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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

"Starkt bokslut 2019" 

Det ekonomiska resultatet för Ljusnarsbergs kommun blev cirka 25 miljoner kronor och 
därmed uppfylls kravet på en ekonomi i balans mer än väl. Några verksamheter har stora 
underskott och dessa måste utredas för att säkerställa att rätt åtgärder görs för att skapa balans. 
Många frågar sig kanske vad syftet med vinst i kommunal verksamhet är och enligt mitt sätt 
att se det behövs den för att säkerställa att den verksamhet vi har idag även kan finnas kvar på 
längre sikt. Dels kapitalsäkrar vi medborgarnas pengar men ska vi dessutom kunna göra olika 
satsningar i framtiden krävs det att vi har en ekonomisk styrka. Vinsten skapar möjligheter.  
  
Några viktiga händelser under året som särskilt skall kommenteras är bland annat 
Migrationsverkets avveckling av samtliga platser i vår kommun, därav har viss minskning av 
antalet elever i skolan märkts. Tidigt under året beslutades, efter en extern utredning, att 
skolorganisationen skulle förstärkas på flera sätt, bland annat genom utökning av 
rektorstjänster från en till två. Därefter rekryterades också två nya rektorer till skolan. I 
samma veva anställdes också en ny förskolerektor. Under sommaren rekryterades en ny 
kommunchef och i september anställdes en ny socialchef så år 2020 inleddes med en komplett 
chefsledningsgrupp. Några viktiga beslut som tagits i fullmäktige är LIS-planen, 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge och även beslutet att riva några fastigheter i Bångbro 
som också togs i enighet.  
 
Några investeringar som är värda att nämna är färdigställandet av Ljusnarshallen med 
tillhörande matsal. Extra satsningar på asfaltering har gjorts. Som vanligt så har större delen 
av investeringsmedlen använts på VA-sidan där förberedelser för reservvatten, 
överföringsledning från Högfors-Ställberg och fortsatt utbyte av huvudledningen varit i fokus. 
På skolan har en multiarena byggts. Av medel från Stiftelsen Gillersklack byggdes ett utegym 
nere i Rydbergsdal.  
 
Befolkningsförändringen har efter några positiva år åter vänt till ett negativt resultat och under året har 
kommunen tappat 75 invånare. En fortsatt minskning kommer kräva verksamhetsanpassningar utifrån 
ständigt pågående omvärldsförändringar som prövar vår förmåga att hitta nya lösningar. Det finns ett 
ordspråk som säger att ”Förmågan att tänka annorlunda idag än igår skiljer den vise från den 
envise”. För mycket handlar om att våga tänka nytt!   

Från näringslivet får vi positiva signaler, de märker av en avmattning men många års 
erfarenheter gör att man parerar detta i tid. Vi har många duktiga företagare i vår kommun 
som producerar varor och tjänster av hög kvalitet. Att slå vakt om dessa har hög prioritet. 
Även nyföretagandet står sig bra. I maj månad öppnade Kopparbergs pub John Scott som 
drivs på entreprenad. Kommunen ligger väl till i svenskt Näringslivs rankning av 
näringslivsklimatet. Sommarverksamheterna Opera på Skäret och Ställbergsgruva har fortsatt 
utvecklas i positiv riktning.  
 
Trots allt positivt som händer så finns några orosmoln. Vi behöver fokusera mer på 
måluppfyllelsen i verksamheterna med tydliga uppföljningar och med aktiviteter som leder 
mot målen. Vi har märkt av en ökande andel "social dumping" från andra kommuner och 
uppvaktningar har gjorts av drabbade kommuner och som lett till att regeringen tillsatt en 
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utredning för att få grepp om omfattningen av fenomenet. Inom Samhällsbyggnadsförbundet 
och nämnden inleddes ett större arbete under året som syftar till att utvärdera och pröva 
innehåll i våra samarbeten samt kunna visa hur uppsiktsplikten ska uppfyllas mot 
medlemskommunerna. Sist men inte minst, vi har ett antal marksaneringsärenden i 
Kopparberg som det råder stor osäkerhet kring.   
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till en bra verksamhet under året. Politiker som på ett 
ansvarsfullt sätt fattat många svåra beslut och alla våra anställda i verksamheterna som på ett 
föredömligt sätt bedrivit en god verksamhet för våra kommuninvånare under året. 

Jag skulle vilja avsluta med att låna några rader av Charles Darwin som påminner mig lite om det 
ständigt pågående uppdrag som vi har, att anpassa oss efter alla omvärldsförändringar.  

”Det är inte de starkaste som överlever, inte heller de mest begåvade. Det är den som är mest 
anpassningsbar för förändringen.”   

 

Jag ser fram emot att vi tillsammans möter framtidens utmaningar! 

 

Kopparberg 2020-03-11 

Ewa-Leena Johansson (s)  

Kommunstyrelsens ordförande  
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Samhällsbyggnads- 
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Översikt över verksamhetens utveckling
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Satsningar på barn i rörelse 

Under året har det installerats nya golv i 
gymnastiksalarna på Garhytteskolan och på 
Bergslagsvallen i Ställdalen. På Kyrkbacksskolan 
har iordningsställt en så kallad multiarena. En 
inhägnad plan med plats för spontan aktivitet inom 
skilda idrotter som basketboll, fotboll och 
handboll. Då markarbetena blev mer omfattande 
än planerat blev kostnaden högre än budgeterat. 
Utfallet blev 667 tkr mot budgeterat 500 tkr 

Satsning på vuxna i rörelse 

Med avsikten att underlätta och locka till 
att hålla sig i form samtidigt som det 
utvecklar och lockar fler besökare till 
Rydbergsdal har under året installerats ett 
utegym där. Satsningen har finansierats av 
medel från Stiftelsen Gillersklacks 
Fritidsanläggning som ett led i arbetet att 
avveckla Stiftelsen som 
Kommunfullmäktige beslutade om 2015 

 

Sängbyten 

Under året har en femårig satsning på att byta 
ut sängarna i våra särskilda boenden 
påbörjats. Under projektets första år har 
Solgården utrustats med 13 nya och moderna 
vårdsängar. Detta är en åtgärd som både 
underlättar för de boende i deras vardag och 
förbättrar personalens arbetsmiljö. 
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Fem år i sammandrag 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Allmänt

Antal invånare per den 31 december 4 928 5 006 4 942 4 846 4 771

Skattesats kommunen, kr 21,05 21,05 21,04 21,03 21,02

Kommunal- och landstingsskatt, kr 32,60 32,60 32,59 32,58 32,57
Resultat

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr 270 858 280 481 286 892 294 035 298 437

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

Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivn 247 949 242 337 265 676 277 130 274 485

Förändring från föregående år, i procent 8,2% -2,3% 9,6% 4,3% -1,0%

Nettokostnad per invånare, kr 50 314 48 409 53 759 57 187 57 532

Nettokostnadernas andel av skatteintäkt 91,5% 86,4% 92,6% 94,3% 92,0%

Resultat före extraordinära poster, tkr 22 367 38 144 21 878 19 384 24 938
Balans

Nettoinvesteringar, tkr 16 000 21 240 21 077 31 897 21 207

Anläggningstillgångar, tkr 299 554 290 130 303 037 322 240 394 431

per invånare, kr 60 786 57 956 61 319 66 496 82 673

Omsättningstillgångar, tkr 169 794 191 105 186 735 189 458 171 846

per invånare, kr 34 455 38 175 37 785 39 096 36 019

Eget kapital, tkr 155 089 193 235 212 975 232 360 257 297
per invånare, kr 31 471 38 601 43 095 47 949 53 929

Långfr.skuld, ansvar, borgen och avsättn, tkr 368 480 337 877 328 387 308 971 293 620

per invånare, kr 74 773 67 494 66 448 63 758 61 543
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 4% 13% 17% 21% 24%

Soliditet, %, kommunen 33% 40% 43% 45% 45%

Soliditet, %, koncernen 31% 40% 40% 45% 45%

Kommunens likvida medel, tkr 78 497 84 423 93 718 97 341 85 609

Långfristig låneskuld, tkr 229 618 199 493 191 493 177 993 166 993

Pensionsskuld, avsättning, tkr 1 518 2 018 4 236 3 889 3 863

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, tkr 137 839 131 528 128 618 123 073 118 773
Personal
Antal årsarbetare, tillsvidare- och visstidanst 346 361 400 387 370
Utbetalda löner inkl pensionskostnader, tkr 176 536 192 844 213 022 217 844 210 060
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Var kommer intäkterna från och vad används de till 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 
Styrmodellen 
Den kommunala verksamheten ska bedrivas i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar denna. 
Utöver lagstadgade förpliktelser arbetar Ljusnarsbergs kommun utifrån en hållbarhetsmodell som bygger på 
principerna om ekonomisk, social, miljömässig och kulturell hållbarhet. Dessa principer utgör en övergripande 
struktur för målformuleringar, uppföljning och utvärdering, där varje satsning kopplas till ett eller flera 
hållbarhetsmål.  

Värdegrund 

”Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott 
arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I mötet med människor 
visar vi empati och engagemang.” 

Vision 2030 

Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle 
Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv 
Vi litar till den kraft som kommer inifrån,  
och stärks av intryck utifrån. 

Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras 
Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft 
 

Visionens olika delar kan tillämpas i kommunens styrmodell enligt 
följande: 

Öppen Kommun 

Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras. 

Möten och upplevelser 

Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv. 

Kunskap och kompetens 

Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån. 

Innovationer och entreprenörskap 

Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. 

Styrmodellen ska säkerställa att den demokratiska processen genomsyrar hela den kommunala verksamheten. 
Utgångspunkten för styrmodellen är ”den hållbara kommunen”. 
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Uppföljning av målen för verksamheterna 

Öppen Kommun 
  

Kommunen ska erbjuda alla föräldrar barnomsorgsplats till sina barn inom tre månader. 

 

Delmål 

100 % måluppfyllelse 

Resultat 

Ett fåtal föräldrar har under andra delen av året, 
läs sommaren, inte kunnat erbjudas plats inom 
tre månader. Målet är inte uppfyllt men har varit 
det under merparten av 2019. 

 

Analys 

Det som föranlett att målet ej uppnåtts är en oväntad inflyttning av barn i förskole- och 
skolåldern. Inflyttningen är kopplad till andra kommuners agerande. Till hösten 2020 kommer 
en ovanligt stor barnkull övergå till förskoleklass och en mindre barnkull som fyller på vilket 
torde underlätta att tillgodose föräldrarnas behov och kunna nå målet. 

 

Kommunens bibliotek ska öka sina öppethållandetider 

 

Delmål 

Ökning med minst 10 % under 2019 

 

 

 

Resultat 

Öppettiden har utökats från 26 timmar/vecka till 
32 timmar/vecka, vilket motsvarar en ökning 
med 23 %. Målet är uppnått 

 

  

  

 

Kunskap & kompetens 
Resultaten på nationella proven i årskurs 3 ska vara minst 70 % 

 

Analys 

Som en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet sker det i augusti en 
uppföljning och analys av kunskapsresultat 
och betyg (åk 6-9) vårterminen samt NP 
(åk 3, 6, 9) i grundskolan. För de årskurser 
som inte har betyg genomförs analyserna 
utifrån de färgscheman som visar 
måluppfyllelsen i respektive ämne. Den 

Resultat 

Andel elever som nådde kravnivån på alla 
delprov i matematik var 40,5%. På 6 av de 9 
delproven var andelen elever som nådde 
kravnivån mer än 70%. Andel elever som nådde 
kravnivån på alla delprov i svenska var 51,4%. 
På 6 av de 8 delproven var andelen elever som 
nådde kravnivån mer än 70%. Målet inte 
uppfyllt. 
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uppföljning av resultaten som sker inleds i 
juni då de behandlas på individuell nivå 
genom lärarnas ämnesanalyser där varje 
lärare enskilt ser på två av sina 
undervisningsgrupper/ämnen. 
 
 De individuella ämnesanalyserna 

ligger till grund för de samtal som förs 
mellan rektor och pedagoger for att 
utveckla undervisningen. De ligger 
även med som grund i de diskussioner 
som genomfördes i ämneslagen under 
inledningen av höstterminen. 
Följande delar är ett urval som 
framkom vid analyserna och låg till 
grund för de framtagna 
utvecklingsåtgärderna: 
Språkliga svårigheter påverkar elever 
med annat modersmål än svenska i stor 
utsträckning, vilket gäller generellt för 
alla ämnen. 
 

 I flera ämnen finns ett behov av att 
tydliggöra kunskapsmålen för att 
eleverna bättre ska förstå vad som 
krävs för att nå målen. 
 

 En väsentlig andel av pojkarna når 
endast betygsnivån E i sin 
kunskapsutveckling, vilket syns i flera 
ämnen. 
 
 

 

 

 

 

 De finns en trend för att elever med enstaka 
underkända betyg under årskurs 7 ökar detta 
antal underkända betyg under senare delen 
av högstadiet. 
 

 Det finns ett tydligt samband mellan stor 
frånvaro och svårigheter att nå 
kunskapsmålen för eleverna, oavsett 
årskurs. 
 

 De klasser som har haft flera lärarbyten har 
lägre måluppfyllelse. 
 
Utifrån analysen har bildnings- och sociala 
utskottet (BOS) beslutat uppdra till 
rektorerna fortsätta arbeta utifrån en 
fastställd handlingsplan och att 
avrapportering ska ske terminsvis. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Analys  

Se ovan beskrivna analys och åtgärdsplan 

 

 

Resultat 

Meritvärdet för avgångseleverna var 179,4. 
Målet inte uppfyllt 

Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska överstiga 90 % 

 

 

Analys 

Se ovan beskrivna analys och åtgärdsplan 

 

 

 

Resultat 

Andelen som var behöriga till nationellt 
program (yrkesprogram) var 68%. Målet 
inte uppfyllt. 
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Möten & upplevelser 
Delmål 

1. Samtliga särskilda boenden ska 
erbjuda minst en organiserad och 
gemensam aktivitet per dag under 
helgen. 

2. Samtliga särskilda boenden ska 
erbjuda minst två organiserade 
och gemensamma aktiviteter 
under vardagar. 

3. Andelen enskilda som har 
hemtjänst och som anser att 
hemtjänstpersonalen får 
tillräckligt med tid hos dem, ska 
vara 80 %. 

Analys 

Vad avser delmål 3 är det väsentligt att 
både den enskilde och utförande personal 
är väl informerad och införstådd med vad 
biståndsbeslutet innebär för att undvika 
förväntansgap. Ett redskap att bättre 
synkronisera beviljad insats med faktiskt 
utförd tid är registrering av insatserna 
digitalt. Det utgör ett väsentligt hjälpmedel 
för ökad kundnöjdhet. 

Resultat 

Målet uppfyllt 

 

 

Målet uppfyllt 

 

Enligt KKiK 2019 anser 70 % att det finns 
tillräckligt med tid. Målet är inte uppfyllt 

Innovationer & entreprenörskap 

 

Kommunen ska bidra till att integrera så många som möjligt i arbetslivet. 

Delmål 

Minst tio personer ska erbjudas 
extratjänst. 

 

Minst 15 arbetssökande från 
Arbetsförmedlingen eller IFO ska 
erbjudas arbetsträning eller praktik, 
varav minst fem ska vara nyanlända 

 

 

Minst tre personer ska erbjudas 
introduktionsjobb 

 

Resultat 

Inga personer har anställts med stöd av 
Extratjänst. Målet är inte uppfyllt. 
Under 2019 har 8 personer hänvisats till 
arbetsträning via Arbetsförmedlingen och 
under samma period har 19 personer 
erhållit social praktik via IFO. Endast en av 
dessa personer räknas som nyanländ. Målet 
är delvis uppfyllt. 

Ingen person har anställts med hjälp av 
introduktionsjobb. Målet är inte uppfyllt. 
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Analys 

Behov av social praktik och arbetsträning har begränsats på grund av att nyanlända 
inte varit aktuella till den insatsen. Personer som kom till kommunen då mottagandet 
var som störst räknas inte längre som nyanlända. Behovet av insatser och ekonomiskt 
stöd för de personer som fortfarande bor kvar i kommunen har dock ökat då de inte 
längre befinner sig inom etableringen. De har inte längre anpassade aktiviteter via 
Arbetsförmedlingen och heller inte samma storlek på ekonomisk ersättning från 
Försäkringskassan  

 

Antalet försörjningstagare ska minska 

 

Delmål 

90 % av försörjningsstödstagarna ska 
vara i aktivitet och antalet 
utbetalningar per månad ska understiga 
60 personer 

Resultat 

För 2019 är färre än 90 % av 
försörjningsstödtagarna i aktivitet. Antalet 
utbetalningar överstiger 60 personer per 
månad. Målet är inte uppfyllt 

 

Analys 

 

En ökning har skett som avser personer som söker ekonomiskt bistånd och som flyttat till kommunen 
från andra orter enbart på grund av att de saknat bostad i sin hemkommun. Under perioden 1 januari 
2019 till 1 oktober 2019 flyttade 23 individer in i kommunen som uppgav att de ej hade anknytning till 
kommunen och enbart flyttade på grund av bostadsbrist eller på grund av skyddsbehov. Flera av dessa 
23 var ej berättigade till ekonomiskt bistånd och fick därmed avslag på sin ansökan om 
försörjningsstöd.  

 

Uppföljning av de finansiella målen 
Investeringsnivån ska uppgå till högst 39 464 tkr 

 

 Resultat 

Årets investeringar uppgår till 21 207 tkr. Målet 
är uppfyllt 

Analys 

I beslutet om 2019 års budget (KF 2018-12-13 § 80) anges målet om investeringsnivån till 
högst 15 330 tkr. På sammanträde 2019-04-11 § 17 beslutade KF fastställa det finansiella 
målet till ”Investeringsnivån skall uppgå till högst 39 464 tkr” efter beslut om överföring av 
outnyttjade investeringsanslag från 2018 till 2019 och beslut om tilläggsbudgetering av 
investeringar i kommunkontoret och socialkontoret samt för vägar.  

 

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

Likvida medel 2019-12-31 85 609 tkr. Externa 
bruttokostnader 2019 376 258 tkr. Likviditeten 
uppgår till 23 % av externa kostnader. Målet är 
uppfyllt  

 

 

Den samlade skuldbördan inklusive borgens- och ansvarsförbindelser ska minska jämfört med 
föregående år. 

 

Delmål 

Amortering med 3 000 tkr under 2019.  

 

Resultat 

Under 2019 amorterades 11 000 tkr. Målet är 
uppnått. 

Analys 

Bland förbindelser inom linjen har pensionsförpliktelserna minskat under 2019 från 123 073 
tkr till 118 774 tkr. 

Resultatet ska uppgå till minst 9 500 tkr år 2019. 

 

 Resultat 

Resultatet för 2019 uppgår till 24 938 tkr. Målet 
är uppfyllt 
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Uppföljning och utvärdering 

Kommunfullmäktige anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Inför varje år beslutar 
kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål som ekonomi och förvaltning 
ska uppnå under verksamhetsåret. 

Det är upp till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen har två utskott som 
bereder ärenden till kommunstyrelsen inom sina respektive verksamhetsområden. Dessa benämns allmänna 
utskottet samt bildnings- och sociala utskottet. 

Kommunstyrelsen har ansvar att se till så verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i budget och verksamhetsdirektiv. 

 

Förväntad utveckling 
Den befolkningstillväxt som uppstod under den 
stora flyktingvågen har nu vänt till en 
befolkningsminskning. Utvecklingen är inte 
förvånande utan mer ett kvitto på att den 
bedömning som gjordes under flyktingvågen var 
korrekt, dvs en tillfällig uppgång för att sedermera 
återgå till den långsiktiga trenden. Minskningen 
2019 var -75. Bedömningen är att denna utveckling 
kommer fortsätta. 

Andelen äldre över 80 år kommer successivt öka. 
Det kommer ställa krav på omställning inom 
äldreomsorgen i Ljusnarsbergs kommun. Den höga 
andelen särskilda boendeplatser och låga andelen 
vård- och omsorgstagare i ordinärt boende 
behöver växlas om.  

 Under 2019 beslutade Sveriges Riksdag om ett 
reviderat kostnadsutjämningssystem. Systemet 
syftar till att alla kommuner ska ha samma 
förutsättningar att bedriva lagstadgad kommunal 
verksamhet oberoende av befolkningsmängd, 
skatteunderlag, geografisk belägenhet, 
befolkningsstruktur mm. Beslutet innebär ett 
tillskott för Ljusnarsberg med 15,6 mkr för år 2020. 
Samtidigt minskade andra delar av 

statsbidragssystemet och som en följd därav blev 
nettotillskottet endast ca 6,5 mkr inför 2020.  

Problematiken gällande kommunens allmännyttiga 
bestånd kvarstår utifrån stora renoveringsbehov 
samtidigt som vakansgraden under 2019 stigit. 
Fullmäktige beslutade i oktober att avveckla 
bostäder ur beståndet på Wallmovägen i Bångbro. 

I samband med byggnationer som skett i 
kommunen och som planeras framöver krävs ofta 
sanering av marken till mycket höga kostnader, 
apropå miljökonsekvenser. Under 2018 skedde 
sanering av jorden omkring Garhyttans förskola 
och under 2019 sanerades den förorenade marken 
bakom Kyrkbacksskolan och vid Skogsgläntans 
förskola. Besked avseende vilka åtgärder som 
behöver vidtas gällande saneringen av 
oljebrunnarna i Bångbro inväntas också. För 
saneringen av marken där Kaveltorps koppar- och 
blyverk stod har Sveriges geologiska 
undersökningar tagit på sig huvudmannaskapet 
och en ansvarsutredning är på gång även för 
området kring Garhytteskolan, där kommunen 
sedan länge planerat bygga seniorlägenheter.  
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Ekonomisk utblick 

Världsekonomin 
2019 inleddes med att den höga tillväxten fortsatte 
runt om i världen. Tecken på avmattning blev dock 
allt tydligare med stor osäkerhet om hur 
världshandeln skulle utvecklas utifrån avsaknad av 
handelsavtal mellan USA och Kina. Ett första avtal 
slöts i slutet av året och målsättningen är att 
ytterligare handelsavtal ska slutas framöver.  

Den globala tillväxten har under 2019 mattats av 
och spås av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
att 2020 blir den lägsta tillväxten på mer än 10 år. 
Denna prognos grundar sig på data från tiden före 
Coronavirusets utbredning. Viruset innebär en 
hastig inbromsning inom olika branscher där 
turistnäringen och transportsektorn direkt 
drabbas. Med ett utdraget förlopp kommer 
likviditetsproblem uppstå med risk för ökat antal 
företag på obestånd. 

Räntorna i världen är på väg ner, dels efter att den 
amerikanska centralbanken sänkte sin styrränta i 
december, dels efter coronavirusets utbrott där 
flera centralbanker valt att sänka räntan. Mot 
detta har Sveriges riksbank gjort tvärtom och höjde 
räntan i december. Råvarupriserna faller, förutom 
guld, vilket mycket väl kan leda till deflation.  

Effekterna av Storbritanniens uttåg ur Europeiska 
gemenskapen (EU) är oklar. Avgörande blir de 

förhandlingar som nu pågår mellan parterna men 
uttåget kommer sannolikt inte underlätta handeln 
mellan öriket och EU. 

Än idag lever vi med konsekvenserna av 
finanskrisen 2008. I USA där investmentbanken 
Lehman Brothers kraschade rasade BNP med 8,4 
procent fjärde kvartalet 2008 och arbetslösheten 
steg till tio procent. Statsskulden överstiger 
fortfarande 100 procent. Även i Europa och Japan 
är statsskulderna ett stort problem. Grekland 
lämnade 2018 det kritiserade krisprogram som 
landet fick från EU och IMF. Grekland och andra 
länder kommer under lång tid framöver 
fortfarande hämmas att göra viktiga statliga 
investeringar p.g.a. de skyhöga räntebetalningarna 
på statsskulden. I Kina kvarstår det faktum att 
regionerna är mycket hårt skuldsatta vars effekter 
är oöverblickbara den dagen långivarna stoppar 
utbetalningen av nya lån och de kräver tillbaka de 
gamla skulderna. 

Sammantaget är det ur ovanstående perspektiv en 
dyster period som väntar världsekonomin. Ett 
snabbt övergående förlopp gällande coronaviruset, 
nya handelsavtal och en mjuk Brexit vore definitivt 
händelser i positiv riktning som minskar risken för 
en djupgående lågkonjunktur. 

 

Kommunernas ekonomi 

Växande gap mellan intäkter och behov av verksamhet 
Även Sveriges ekonomi påverkas av det som är 
beskrivet i kapitlet ovan. Sverige är förhållandevis 
känsligt för omvärldsförändringar då 
exportberoendet är stort. Sverige har dock starka 
offentliga finanser. Statens skuldsättning är relativt 
låg, dock ökar kommunsektorns skuldbörda relativt 
snabbt. Kommuner och regioner har idag drygt 720 
mdr i skulder. Vid stigande räntor med 1% skulle 
hela det extra tillskott om 7,5 mdr som Riksdagen 

beslutat tillskjuta kommunsektorn behöva 
användas till räntebetalningar. 

Kommunerna redovisar fortsatt höga 
resultatnivåer för 2019 samtidigt som 
investeringsnivån är fortsatt hög. Trots höga 
resultat klarar kommunsektorn ej av att finansiera 
den höga investeringsnivån med egna medel. Det 
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leder till behov av likvida medel vilket ökar 
skuldbördan.  

Kommunernas intäkter har blivit allt svårare att 
beräkna och bedöma. Skälet är att de riktade 
statsbidragen blivit allt fler och för många 
kommuner är det svårt att ha en sådan storlek på 
administration och verksamhet för att kunna söka, 
hantera och leva upp till villkoren i de olika 
bidragen. Osäkerheten kring olika bidrag gör också 
att långsiktigheten blir lidande. De riktade 
statsbidragen har ökat i antal och omfattning, 
troligen på bekostnad av att de generella 
statsbidragen haft en betydligt blygsammare 
utveckling.  

I SKR:s Ekonomirapport för Oktober 2019 – om 
kommunernas och landstingens ekonomi, finns ett 
helt kapitel om det ökade behovet av 
effektivisering inom kommunsektorn och den 
potential för det som finns i kommunerna. Gapet 
mellan skatte- och generella statsbidragsintäkter 
samt behovet av verksamhet växer och SKR 
beräknar att kommunsektorn inte kan bedriva sin 
verksamhet med de höga kostnader den har idag 
med de ekonomiska eller personella resurser som 
kommer att finnas till hands. Vad som framförallt 
framhålls i Ekonomirapporten är behovet av att 
öka nyttjandet av digitaliseringens möjligheter, att 
ändra arbetssätt samt bli bättre på att utnyttja den 
allt ökande mängden data om kvalitet och 
effektivitet. Enligt Digitaliserings-kommissionen 
SOU 2014:13, SOU 2015:91 innebär digitalisering 
att ”individer och organisationer kan kommunicera 

och utbyta information med andra människor, 
organisationer och sin omgivning på helt nya sätt”. 

Att digitalisera verksamhet innebär krav på andra 
färdigheter och att en del befintliga kunskaper blir 
föråldrade. Enskilda personer och organisationer 
som inte lyckas anpassa sig i takt med utvecklingen 
kan komma att drabbas hårt. Det finns ingen enkel 
lösning på hur effektiviseringarna av kommunal 
verksamhet ska gå till, men Ljusnarsbergs kommun 
måste anta de demografiska utmaningarna. 
Alternativet skulle slå hårt mot en kommun i 
Ljusnarsbergs befolkningsstorlek och -
sammansättning. Demografin i kommunerna 
innebär en hög försörjningsbörda – sedan lång tid 
tillbaka p.g.a. den höga andelen äldre. Hur 
välfärdssystemen kommer att påverkas beror i hög 
grad på i hur hög utsträckning de nya svenskarna 
blir integrerade på arbetsmarknaden.  

Det är sannolikt så att människor kommer att 
drivas på flykt i minst lika hög grad som sker i 
dagsläget. Klimatet, krig, vattenbrist, korruption 
och diktaturer kommer att driva människor på flykt 
så väl som ojämlikheten i ekonomiska 
förutsättningar mellan länder. Vi kommer således 
leva med de utmaningar vi har just nu lång tid 
framöver. Dessa utmaningar är samtidigt en 
möjlighet för oss att finansiera välfärden. Utan 
invandringen skulle Sverige inte ha tillräckligt 
många människor i arbetsför ålder, som ska 
försörja pensionärer och barn och bli en mycket 
viktig del i kompetensförsörjningen.

 

Statlig styrning över kommunsektorn ökar 
Kommunstyrelsen har erfarit, än mer än tidigare, 
vilka konsekvenserna blir av en allt större mängd 
riktade statsbidrag. Staten har i sin iver att skapa 
en likvärdig skola, vård och omsorg över hela 
landet begränsat den lokala självstyrelsen. 
Verksamheterna söker bidragen som riktas för 
specifika ändamål och styrs till att prioritera 
arbetet med att fullfölja sina åtaganden för att få 
statsbidragen. Det blir otydligt vem som 

identifierar de huvudsakliga målen för 
verksamheten – om det är kommunfullmäktige 
lokalt i kommunen eller staten som styr samtliga 
kommuner mot samma håll oavsett lokala 
förutsättningar.  
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Ljusnarsberg är en finansiellt stark kommun 
Ljusnarsbergs ekonomi har utvecklats starkt under 
tiden för flyktingmottagandet och även därefter. I 
diagrammet intill syns utvecklingen av soliditeten 
inbegripet pensionsskulden (den del som i media 
har benämnts ”isberget” då den redovisas utanför 
kommunernas balansräkningar). Målsättningen 
framöver måste vara att behålla styrkan trots det 
minskade skatteunderlaget och osäkra 
statsbidragsintäkter.  

I följande kapitel om kommunernas ekonomi 
framgår ytterligare utmaningar framöver relaterat 
skatteunderlaget. 
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Resultatanalys 

Budgetförutsättningar 
Förra året beslutade kommunfullmäktige att 
bibehålla skattesatsen år 2019 på 21.02 kr.  
Ljusnarsberg har länets lägsta kommunalskatt men 
har fortfarande högre än det genomsnittliga 
uttaget av skatt i riket, 20.75 kr per intjänad 
hundralapp.   

Ljusnarsberg hade högst flyktingmottagande i 
landet per invånare 2015–2016. Sedan dess har 
antalet flyktingar minskat, både i landet och i 
kommunen. Per den 29/2 2020 fanns 19 
asylsökande i kommunen. 4 av dem i åldern 0-6 år, 
en 7-15 år och resterande vuxna. Per den 29/2 
2020 återfanns 38 nyanlända med 
etableringsersättning i kommunen. 22 av dessa 
kom 2018, 15 personer 2019 och hittills en person 
2020. En omställning utifrån minskat flyktingantal 
genomsyrade även budgetarbetet inför 2019 års 
budget genom främst nedläggning av HVB 

Bergsgården, borttag av integrationsenheten och 
fortsatt anpassning i övriga verksamheter. Det 
tillskott som kommunen erhöll i december 2015 
med drygt 35 000 tkr har omvandlats till att 
successivt bli en del av de generella statsbidragen. 
Till en början viktade beräkningsmetoden för 
statsbidragen mottagandeandel av flyktingar i 
högre grad och i slutet av perioden, 2021, baseras 
beräkningarna helt och hållet på invånarantal.  

För Ljusnarsberg innebär det en kraftig minskning 
av bidraget, från drygt 35 000 tkr i december 2015 
till 3 115 tkr 2020. Parallellt med detta har 
ersättningsnivåerna för mottagandet av 
ensamkommande barn minskats kraftigt. 
Processen att anpassa verksamheterna till lägre 
statsbidrag pågår och kommer bli av avgörande 
betydelse för resultatnivåer och därmed utrymmet 
för framtida investeringar. 

Resultat 2019 
Kommunens resultat är 24 938 tkr. Budgeterat 
resultat för året var 9 500 tkr. Kommunen har 
sedan början av mandatperioden bestämt att 
resultatnivåerna varje år ska ligga mellan 10 000 – 
15 000 tkr med anledning av behovet av likviditet 
till kommande större investeringar. Ljusnarshallen 
var den största investeringen 2018/19 och 
framöver finns stora investeringsbehov i 
allmännyttan och vatten- och avloppskollektivet, 
samt vägunderhåll.  

 

De kalkyler som gjorts på renovering av bostäderna 
i Krokfors uppgår till mer än 300 000 tkr och det 
finns inga möjligheter att klara av det med egna 
medel. Så långt möjligt vill därför kommunen 
finansiera andra investeringar med egna medel och 
därför är höga resultat av stor nytta. Ju mer 
kommunen kan finanseria med egna medel desto 
större är chansen att finansiera kapitalkostnaderna 

22 367

38 144

21 878 19 384
24 938

2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat, tkr
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för upprustningen av kommunala lokaler framöver 
utan att behöva prioritera bort verksamhet. 
Dessutom behåller kommunen ett utrymme att 
kunna låna pengar för de stora 
investeringsbehoven i de avgiftsfinansierade 
verksamheterna. För de avgiftsfinansierade 
verksamheterna finns det dock en gräns för hur 
höga kapitalkostnader kollektiven klarar av att 
bära.  

Kommunen har fått 3 611 tkr i högre generella 
statsbidrag än budgeterat. Orsaken till överskottet 
var att statsbidragen för LSS-utjämningen blev 572 
tkr bättre (det definitiva utfallet blir känt först i 
mars innevarande budgetår), 
regleringsbidraget/avgiften, som är statens 
reglering av sin egen budget gentemot det 
kommunalekonomiska anslaget i statsbudgeten, 
resulterade i 1 942 tkr bättre än budget. Vidare 
visade det sig att fastighetsavgiften inbringade 
1 234 tkr bättre än förväntat. Negativ avvikelse 
återfanns för kostnadsutjämningen, -172 tkr.  

Skatteintäkternas utfall blev 1 267 tkr bättre än 
budgeterat. 

Inom verksamheterna är de största avvikelserna 
mot budget att intäkterna är högre än förväntat. 
Ett stort antal riktade statsbidrag, främst inom 
bildningsverksamheten men även inom det sociala 
verksamhetsområdet bidrar till utfallet. 
Migrationsverkets saktfärdighet i handläggning av 
ansökningar gör att intäkter inkommer fortfarande 
som är flera år gamla. Dessa är ej budgeterade och 
kostnaderna har upphört vilket leder till överskott. 
Lägre pensionskostnader, ej ianspråktagande av 
kommunstyrelsens disponibla medel och central 
lönepott fullt ut är också stora positiva 
budgetavvikelser.  Här ska också framhållas att 
antalsuppgifterna inom förskola, skola och 
äldreomsorg ser ut att ha varit i paritet med 
budgeterade antaganden och att det därför verkar 
vara främst personer i arbetsför ålder som har  

flyttat ifrån kommunen. Den flyktingtillströmning 
som varit i kommunen och de rörelser som skett 
därefter har varit oerhört svåra att prognostisera. 
Det ska bli intressant att följa 
försörjningsstödskostnadernas utveckling framöver 
eftersom dessa under en tid har ökat markant och 
även har det under 2019 skett en ökning.

Den kommunala koncernen 

Övriga engagemang 

Inledning 
Kommunfullmäktige har rätt att bestämma hur den 
vill organisera den kommunala verksamheten. 
Fullmäktige måste dock se till att det blir ett 
heltäckande nämndansvar för de ”obligatoriska” 
uppgifterna. Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs 
kommun fungerar som socialnämnd och 
bildningsnämnd. Kommunstyrelsens allmänna utskott 
fungerar som krisledningsnämnd. Men kommunen 
har även valt att samordna vissa obligatoriska 
uppgifter med andra kommuner i gemensamma 
nämnder och kommunalförbund.  

Kommunen har ej längre några helägda bolag. Ett 
syfte med avvecklingen av bolagen var att minska 
arbetet med upprättande av koncernbokslut. Dock 
har en ny kommunal redovisningslag antagits som 
innebär att kommunen ändock måste göra ett 

koncernbokslut där organisationer ska ingå som 
kommunen har ett stort inflytande över, 20-25 
%”ägande”. Det innebär att Stiftelsen Gillersklack och 
Riksbyggen Kooperativa hyresrättsförening 
Ljusnarsbergs äldrebostäder ingår i koncernbokslutet. 

De gemensamma nämnderna för Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora heter 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen samt 
Bergslagens Överförmyndarnämnd. Vid årsskiftet 
17/18 upphörde Räddningsnämnden 
Västerbergslagen där Ljusnarsberg och Ludvika var 
medlemmar. Ljusnarsberg är sedan 2018 medlem i 
Nerikes Brandkår, ett kommunalförbund med säte i 
Örebro. Ljusnarsberg blev därmed den nionde 
medlemmen i förbundet. 
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Från och med 2016 är kommunen även medlem i 
Sydnärkes lönenämnd, med säte i Kumla kommun 
och från 2017 i nämnden för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice med Region Örebro län 
som huvudman.  

Vissa uppgifter inom det tekniska området är också 
obligatoriska för en kommun och dessa har 
fullmäktige valt att överlåta till kommunalförbundet 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Kommunen 
har även valt att samverka privaträttsligt som 
medlem i ekonomiska föreningar och i en kooperativ 
hyresrättsförening.  

Här nedan presenteras större engagemang som har 
stor påverkan på kommunens samlade ekonomi och 
verksamhet. Det finns dock många fler engagemang 
som det inte finns utrymme för att beskriva här. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBFB) 
SBFB är ett kommunalförbund med säte i Nora och 
har de fyra kommunerna i norra länsdelen som 
medlemmar. Ändamålet med dess verksamhet är 
att tillhandahålla medlemskommunerna tjänster 
inom det tekniska området i enlighet med 
respektive kommuns ambitionsnivå och 
ekonomiska förutsättningar. Till SBFB har 
medlemskommunerna överlåtit ansvaret för 
planering och drift av de lagstadgade 
verksamheterna vatten och avlopp, avfall och gata. 
Dessutom ansvarar förbundet för 
medlemskommunernas skötsel av park, 
skogsförvaltning, idrotts- och fritidsanläggningar 
samt lokalvård i den omfattning som anges i den 
årliga verksamhetsplanen. 

SBFB:s verksamheter delas in i en skattefinansierad 
del, som finansieras via driftbidrag från 
medlemskommunerna, och en avgiftsfinansierad 
del, som finansieras fullt ut via taxeintäkter. 
Gemensamma kostnader ska enligt 
förbundsordningen fördelas i proportion till 
befolkningsantalet i respektive kommun. 

Förbundets preliminära resultat för 2019 för den 
skattefinansierade andelen är negativt med -4 
879 tkr. Det är gata/trafik-verksamheten som står 
för merparten av underskottet och avser främst 
vinterväghållningen. Vatten- och 
avloppsverksamheten redovisar ett negativt 
resultat med -3 717 tkr och återvinning ett negativt 
resultat med -3 301 tkr. 

För Ljusnarsberg är det preliminära resultatet 
följande: 

Gata/trafik  -802 tkr 
Park skog    -28 tkr 
Idrott    -84 tkr 
Lokalvård    -40 tkr 
Summa skattefinansierat -954 tkr 
 
Återvinning  -482 tkr 
VA                           -1 704 tkr 
Summa avgiftsfinansierat -2 186 tkr 
  
Gata/trafik uppges skälet till underskottet vara 
vinterväghållningen. För idrott är anledningen att 
golvet i idrottssalen på Bergslagsvallen var i stort 
behov av att bytas, vilket ej var planerat eller 
budgeterat. Åtgärden kommunicerades med 
kommunen. För återvinning beror underskottet på 
lägre intäkter, högre OH-kostnader, uppräkning av 
entreprenadkostnad för insamling, system för 
företagskort och ökade kostnader för slamtömning 
utifrån nytt avtal. Underskottet för VA var planerat 
då tidigare års ackumulerade överskott tagits i bruk 
för större underhållsåtgärder. 

Förbundet har i slutet av året genomfört en 
omorganisation genom att ta bort 
matrisorganisationen till förmån för en mer 
traditionell organisation där ekonomi-, personal- 
och verksamhetsansvar är tydligt och 
sammanhängande. Dialoger förs på den politiska 
nivån mellan kommunerna angående den 
gemensamma styrningen av förbundet.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (SBNB) 
SBNB är en gemensam nämnd mellan de fyra 
kommunerna i norra länet med Lindesberg som 

värdkommun. Ändamålet för verksamheten är att 
bidra med väl fungerande myndighetsutövning 
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inom miljö- och byggområdena till minst den 
servicenivå som styrande lagstiftning anger. 
Nämnden ska utveckla och efter behov och 
resurstillgång tillhandahålla en god och samlad 
kompetens för kommunspecifika frågor för var och 
en av de samverkande kommunerna kring 
övergripande miljöfrågor, översiktsplanering, 
naturvårdsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, 
energirådgivning med mera.  

Vad avser SBNB har kommunstyrelsen haft små 
möjligheter att utöva sin uppsiktsplikt. De 
ekonomiska rapporter som delgetts 
kommunstyrelsen redovisar endast 
värdkommunen Lindesbergs del av nämndens 

samlade ekonomi. Kommunstyrelsen har en 
standardformulering i protokollen med en önskan 
om att nämnden ska fortsätta utveckla de 
ekonomiska rapporterna.  Kommunen har vid ett 
flertal tillfällen påtalat detta för värdkommunen. 
Ytterligare påtryckningar kommer att göras under 
2019.  

Nämnden redovisar preliminärt ett underskott 
2019 med 220 tkr. För Ljusnarsbergs del blir dock 
resultatet positivt med 13 tkr eftersom 
uppdatering av befolkningsmängden i respektive 
kommun gör att en återbetalning sker. Då 
Ljusnarsbergs andel minskat.

 

Räddningsförbundet Nerikes Brandkår

Sedan 2018 ingår Ljusnarsberg i 
kommunalförbundet Nerikes Brandkår som har 
gemensam räddningstjänst för Askersund, 
Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, 
Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Deltidskåren i 
Kopparberg är fulltalig.  

Förbundet är imponerade av hur arbetsgivare i 
Ljusnarsberg, främst Kopparbergs Bryggeri, 
underlättar för kåren att kunna utföra sina viktiga 
samhällsinsatser.  Förbundet gjorde totalt 
2 727 utryckningar under 2019 (i Ljusnarsberg 
80 st, 2018 82 st.), jämfört med 2 920 utryckningar 
2018. 

 Samarbetet fungerar mycket bra och ett gediget 
arbete har fortsatt under året för att införliva 
personal och ny teknik i den nya organisationen. 
Ett särskilt räddningsprogram togs fram för att 
säkerställa att Kopparbergs personal jobbar enligt 
samma rutiner som resten av räddningstjänsten. 
En tankbil, räddningsverktyg för trafikolyckor, 
rökdykarradio, larmsökare, utryckningskläder och 
materiel för vägavspärrningar har köpts in till 
stationen i Kopparberg.  

Årets resultat är 5 234 tkr. Det är främst ökade 
intäkter som bidragit till det goda resultatet.  Av 
resultatet fonderas 2 000 tkr  till förbundets 
pensionsfond.

 

Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvest bildades i Örebro län 1986 av nio 
kommuner med ändamålet att gemensamt kunna få 
bättre lånevillkor och öka konkurrensen på 
marknaden för kommunal finansiering. Idag omfattar 
samarbetet mer än 90 procent av landets kommuner 
och regioner. 

Alla medlemmar i Kommuninvest har ingått en 
solidarisk borgen som anses vara en mycket stark 
garanti för Kommuninvests åtaganden, emedan 
kommuner och regioner aldrig kan försättas i konkurs 

eller på annat sätt upphöra att existera. Vid årsskiftet 
hade Kommuninvest lån åt medlemmarna på 408,2 
mdr varav 167 mkr till Ljusnarsberg. 

Förutom det solidariska borgensåtagandet som 
samtliga medlemmar (ägare) i Kommuninvest har 
åtagit sig, har samtliga medlemmar också satsat 
kapital i bolaget. Ljusnarsbergs kommuns andel i 
Kommuninvest värderas till 847 tkr.  
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Aktuell skuld i bokslutet till Kommuninvest är 
166 993 tkr. Kommunens totala insatskapital i den 
ekonomiska föreningen är 4 422 tkr. Utdelningen på 

förra årets insättning betalades ut i maj i år och 
uppgick till 410 tkr. Det är m a o en god avkastning på 
insatt kapital.

 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Den kooperativa hyresrättsföreningen Riksbyggen 
Kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 
äldrebostäder driver och äger kommunens vård- 
och omsorgsboenden. Riksbyggen förvaltar 
fastigheterna åt hyresrättsföreningen. I styrelsen 
ingår tre representanter från kommunen, en från 
Riksbyggen och tre hyresgäster.  

Hyresrättsföreningens totala skuld till kommunen 
uppgår till 116 493 tkr. Skulden har minskat under 
perioden med 1 500 tkr. Kommunen står alla 
ekonomiska risker i den kooperativa 
hyresrättsföreningen. Egentligen skiljer sig inte 
åtagandena från det scenariot att kommunen 
skulle äga och förvalta fastigheterna själv, men 
fördelen med att bedriva verksamheten i en 
hyresrättsförening är att organisationen är 
flexiblare än om den skulle bedrivas i kommunal 

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

Likviditeten är god men marginalerna och därmed 
likviditeten behöver förbättras inför det ökande 
behov av boendeplatser som förväntas uppstå de 
kommande åren. En översyn är nödvändig av 
hyresnivåerna för både bostäder och lokaler.  

Preliminärt ligger reparationskostnaderna på 2 
644 tkr och planerat underhåll på 2 180 tkr. För 
2019 är det preliminära resultatet 155 tkr. Det 
avsätts 3 815 tkr till underhållsfonden vilket är i 
linje med föreningens underhållskostnader de 30 
kommande åren. Totalt behov fram till år 2049 är 
114 410 tkr 

 

 

Sydnärkes lönenämnd 
Ljusnarsbergs kommun är medlem i Sydnärkes 
lönenämnd sedan 2016. Det är en gemensam 
nämnd för lönesamverkan mellan Kumla, 
Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och 
Ljusnarsbergs kommuner. Nämnden har sitt säte i 
Kumla. Den gemensamma nämnden fullgör de 

samverkande kommunernas uppgifter inom löne- 
och pensionsadministration. Under året 
administrerades 9 375 lönespecifikationer per 
månad.  Årets resultat är ca 600 tkr bättre än 
budget. Överskottet regleras mot 
medlemskommunerna under 2020. 

Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 
(Regionhälsan) 
Kommunen är från och med 2017 medlemmar i 
Regionhälsan, som har Region Örebro län som 
huvudman. Medlemmar är Regionen, Örebro, 
Kumla, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Ljusnarsberg och 

Lindesbergs kommuner. Insatsen i Regionhälsan 
bestämmer respektive medlemskommun. År 2019 
var kommunens budget till företagshälsovården 
216 tkr. Och av den förbrukades 163 tkr.

 

Koncernen 
Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
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Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta 
tillskjuten egendom i en anläggning för turism och 
konferensverksamhet som kan nyttjas av 
kommunens invånare. Stiftelsen har inte bedrivit 
någon verksamhet sedan fastigheten med 
tillhörande anläggning såldes vid årsskiftet 
2005/2006.  

Stiftelsen kan avvecklas snarast möjligt genom att 
styrelsen beslutar om att använda 

banktillgodohavandet till något som så långt 
möjligt harmonierar med stiftelsens ändamål. 
Under 2019 har efter beslut av stiftelsens styrelse 
bekostat uppförandet av ett utegym i Rydbergsdal 
med syfte att stärka folkhälsan och tillskapa en ny 
mötesplats i kommunen. I 2019 års bokslut uppgår 
banktillgodohavandena till 290 tkr.  Det innebär att 
stiftelsen uppfyller kriterierna för avveckling. 
Processen för avveckling är påbörjad. 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Väsentliga personalförhållanden 
Inledning  
Personalkostnaderna i Ljusnarbergskommun motsvarar 53 % av kommunens totala kostnader. 
Budgeterad andel var 51 % 
 
Personalrapporten visar på faktauppgifter per 31 december 2019.  
 
 
Antal anställda medarbetare  
Sammanfattningen enligt nedan visar på att vid årsskiftet finns totalt 655 anställda medarbetare, 
varav 328 medarbetare är tillsvidareanställda av Kommunstyrelsen varav 4 st medarbetare är 
anställda av Överförmyndarnämnden ( 4,0 kvinnor, 4,0 årsarbetare, vilket är detsamma sedan 
20171231.  
 
Antal anställda medarbetare (Tillsvidare- och visstid, månadsanställda samt årsarbetare gällande 
Kommunstyrelsen inkl Överförmyndarnämnden. 
 
jämförelse per 31 december för åren 2019-2016. 

Anställningstyp 20191231 åarb 20181231 åarb 20171231 åarb 20161231 åarb 
Tillsvidare 328 305,1 336 311 342 322 332 307,9 
Visstid 355 48,3 424 82 401 86,1 390 53,9 
Övriga 20 17,0 27 21,9 23 20,1 20 15 
Totalt 655 370,4 731 415 717 429,2 705 376,8 
kvinnor 476 291,5 524 323,35 531 332,9 532 295,3 
män 207 78,9 207 92,1 186 96,4 173 81,5 

(rapport 1 Ny tillsvidare- visstid) 
 

Tabellen visar på att en hög andel visstidsanställningar. Andelen visstidsanställningar överstiger 
andelen tillsvidareanställda, vilket är något som kan få påverkan på bl a kontinuitet för målgrupperna 
i verksamheterna. En översyn av detta kommer att genomföras framöver, vilket också är ett led i att 
vara attraktiv arbetsgivare. 
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Antal anställda medarbetare – åldersfördelning (tillsvidareanställda) 2019 motsvaras av 300 
Fördelningen i kommunen ser ut enligt följande: 

Ålder Antal personer 
2019 

Antal personer 2018 

20-29 år 13 personer  17 personer 
30-39 år 45 personer 46 personer 
40-49 år 76 personer 75 personer 
50-59 år 104 personer 117 personer 
60 år -  62 personer 50 personer 

(rapport 2 åldersfördelning) 
 

Flest medarbetare återfinns inom åldersgruppen 50-59 år,  
som följs av gruppen 40-49 år.  Under åren 2020 – 2023 uppnår ett trettiotal medarbetare 65 år. 
Flest finns inom sociala förvaltningen och bildningsförvaltningen. Arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning är ett led i att möta pensionsavgångar. 
 
Mertid och övertid  
Nedan redovisas antal timmar på årsbasis som rapporterats in för mertid och övertid.  

År Antal timmar för 
mertid och 
övertid/år 

2019 8699, 96 
2018 6173, 85 
2017 7499 
2016 7093,59  

( fyllnadstid och övertid kommun ) 

 
För 2019 har antalet timmar för mertid och övertid ökat. Sociala förvaltningen står för cirka 4 800 
timmar. Detta innebär att medarbetare arbetar utöver sin ordinarie sysselsättningsgrad, dock genom 
att mertid och övertid. Dock behöver arbetsmiljökonsekvenser vägas in, och  ambitionen bör vara att 
möjliggöra fast utökning för sysselsättningsgraderna istället för fyllnadstid och övertid. En översyn av 
detta kommer att göras framöver. 
 
Antal personer som har timanställning i Ljusnarsbergs kommun 

År Antal personer med timanställning 
2019 170 personer 
2018 176 personer 
2017  192 personer 
2016 229 personer 

( timavlönade kommun) 
 

För 2019 har 6 personer färre med timanställning. Det är viktigt ur aspekten attraktiv arbetsgivare att 
avlöningsformen i form av månadsanställning tillämpas vid längre vikariat och att timanställning 
används med syftet timanställning  d v s då vikarier anställs för ”strötimmar”.  
 
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden 
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 191231 181231 171231 161231 151231 141231 
Total sjukfrånvaro  6,54 7,35 7,9 8,5 8,2 7,3 
Sjukfrånvaro kvinnor 6,81 8,27 8,7 9,4 8,6 7,9 
Sjukfrånvaro män  5,61 4,54 5,4 5,4 6,3 5 
Sjukfrånvaro åldersgrupp <=29 år  4,8 7,56 5,8 3,8 5,5 2,7 
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Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år 6.03 6,82 5,2 7,4 6,9 5,5 
Sjukfrånvaro åldersgrupp >=50  7,26 8,44 10,4 10,8 9,7 9,4 
Därav långtidssjukfrånvaro > 60 dgr 44,64 50,6 48,5 55,6 51,4 51,7 

 
Frånvaro – på totalnivå. 
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är lägst för första gången vid ett årskifte på 6 år. Även 
sjukfrånvaron för kvinnorna följer samma positiva mönster. Vid jämförelse med andra 
”bergslagskommuner” så är vårt sjukfrånvarovärde i samma linje. Det totala för Örebro län är 6,6 %. 
 
Föregående års sjukfrånvaro i åldersgrupperna – 29 år och 30 och uppåt visar också på en minskning. 
Sjukfrånvaro för män har dock ökat något. Enstaka längre sjukfall hos männen kan utifrån få antal 
anställda ”slå igenom ” och en ökning visar på så sätt. Mönstret att männen har lägre sjukfrånvaro 
(trots ökningen) visas även här. 
 
Sjukfrånvaro – förvaltning/verksamhetsnivå per 31 december 2018 och 2019 
Bildningsförvaltningen  
 Totalt 

2019 
Totalt  
2018 

Kvinnor  
2019 

Kvinnor  
2018 

Män  
2019 

Män  
2018 

29 år 3,0 1,9 4,0 2,4 0,6 1,3 
30-49 år 5,4 3,4 5,2 4,5 5,9 0,7 
50 - 4,2 4,0 4,4 4,4 3,0 2,1 
totalt 4,6 3,6 4,7 4,4 4,3 1,3 
 
 
Sociala förvaltningen 

 Totalt 
2019 

Totalt  
2018 

Kvinnor  
2019 

Kvinnor  
2018 

Män  
2019 

Män  
2018 

29 år 11,6 15,7 11,5 17,1 12,2 5,5 
30-49 år 8,0 9,7 8,9 11,1 7,0 4,5 
50 - 10,8 10,7 11,8 11,7 6,5 6,7 
totalt 9,7 10,7 10,3 11,8 7,0 5,7 

 
 
Allmänna förvaltningen ( här ingår IT, kost, kommunkontor och fastighet) 

 Totalt 
2019 

Totalt  
2018 

Kvinnor  
2019 

Kvinnor  
2018 

Män  
2019 

Män  
2018 

29 år 7,0 11.4 3,8 5,8 11,6 14,3 
30-49 år 3,8 3,4 4,5 3,3 2,3 3,8 
50 - 5,8 9,6 2,7 8,6 9,6 9,5 
totalt 5,0 7,0 3,6 6,4 7,0 7,7 

 
Sociala och Allmänna förvaltningen uppvisar högre sjukfrånvaro värden än Bildningssförvaltningen, 
det är dock inte jämförbara verksamheter rakt av. Högst sjukfrånvaro återfinns 2019 bland gruppen 
män upp till 29 år. Sociala förvaltningen har 2019 lägst bland män över 50 år och Allmänna 
förvaltningen har 2019 lägst bland män 30-40 år. 
 
En åtgärd vid sjukfrånvaro är att arbeta mer med riktade insatser då sjukfrånvaro aktualiseras Dels 
samtal vid upprepad frånvaro, ett annat verktyg är också kravet från FK på arbetsgivaren, d v s den 
plan som arbetsgivaren ska har för medarbetarens återgång i arbete, vilket ska göras senast dag 30 
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om sjukfrånvaron beräknas/antas pågå längre än 60 dagar. Vidare ses tidiga kontakter med 
företagshälsovård innan sjukskrivningar, och vid återkommande sjukfrånvaro som viktiga verktyg. 
 
Nyttjande av Regionhälsan  
För 2019 har Ljusnarsbergs kommun 130 timmar ”bokade” till nyttjande av expertresursen. 
Regionhälsan används vid de tillfällen då experthjälp behövs i samband med olika situationer kring 
sjukdom och ohälsa för våra medarbetare. Företagshälsovården finns enbart med vid de situationer 
som en arbetsrelaterad problematik/ohälsa eller sjukskrivning är aktuellt. I övrigt  
Är primärvården aktuell. 
 
För att få en bild av hur kommunen nyttjat företagshälsovården i olika situationer redovisas statistik 
nedan från Regionhälsan. Regionhälsan delar upp sina uppdrag i områdena individ, grupp och 
organisation och kopplat till insatserna: förebyggande, hälsofrämjande samt rehabiliterande insatser. 
Kort kan sägas att förebyggande är just förebyggande för att motverka sjukdom/sjukskrivningar, 
vilket likaså hälsofrämjande är. Rehabiliterande är när sjukskrivning finns och återgång planeras. Vi 
har under 2019 använt oss av Regionhälsan enligt följande: 
 
 

 2019 2018 
Förebyggande på individnivå 43,3 39 timmar 
Rehabilitering på individnivå 9,3 23,5 timmar 
Hälsofrämjande grupp ( här 
ingår bl a arbetsmiljöutbildning 
som är för chefer och 
skyddsombud ) 

24,4 17,3 timmar 

Förebyggande grupp 25,4 10 timmar 

Organisation hälsofrämjande 9 17 timmar 

Organisation förebyggande 48,4 30, 5 timmar 

Totalt antal timmar  161,1 138,2 

 
Antal nyttjande timmar på Regionhälsan – fördelning  mellan våra olika förvaltningar  

 2019 2018 
Bildningsförvaltningen 27 timmar 42,5 timmar 
Central administration 62 timmar 49 timmar 
Social verksamhet 38,4 46 timmar 
Kommungemensam 33,3  -  
Summa nyttjade timmar 161,1 138 timmar 

 
Vid jämförelse med 2018 har Regionhälsans resurser nyttjats ytterligare under 2019. Vilket är 
positivt. Regionhälsan är ett verktyg i samtligt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Vidare syns 
också en marginell ökning på förebyggande arbete på individnivå. En ökning finns också på nyttjade 
timmar förebyggande i grupp, här ingår den gemensamma arbetsmiljöutbildning som Regionhälsan 
har för vårt län, och där målgruppen är nya chefer och skyddsombud, som går utbildningen 
gemensamt. 
  
Sysselsättningsgrad bland tillsvidareanställda medarbetare 2019  
Sysselsättningsgrad fördelat, totalt, kvinnor och män, i jämförelse med 2019 

2019 2019  2019 2019 2018 2018 2018 
Sysselsättningsgrad  totalt Kvinnor Män totalt kvinnor Män 
40-49 % 1 1 - 1 1  
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50-74 %  9 6 3 12 9 3 
75-99 % 89 84 5 90 79 11 
100 % 201 147 53 203 153 50 

 
Redovisningen visar sysselsättningsgrad och förändringar. Tabellen visar på små förändringar. Det är 
några få personer färre bland heltidsanställda. Ett uppdrag finns från SKR och från Kommunal att 
planera och möjliggöra för medarbetare att arbeta heltid. Heltidslösningar enligt uppdraget kommer 
att innebära att medarbetare i högre utsträckning får tid för arbete i annan verksamhet. Detta ställer 
krav på flexibilitet, förändrade arbetssätt och kulturer hos samtliga kategorier. 
I avvaktan på att kunna möjliggöra heltid, under förutsättning att det är möjligt ur 
verksamhetsperspektiv, erbjuds medarbetare som anmält intresse för heltid, en utökning av sin 
sysselsättningsgrad.  
 
Rekrytering - kompetensförsörjning 
En plan för strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare pågår.  
Rekrytering har skett under 2019 och följande befattningar har varit aktuella: 
Demenssjuksköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut, lärare för olika ämnen, kock, 
fritidspedagog, parkarbetare, förskolechef/rektor, rektor, förskollärare, drifttekniker, kommunchef, 
sjuksköterska, sjuksköterska natt, hjälpmedelstekniker, studiehandledare, modersmålslärare, 
socialchef, enhetschef, socialchef, skolsköterska, elevassistent m fl samt även timvikarier inom vård, 
funktionsstöd, barn och utbildning. 
 
Som tidigare har rekryteringen oftast lyckats, d v s sökande med kompetens har funnits. Dock finns 
tillfällen där det varit svårt att hitta kompetens, och tjänsten har fått utlysas igen och även finns 
tillfällen finns där inga sökande hittats, och verksamheterna fått lösa med annan vikarie och utlysa 
tjänsten vid senare tillfälle. Vid rekrytering finns också marknadskrafter som utifrån vårt fysiska läge 
emellanåt påverkar löneläget och struktur. 
 
Det har varit en större rörlighet på chefssidan under senare delen av 2019. I samband med detta har 
också rutinen avgångssamtal för chefer etablerats. Detta är ett samtal mellan avslutande chef och 
dennes chef och där HR deltar. Samtalet syfte är att fånga upp medarbetarnas värdefulla synpunkter 
på sin anställning som chef i Ljusnarsbergs kommun och att organisationen får del av synpunkter och 
förbättringsarbete kan påbörjas som ett led i att kvalitetssäkra olika arbetsområden som man som 
chef kommer i kontakt med i sitt uppdrag. Detta har medfört att se över introduktion för chefer 
aktualiserats. Där har bland annat mentorskap och regelbundna täta avstämningsträffar/mötet 
införts för dessa.   
 
Följande har arbetats fram under 2019: 

 Medarbetarundersökning med följande handlingsplaner 
 Samverkansavtalet – sista ”finputsningen” – och kommer börja gälla under våren 2020. 
 Arbetsmiljöutbildning för chefer. 
 Medarbetarsamtal och lönekriterier 
 En medarbetarplattform 
 Chefsavstämningar i grupp i samband med löneöversyn 2019 
 Löneöversynsarbetet med ett helhetsgrepp bland cheferna 
 Ett grundmaterial gällande kränkningar, repressalier och trakasserier finns framtaget 
 Arbetsmaterial gällande visselblåsare 
 Sammanställning av systematiska arbetsmiljöarbetet med åtgärdsplan för 2020 
 Framtaget arbetsmaterial för en gemensam Medarbetarplattform för alla medarbetare och 

för chefer. 
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Arbete som pågår framåt : 
 Löneöversyn 2020. 
 Utbildning under våren för alla chefer i WINLAS  

( system för anställningstid- inkonverteringar) 
 Tillämpning av medarbetarsamtalsmaterial. 
 Uppstart av medarbetarskapsutbildning för alla personal. 
 Förbättringar och revideringar av det systematiska arbetsmiljöarbete. 
 Genomgång och revidering av arbetsmiljöhandboken. Handbok för chef och för personal. 
 Nytt rekryteringssystem under våren 2020. 
 Plan för strategisk kompetensförsörjning – attraktiv arbetsgivare. 
 Utredning om förmånscyklar för anställda. 
 Resursförstärkning av HR funktionen försommaren 2020. 
 Revidering av arbetsmiljöpolicy. 
 Revidering riktlinjer tobak – rökfri arbetstid. 
 Kartläggning av förmånscyklar för anställda. 
 Friskvårdsgrupp med aktiviteter för alla anställda medarbetare. 
 Översyn av aktivitetsbidraget. 
 Fortsätta påbörjat arbete med befattningsbeskrivningar/uppdragshandlingar. 

 
Utvecklingsområde: 
Ett utvecklingsområde för en mer kvalitativ personalredovisning på övergripande nivå, skulle kunna 
vara att i verksamhetsplanerna(från verksamheterna) ingår analys och åtgärder som beskriver 
gällande nyckeltal inom personalområdet (sjukfrånvaro m m) och åtgärder som genomförts i syfte för 
att få effekt.  
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning 
 

Pensionskostnader 
Enligt KPA:s långtidsprognos från 2017 kommer 
Ljusnarsbergs kommuns pensionskostnader öka 
fram till minst 2025. Ökningen beror delvis på det 
nya sättet att beräkna inkomstbasbeloppet som 
staten införde 2016. Inkomstbasbeloppet reglerar 
gränsen för förmånsbestämd ålderspension (FÅP). 
Ökningen beror även på att fler har uppnått nivån 
för förmånsbestämd ålderspension (FÅP).  
 
Sedan prognosen gjordes har personalstaten 
minskat rejält de senaste åren med en minskning 
av antalet årsarbetare med ca 60 stycken från 
2017. Detta påverkar pensionskostnaden i positiv 
riktning. Samtidigt har löneglidningen i flera 
yrkeskategorier varit betydande vilket delvis tar 
bort den positiva effekten av färre årsarbetare. 
Detta påverkar den avgiftsbestämda 
ålderspensionen och KPA gör löpande justeringar 
för att kommunen ska betala in rätt summa 
pengar. Faller dessa däremot över gränsen till FÅP, 
är det en lång eftersläpningseffekt. 
 
Under 2019 skedde däremot en del 
personalförändringar som innebar regleringar av 
pensionsinbetalningarna efter anställningars 
upphörande. Således har kommunen istället en 
stor positiv budgetavvikelse avseende pensioner 

2019. Som exempel kan nämnas om en nyanställd i 
60-årsåldern som tidigare haft en inkomst 
understigande 7,5 inkomstbasbelopp/år och får en 
lön som nyanställd på motsvarande 10 

inkomstbasbelopp/år blir kostnaden synnerligen 
hög. Har däremot den nyanställde sedan tidigare 
haft en lön i paritet med den nya lönen är det 
marginell kostnad.  
 
Prognosen från 2017 är därför föråldrad och i 
samband med budgetprocessen till 2021 års 
budget kommer det beställas en ny som belyser 
pensionsskuldsutvecklingen efter 
personalminskningarna och 
löneglidningstendenserna.

 
Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelser 
(tkr) 

2018-12-31  2019-12-31 

Avsättningar för pensioner inkl särskild löneskatt 3 889 3 863 
Ansvarsförbindelser för pensioner inkl särskild löneskatt 123 073 118 773 
Pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsförsäkring  15 870 16 422 
Summa pensionsförpliktelser 142 832 139 058 
Totalt pensionsförsäkringskapital 19 363 20 659 
                                           Varav överskottsmedel 831 747 
Placering Pensionsmedel  0 0 
Återlånade medel 123 469 118 399 
Konsolideringsgrad 14 % 15 % 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 

God ekonomisk hushållning 
Målsättningen med kommunal verksamhet är att 
den ska bedrivas med den inriktning och 
omfattning som politikerna har beslutat. 
Finansiella mål behövs för att betona att de 
ekonomiska förutsättningarna innebär 
begränsningar för hur stor verksamhet som kan 
bedrivas. Mål för verksamheterna behövs för att 
tydliggöra uppdraget gentemot invånarna. 
Åtgärdsplaner i lagens mening träder in för att 
återställa negativa resultat så att de inte lämnas till 
kommande generationer.  

God ekonomisk hushållning innebär att varje 
generation själv ska bära kostnaderna för den 
service som den konsumerar och att kommande 
generationer ges möjlighet att ta del av samma 
servicenivå som idag (kommunallagen, 2000:889, 
8 kap. 1 §). Det lagstadgade balanskravet betyder 
att all verksamhet som bedrivs i förvaltningsform 
måste ha en budget som innebär att intäkterna 
överstiger kostnaderna (kommunallagen 8 kap 4 §, 
3 st.). Kommunen ska vidare förvalta sina medel på 

ett sådant sätt att krav på god avkastning och 
betryggande säkerhet kan tillgodoses 
(kommunallagen, 8 kap. 2 §). Fullmäktige ska 
meddela närmare föreskrifter om 
medelsförvaltningen (8 kap. 3 §) och måste då 
säkerställa att utbetalning av pensioner tryggas för 
framtiden (8 kap 3a §). Under 2018 beslutade 
kommunen om en Policy för medelsförvaltningen 
(Dnr 0080/2017). 

Vad som i övrigt är att betrakta som god 
ekonomisk hushållning är upp till varje kommun att 
definiera. Ljusnarsberg antog på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 
9 november 2017 § 74 sina Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning (Dnr KS 0080/2017). Det är 
dessa riktlinjer som utgör utgångspunkten för 
följande bedömning om kommunens finansiella 
ställning.  Det kan konstateras att kommunen 
uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning för 
2019.

 

Befolkningsminskning och dess påverkan på ekonomin

 

Kommunens invånarantal minskade med 75 
personer under 2019, från 4 846 till 4 771. 
Minskningen är 1,55 %. Den tillfälligt uppåtgående 
befolkningstrenden i samband med flyktingvågen 

har definitivt upphört och invånarantalet är nu 
lägre än innan 2014-2017.  

2019 var födelsenettot negativt med -33 personer, 
44 födda och 77 avlidna. Inflyttade till kommunen 
var 359 medan och utflyttade var 404, ett negativt 
flyttnetto med -45 personer.  

Ljusnarsbergs ålderspyramid ser över tid 
annorlunda ut än andra kommuner på så vis att det 
är få yngre vuxna och många äldre, samt att det är 
en ojämn fördelning över ålderskategorierna.  

Det kan konstateras att antalet yngre, 0-18 år, 
kommer fortsätta minska framöver medan de äldre 
över 80 år kommer öka i antal. Försörjningskvoten 
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ökar liksom genomsnittsåldern. Vid utgången av 
2019 var genomsnittsåldern i kommunen 48 år 
medan den i riket var 41 år. 

Följden av befolkningsutvecklingen är att 
kommunens skatteunderlagstillväxt blir lägre än i 
riket. Kommunen kompenseras för detta genom 
inkomstutjämningssystemet. Dock finns en nedre 
gräns. Understiger skatteunderlaget per invånare 
85 % av rikssnittet utgår ingen kompensation för 
det som är därunder. Kommunen är på gränsen 
och har varit det i många år. 

Något förenklat kan befolkningsminskningen 
förklaras i ekonomiska termer genom att för varje 
person det minskar med går kommunen miste om 
ca 61 000 kr. För 2019 var minskningen 75 
personer vilket motsvarar 4,6 mkr. 

  

Flyktingströmmen till Sverige innebar flera år av 
hög nettoinflyttning till Ljusnarsberg, vilket bidrog 
till större skatteunderlag och högre statliga 
bidragsintäkter. Sedan ett par år minskar dock 
befolkningen igen och är på bokslutsdagen färre än 
innan flyktingvågen. 

 

En minskande befolkning brukar medföra ökade 
nettokostnader. Det är svårt att ställa om 
verksamheten till mindre behov i samma takt som 
skatteintäkterna sjunker. Resultatnivåerna riskerar 
att sjunka, även om de fortfarande är på en hög 
nivå relaterat kommunens storlek. Dock har 
Ljusnarsberg lyckats väl att parera de minskade 
bidragen och anpassat verksamheten till de nya 
förutsättningarna. 

 

 

 

Efter ett par år av stigande nettokostnader visavi 
skatteintäkterna har den trenden vänt. Det ger 
utrymme för att med egna medel kunna finansiera 
investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten inom rimliga gränser. 

 

Att kommunens nettoinvesteringar har ökat över 
tid framgår av kapitlet Investeringsredovisning. 
Bedömningen i dagsläget är att kommunen 
kommer att ha tillräcklig kapacitet framöver för 
rimliga investeringsvolymer inom den 
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skattefinansierade verksamheten om 
resultatnivåerna håller sig till budget. De 
investeringsnivåer som är aktuella i dagsläget är 
däremot svåra att upprätthålla en längre tid och 
kommunen måste successivt minska dem. Enligt 
kommunens långsiktiga investerings- och 
finansieringsplan, som reviderades under året, ska 
detta inte vara några bekymmer då den 
skattefinansierade verksamheten inte ser ut att ha 
behov av investeringar i storleksordningen 
motsvarande Ljusnarshallen inom eller några år 
efter planperioden.   

  

En minskning av de likvida medlen har skett under 
2019 med 11 732 tkr. Främsta anledningen är att 
kommunens leverantörsskuld minskat drastiskt 
med 9 868 tkr.  Ett annat skäl är att det används 
balanserade statsbidrag från Migrationsverket i 
större utsträckning än det inkommer nya medel, -
4 014 tkr. Vidare har kommunen amorterat 11 000 
tkr under året och den kooperativa 
hyresrättsföreningen Riksbyggen Kooperativa 
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder 
amorterat 1 500 tkr till kommunen, netto -9 500 
tkr. Likviditeten är fortsatt god och kommer 
möjliggöra självfinansiering av investeringar 
framöver med undantag för affärsverksamheternas 
behov av investeringar.  

Som redogjordes för i ett tidigare kapitel i 
årsredovisningen, säger Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) kalkyler över de kommande årens 
ekonomi i kommunsektorn, att kommunerna 
måste hitta andra arbetssätt, digitalisera etc., för 
att klara av att finansiera den demografiska 
utvecklingen kombinerat med allt högre krav från 
kunderna till offentlig service (se SKL:s 
Ekonomirapporten maj 2017 och december 2018).

Arbetsmarknad 
Sverige upplever en avmattning av ekonomin som 
kommer bli fördjupad utifrån effekterna av 
coronaviruset. Under 2019 har arbetslösheten 
stigit från 10,1 % till 12,2 %. Av dessa är drygt 
hälften, 6,5 %, i program med aktivitetsstöd.  

Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var vid 
årsskiftet 18,4 %, en kraftig ökning på ett år från 
12,2 %.  Efter finanskrisen 2008 stegrade 
arbetslösheten och statistiken följde samma trend i 
hela landet. I Ljusnarsbergs kommun steg 
arbetslösheten till nya höjder 2015-2017 p.g.a. det 
höga flyktingmottagandet. Under 2018 sjönk 
arbetslösheten men har nu återigen stigit.  

Bland utrikes födda är arbetslösheten på en 
fortsatt hög nivå, 32,5 %.  

Männen är överrepresenterade bland arbetslösa. 
Vid årsskiftet var 13,4 % (9,9 %) arbetslösa. 
Kvinnorna har en arbetslöshet med 10,7 % (9,2 %). 
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Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden i kommunen har sedan lång tid 
tillbaka haft ett större utbud än efterfrågan. Detta 
har inneburit låga priser på egna hem, 
bostadsrätter och hyresfastigheter. Detta är också 
huvudförklaringen till att Ljusnarsberg hade så 
högt flyktingmottagande i form av asylboenden 
2015–2016. Det allt äldre beståndet kräver ökade 
underhållsinsatser. Det innebär höga kostnader 
som föranleder försiktighet hos fastighetsägarna 
när marknaden är svag.  

Under 2019 kan det konstateras att efterfrågan på 
lägenheter minskat. Efter att Migrationsverket sagt 
upp samtliga hyreskontrakt och lämnat 
lägenheterna är vakansgraden oroande hög. Per 
den sista februari 2020 var 68 lägenheter outhyrda 
vilket motsvarar 23 % av beståndet. Av dessa är 34  
som hyrdes av Migrationsverket. I huvudsak hyrdes 
lägenheterna på Wallmovägen i Bångbro. 

Kommunen utreder möjligheterna att bygga fler 
seniorbostäder tillsammans med Statens 
bostadsomvandling (SBO).  

Kommunen beräknas även ha tillräckligt med 
särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen för 
att klara av den åldrande befolkningen under 
ytterligare några år. Äldrebostäderna på Solgården 
och Treskillingen ser dock ett behov av upprustning 
inom en inte allt för lång framtid, men utanför 
planperioden. En utredning är påbörjad för att 
klarlägga vad det faktiska behovet av 
äldrebostäder är de kommande 15-20 åren.  

Detta är en styrka för kommunen, eftersom flera 
kommuner i länet har eller kommer ha mycket 

stora investeringar i sådana bostäder bland sina 
investeringar. Omstruktureringen av 
gruppbostäderna på Heden till korttidsboende  
innebär goda möjligheter att ta emot 
utskrivningsklara från sjukvården och att erbjuda 
plats vid behov. 

Under året har bostadsmarknaden allt mer hamnat 
i obalans mellan tillgång och efterfrågan och det 
beror främst på avflyttning. Migrationsverket 
hyrde en betydande del av kommunens 
lägenhetsbestånd under den stora 
flyktinginvandringen, till och med 2018. 
Myndigheten har dock sagt upp alla lägenheter 
vilket innebar att 34 lägenheter frigjorts ur 
kommunens eget lägenhetsbestånd från och med 
2019. Då 14 av dem är fuktskadade och i övriga 
lägenheter finns också behov av upprustning . En 
genomgripande upprustning skulle kräva rejäla 
hyreshöjningar och ett mycket osäkert 
uthyrningsläge. Därför beslutade fullmäktige att 
delar av beståndet på Wallmovägen ska tas ur drift 
och rivas. 

En utomstående besiktningsman gjorde en 
grundlig genomgång av byggnaderna och 
presenterade ett underlag inför beslutet. 
Besiktningen är också en del i dialogen med 
Migrationsverket angående de skador kommunen 
hävdar åsamkats av Migrationsverket. 

Sedan beslutet om rivning togs har vakansgraden 
inom allmännyttan fortsatt stiga.

 

Tillgångar 
Inga köp eller försäljningar har skett under 
verksamhetsåret förutom en mindre bit mark, 534 
kvm, för 13 tkr. 

Den kooperativa hyresrättsföreningen 
Ljusnarsbergs äldrebostäder har amorterat 
1 500 tkr på sin skuld till kommunen. För årets 
investeringar, se särskilt kapitel.
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Skulder 
Kommunens anläggningslån minskar. Inga nya lån 
har tagits och under verksamhetsåret har 
amorterats 11 000 tkr. I nedanstående tabell syns 
relationen mellan det egna kapitalet och 
anläggningslånen. 

Fortfarande reserverar kommunen pengar med 
anledning av flyktingmottagandet. Den 31 
december är avsättningen 16 827 tkr totalt sett 
och det ska täcka båda avvecklingskostnader för 
egna HVB och stödboenden, inklusive personal 
som sägs upp i takt med att antalet 
ensamkommande minskar samt lokalkostnader 
och eventuella andra kostnader för att upprätthålla 
verksamheten. De egna HVB och stödboendena 
tömdes våren 2019 men några lägenheter kommer 
fortsättningsvis att disponeras som stödboende av  
ensamkommande under våren. Det kommunala 
uppdraget sköts numera av IFO-enheten.  

Det är även andra personalkostnader som avses 
täckas med de avsatta medlen och dessa har också 
att göra med den avvecklingsprocess som 
kommunen befinner sig i. Anpassningar har 
genomförts men det återstår fortfarande 

personal/verksamhet/lokaler som finansieras av 
dessa medel.  

Vidare har Migrationsverket lämnat kommunens 
lägenheter från och med 31 december 2018 med 
en hyresförlust på ca 2 700 tkr per år.  

 

 

Beroende av ränteutvecklingen  finns anledning att 
inför varje omläggning av anläggningslån göra en 
bedömning av alternativ till amortering. 
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Intäkter och kostnader 

Skatteintäkter och nettokostnader
För att det ska anses vara en god ekonomisk 
hushållning bör kommunstyrelsen på lång sikt styra 
mot att skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen inte enbart täcker driftskostnaderna 
utan även investeringar och tillräckligt med likvida 
medel för att t.ex. amortera av skulder. På denna 
sida finns ett diagram med jämförelser över tid 
mellan nettokostnaderna och det som ska 
finansiera dem. De riktade statsbidragen är sedan 
ett antal år ökande i antal och omfattning. I 
tabellen pressar de ner den röda linjen. Tabellen 
visar tydligt vad som av några kallats kommunens 
dopade ekonomi under 2015–2017. Påståendet om 
”dopad” ekonomi tappar i berättigande utifrån 
2019 års resultat över nettokostnadernas 
utveckling. Nettokostnaden sjunker, både i 
absoluta tal och i förhållande till andel av skatter 
och generella statsbidrag.  

Under 2020 kommer kommunen uppleva effekter 
av en stor minskning av skatteunderlaget. 
Befolkningen är mindre än innan ”flyktingvågen”. 
De ojämförligt största bidragsintäkterna har 
kommit från Migrationsverket under den perioden 
som diagrammet bredvid visar. Dessa minskar nu i 
rask takt. Samtidigt befaras skatteintäkterna 
revideras ned kraftigt utifrån effekterna av de 
beslutade åtgärderna runt om i världen och i 

Sverige för att begränsa spridningen av 
coronaviruset. 

Under 2019 finansierades 15 procent av 
verksamheten med riktade statsbidrag. För 2016 
var motsvarande andel 40 procent. En trolig 
utveckling är att andelen fortsätter minska, dock i 
en något lugnare takt. Det innebär fortsatt att 
noggrannhet krävs av statsbidragsfinansierad 
verksamhet så de ej blir en del av ordinarie 
verksamhet utan finansiering. 
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Ekonomisk uppföljning på verksamhetsnivå 
Tabellerna nedan ska visa på utvecklingstendenser för de olika verksamheterna. Måttet förändring 
mellan åren är en jämförelse med bokslut mot bokslut och budget mot budget d v s 2019 års bokslut 
jämförs med 2018 års bokslut o s v. 

Fritid och kultur 
Inom området fritid och kultur redovisas ett 
överskott med 193 tkr. Flera riktade statsbidrag 
gör att intäkterna ökat kraftigt vilket dock matchas 
av nästan lika stora kostnadsökningar. Bl a har 
statsbidrag erhållits för upprustning av biblioteket 
och projektanställd föreningskonsulent finansieras 
av statsbidrag. Det är också anledningen till den 
minskade utlåningen då biblioteket var stängt för 
renovering under hösten. Noteras bör att det 
kraftiga underskott som uppvisades 2018 nu 
omvandlats till att verksamheterna är inom 
tilldelad budget. 

Kulturskolan har efter en period av en del 
personalbyten och administrativa problem åter fått 
i gång en väl fungerande verksamhet. Kulturskolan 
kan vara en viktig ingrediens för att få elever att bli 
mer framgångsrika i den ordinarie 
skolundervisningen.  

Kulturskolans överskott med 502 tkr beror på lägre 
personalkostnader, vakanser, och ett statligt bidrag 
på 116 tkr. 

 

 

Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut
(tkr) 2016 2017 2018 2018 2019 2019
3 KULTUR OCH FRITID EXKL KULTURSKOLA
Intäkter -577 -581 -80 -1 849 -80 -2 698 
Kostnader 5 900 5 497 5 422 8 695 5 502 7 927
Netto 5 323 4 916 5 342 6 846 5 422 5 229

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 1 063 995 1 130 1 410 1 116 1 096

Förändring mellan åren (%) 4,5% -7,6% 3,7% 39,3% 1,5% -23,6%
Självfinansieringsgrad (%) 9,8% 10,6% 1,5% 21,3% 1,5% 34,0%

Statistik
Antal utlånade media 17 660 16 004 18 427 11 443

3301 MUSIK/KULTURSKOLA
Intäkter -183 -70 -129 -27 -129 -191 
Kostnader 2 004 1 730 2 162 1 491 2 106 1 666
Netto 1 821 1 661 2 032 1 464 1 977 1 475

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 364 336 430 301 407 309

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

Kostnad per elev (kr) 16 695 18 808 17 864 12 635 18 972 15 009
Nettokostnad per elev (kr) 15 172 18 051 16 796 12 406 17 807 13 286

Statistik
Antal musikskoleelever 120 92 121 118 111 111
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Pedagogisk verksamhet 
Inom den pedagogiska verksamheten kan 
konstateras att det ekonomiska utfallet tydligt 
förbättrats jämfört med 2018. Grundskolan 
redovisar ett budgetunderskott för perioden med -
3 718 tkr (-8 002 tkr). Orsakerna är fler anställda 
elevassistenter än budgeterat, -2 337 tkr (-3 222 
tkr), och utrangering av IT-utrustning samt inköp av 
nya IT-läromedel. Den största negativa avvikelsen 
återfinns dock under skolfastigheter där 
nedskrivning av tidigare investeringar genomförda 
före helrenoveringen av skolan 2008/09 har gjorts 
med sammanlagt 3 252 tkr. Noterbart är att 
budgeten för undervisning redovisar ett överskott, 
mycket beroende på statsbidrag men också utifrån 
kartläggning av personalresurserna så att det 
tydligt går att koppla ”projektanställda” till rätt 
statsbidrag. Ledningens förmåga att skapa ordning 
i ekonomi och personalstat är viktigt för att också 

skapa mer hållbarhet och bättre 
planeringsförutsättningar i verksamheterna.  

Särskolan har ett underskott på -1 753 tkr och i den 
egna särskolan på grundskolenivå har fem 
årsarbetare varit anställda mot budgeterade tre. 
Störst negativ avvikelse återfinns för 
gymnasiesärskolan då kostnaderna för köp av 
skolplats överskrider budgeten med 1 433 tkr. 
Särskolan fick i slutet av året tillgång till 
verksamhetsanpassade lokaler på Kyrkbacksskolan 
vilket givetvis är viktigt för både elever och 
personal. 

2019 är första året med en ny skolorganisation på 
plats. Det är en styrka att resurser kunnat frigöras 
för att ha två rektorer inom grundskolan. Det ökar 

förutsättningarna att implementera de 
utvecklingsområden som identifierats bl a vid 
granskningar av Skolinspektionen. Elevantalet har 
minskat utifrån att asylsökande och nyanlända 
minskat. Även på sikt kommer en minskning att 
ske.  

I jämförelse med andra kommuner lägger 
Ljusnarsberg mycket stora resurser på grundskolan 
per elev. Nettokostnadsavvikelsen där en rad olika 
hänsyn tas bl a befolkningssammansättning, 
geografi, utbildningsnivå mm och som ska spegla 
vad grundskolan per elev borde kosta ligger 
Ljusnarsberg 28,6 % över det måttet. Måttet utgör 
den parameter som används vid 
kostnadsutjämningen mellan kommunerna. 

Under 2019 har marken i anslutning till 
paviljongerna bakom Kyrkbacksskolan sanerats. 

Kommunen har ingen egen gymnasieskola och 
kostnaderna överskrider budget med sammanlagt 
1 083 tkr.  Orsaken är att de interkommunala 
ersättningarna underskattats något i budgeten. Det 
är i princip omöjligt att kunna pricka rätt eftersom 
när eleverna får besked om vilken linje de antagits 
till är budgeten beslutad sedan länge. Ett annat 
skäl är att kommunen får betala för elever som 
behöver extra studieår för att få en examen. En 
stor negativ post är en obudgeterad ersättning till 
en landstingsdriven gymnasieskola.  

Elevantalet har minskat liksom kostnaderna. 
Mellan boksluten 2018 och 2019 är det en minskad 
kostnad på över 10 %. 

 Förskoleverksamheten redovisar ett överskott 
2019 med 275 tkr. Noterbart är att nettokostnaden 
minskat med 2 680 tkr mellan 2018 till 2019.  
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En något ökad efterfrågan av kommunal förskola 
har noterats de senaste åren vilket föranledde 
fullmäktige att besluta om justering i 
resursfördelningsmodellen till 2020. Antalet barn i 
åldern 1-5 följer befolkningsprognosen väl. Ett 
stort tapp kommer ske när den stora kullen 
femåringar börjar förskoleklass och påfyllnaden är 
av mindre omfattning. Under 2019 har tillkommit 
ett antal barn som placerats i kommunen av andra 
kommuner. För dessa barn har svårigheter att få 
plats inom tre månader varit en verklighet.  

I förhållande till andra kommuner lägger 
Ljusnarsberg 46 tkr mindre per barn jämfört med 

den kommun som lägger mest resurser per barn 
och 39 tkr mer än den kommun som lägger minst 
resurser. Ljusnarsberg ligger över snittet i riket 
men när hänsyn tas till de faktorer som ingår i 
kostnadsutjämningen är nettokostnadsavvikelsen, 
d v s vad förskoleverksamheten borde kosta, ligger 
kommunen utan avvikelse.  Ovanstående siffror 
avser 2018. För 2019 kommer uppgifter för rikets 
kommuner först under sommaren. 

Marken runt Garhyttans förskola sanerades 2018 
och under 2019 har förorenad mark vid 
Skogsgläntan likaledes sanerats. 
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Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut
(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2019
40-41 BARNOMSORG
Intäkter -4 193 -6 499 -7 366 -3 773 -6 320 -3 865 -7 075 
Kostnader 17 870 19 955 22 250 20 697 25 660 20 801 23 736
Netto 13 677 13 456 14 884 16 924 19 341 16 936 16 661

-varav b idrag från Migrationsverket -921 -1 622 -2 147 0 -532 0 -412 

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 3 626 3 986 4 502 4 377 5 284 4 284 4 975
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 2 775 2 688 3 012 3 579 3 983 3 488 3 492

Förändring mellan åren (%) 6,9% -1,6% 10,6% 2,5% 29,9% 0,1% -13,9%
Självfinansieringsgrad (%) 23,5% 32,6% 33,1% 18,2% 24,6% 18,6% 29,8%

Kostnad per barn (kr) 114 750 122 906 117 105 113 143 138 927 113 712 131 028
Nettokostnad per barn (kr) 87 824 82 877 78 334 92 516 104 711 92 584 91 974

Statistik
Antal barn i åldersgruppen 1-5 år 179 198 214 206 208 206 204

Faktisk efterfrågan (88,7%) 156 162 190 183 185 183 181
 Andel årsarb m pedagogisk högskola 0,58 0,84 0,69 0,69 0,59

0,0 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut
(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2019
42 Skolbarnsomsorg 
Intäkter -593 -605 -691 -391 -683 -434 -753 
Kostnader 2 040 2 194 2 094 2 950 2 848 3 673 3 103
Netto 1 447 1 589 1 404 2 558 2 165 3 239 2 350

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 414 438 424 624 587 756 650
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 294 317 284 541 446 667 493

Förändring mellan åren (%) -11,0% 9,8% -11,6% 8,7% 54,2% 26,6% 8,5%
Självfinansieringsgrad (%) 29,1% 27,6% 33,0% 13,3% 24,0% 11,8% 24,3%

Kostnad per barn (kr) 19 186 18 459 18 700 32 773 25 429 40 816 27 706
Nettokostnad per barn (kr) 13 610 13 370 12 536 28 425 19 332 35 990 20 983

Statistik
Antal barn i åldersgruppen 6 -12 år 297 332 329 269 312 269 312
inskrivna i kommunens fritidshem 78 89 112 96 97 96 100

Förväntad/faktisk efterfrågan 106 119 112 90 112 90 112

43-44 Grundskolan inkl förskoleklass
Intäkter -8 034 -21 358 -21 272 -10 669 -21 272 -9 696 -21 497 
Kostnader 50 738 60 365 69 312 54 390 71 895 55 407 71 172
Netto 42 704 39 007 48 040 43 721 50 623 45 711 49 675

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 10 296 12 059 14 025 11 501 14 805 11 410 14 918
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 8 666 7 792 9 721 9 245 10 425 9 413 10 412

Förändring mellan åren (%) 0,7% -8,7% 23,2% 7,7% 5,4% 4,6% -1,9%
Självfinansieringsgrad (%) 15,8% 35,4% 30,7% 19,6% 29,6% 17,5% 30,2%

Kostnad per elev (kr) 112 502 122 943 145 614 120 866 158 359 123 127 164 750
Nettokostnad per elev (kr) 94 688 79 445 100 925 97 157 111 504 101 579 114 988
Kostnad/meritpoäng

Statistik
Antal ungdomar i åldersgruppen 6-15 år 451 491 476 450 454 450 432
Andel behöriga elever till yrkesprogram 79,5% 85,0% 72,0% - 77,0% - 69,0%
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Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut
(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2019
443 453 SÄRSKOLA INKL GYMNASIESÄR
Intäkter -23 -32 -43 -10 -93 -10 -46 
Kostnader 3 973 3 364 4 987 5 037 7 047 4 024 5 813
Netto 3 949 3 332 4 943 5 027 6 955 4 014 5 767

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 801 666 1 000 1 063 1 432 827 1 209
Förändring mellan åren (%) -21,8% -15,6% 48,4% 23,0% 40,7% -20,2% -17,1%

Kostnad per elev (kr) 397 280 336 360 415 550 419 758 587 267 335 325 447 115
Nettokostnad per elev (kr) 394 940 333 210 411 933 418 933 579 550 334 500 443 577

Statistik
Antal elever i åldersgruppen 6-19 år 10 10 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut
(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2019
45 Gymnasieskola, 
Intäkter -2 271 -4 217 -2 572 -2 557 -3 517 -144 -537 
Kostnader 21 802 20 881 19 380 21 754 24 676 17 991 19 467
Netto 19 531 16 665 16 807 19 197 21 158 17 846 18 930

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 963 3 329 3 401 4 059 4 357 3 675 3 968

Nettokostnad per elev (kr) 110 969 103 507 96 594 110 328 131 419 102 565 122 126

Statistik
Antal elever i gymnasieskola 176 161 174 174 161 174 155
Andel elever som fullföljer gymn inom 4 år 65,5% 54,0% 57,0% 57,0% 50,0%
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Individ- och familjeomsorg och LSS 

Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) har 
kostnaderna för försörjningsstöd fortsatt att stiga 
under 2019. Kostnaderna uppgår för 2019 till 8 322 
tkr (7 028 tkr), en ökning med 1 294 tkr. Antalet 
med försörjningsstöd har ökat, bl a utifrån social 
dumping. 
 
För barn och ungdom har också kostnaderna stigit, 
främst för institutionsvård. Antalet placeringsdygn, 
exklusive ensamkommande, har ökat mellan åren 
med 442 dygn. 
 
Det område som visar ett förbättrat ekonomiskt 
resultat är vuxenvård där placeringarna minskat 
markant, från 1 474 dygn till 111 dygn. Ett viktigt 
bidrag till den utvecklingen är 
öppenvårdsverksamheten som bedrivs i Gula villan. 
 
Sammantaget har IFO minskat sin nettokostnad 
mellan åren med 10,7 %. Dock är det fortsatt en 
negativ avvikelse till beslutad budget med -4 808 
tkr.   

Den 14 februari 2019 presenterades en utredning 
på kommunens fullmäktigesammanträde som 
visade att kostnaderna för ekonomiskt bistånd, 
såväl som kostnaderna för 
arbetsmarknadsåtgärder och intäkter i form av 
lönebidrag har ökat sedan 2010 då nuvarande 
arbetsmarknadsenhet inrättades (Dnr KS 
0013/2019). Av utredningen framgår även att vissa 
missbrukare får stöd via arbetsmarknadsenheten. 
Kommunfullmäktige beslutade att 
arbetsmarknadsenhetens uppdrag behöver 

tydliggöras och att en fördjupad analys krävs som 
visar vilken långsiktig lösning enheten erbjuder 
dessa individer. 

År 2015 ökade kommunens kostnader för individ- 
och familjeomsorg (IFO) med hisnande 85,2 
procent. Detta var året då flyktingmottagandet 
urartade med exempelvis ett nyöppnad 
ankomstboende i Ställdalen som omsatte flera 
hundratals asylsökande i mer eller mindre snabb 
takt. I anslutning till händelserna 2015 fick 
kommunen svårt att rekrytera personal vilket 
löstes genom att anlita konsulter. Under åren 
2016–2018 kostade konsulterna på IFO ca 
14 000 tkr. Denna kostsamma trend är nu bruten. 
En faktura på 157 tkr är bokförd på 2019 men den 
avsåg inköpta tjänster 2018. Personalen på IFO har 
under 2019 genomgått utbildningsinsatser för att 
lära sig verksamhetssystemet ordentligt för att 
bland annat nyttja det till bättre analyser och 
beslutsunderlag. 

Kommunen saknar i dag egen kompetens inom 
familjerättens område. Möjligheterna till att finna 
samverkan inom familjerättens område bör 
prioriteras 2020. 

I en jämförelse med landets övriga kommuner har 
Ljusnarsberg en hög kostnad för IFO. 
Nettokostnadsavvikelsen är 26.9 % högre än vad 
den borde vara enligt kostnadsutjämningssystemet 
avseende 2018.   

Inom verksamheten LSS/SFB 
(socialförsäkringsbalken fd LASS) minskar antalet 
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ärenden. Det syns både i verksamhetens utfall 
mellan åren, -5,2 %, och i att kommunen  för 2020 
kommer bli en kommun som får en avgift i det 

interkommunala utjämningssystemet för LSS från 
att varit en bidragsmottagare. 

 

Äldreomsorg 
Personalkostnadsutvecklingen inom hemtjänsten inklusive särskilda boendet Treskillingen har varit 
problematisk under flera år. Personalkostnaderna steg mellan 2018 till 2019 med 1 000 tkr. Budgeten för 
personal överskreds 2019 med 4 736 tkr. En årsarbetare har i snitt en kostnad per år med 502 tkr  vilket 
motsvarar 9,43 årsarbetare. Samtidigt har antalet beviljade timmar minskat inom hemtjänsten/Treskillingen 
med 1392 timmar, från 15310 timmar till 13912 timmar. 

De förtroendevalda revisorerna har uppdragit åt PwC att granska hemtjänsten ur främst ett 
myndighetsperspektiv. Granskningen pekade på utvecklingsområden och ett internt arbete har påbörjats bl a 
utifrån granskningens resultat. 

För kommunens övriga särskilda boenden redovisas följande resultat; Solgården överskott med 389 tkr och 
Koppargården underskott med -59 tkr. 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut
(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2019
513 LSS och psykiatri
Intäkter -2 290 -3 327 -3 130 -2 432 -3 205 -2 447 -3 117 
Kostnader 21 474 25 340 25 970 20 073 21 347 21 501 20 308
Netto 19 185 22 013 22 840 17 641 18 143 19 054 17 191

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 4 358 5 062 5 255 4 245 4 396 4 428 4 256
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 893 4 397 4 622 3 730 3 736 3 924 3 603

Förändring mellan åren (%) 9,1% 14,7% 3,8% -17,9% -20,6% 8,0% -5,2%
Självfinansieringsgrad (%) 10,7% 13,1% 12,1% 12,1% 15,0% 11,4% 15,3%

Statistik
Antal boendeplatser vuxna 15 15 15 9 9
Antal SFB och LSS ärenden vuxna 10 13 11 10 9

54-57 Individ- och familjeomsorg
Intäkter -1 404 -5 235 -3 831 -1 906 -3 902 -1 506 -4 801 
Kostnader 23 359 29 033 27 890 17 592 27 549 17 825 25 927
Netto 21 955 23 798 24 059 15 686 23 646 16 319 21 127

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 4 740 5 800 5 643 3 720 5 673 3 671 5 434
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 4 455 4 754 4 868 3 317 4 870 3 361 4 428

Förändring mellan åren (%) 85,2% 8,4% 1,1% -0,2% -1,7% 4,0% -10,7%
Självfinansieringsgrad (%) 6,0% 18,0% 13,7% 10,8% 14,2% 8,4% 18,5%

Statistik
Antal hushåll med försörjningsstöd 285 227 294 260 276
Antal placeringsdygn barn (exkl ensamk.) 3 743 5 147 4 713 4 463 4 905
Antal placeringsdygn vuxna 2 664 1 444 1 754 1 474 111
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Vid en jämförelse med övriga kommuner så är nettokostnadsavvikelsen -5%, d v s något lägre än vad 
kostnadsutjämningssystemet indikerar. Samtidigt är kostnaden per invånare över 65 år högre än rikssnittet och 
jämförs kostnaden per invånare över 80 år ligger kommunen avsevärt högre, 284 tkr mot snittet 243 tkr. Det 
visar på att den stora volymen av särskilda boendeplatser är kostsam.   
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Flyktingmottagande 
 

Rubriken i sig är missvisande då vi inte  längre 
har ett flyktingmottagande av nämnvärd 
omfattning. Dock kvarstår en del kostnader för 
knippade med mottagandet. Dels  
fastighetskostnader för Bergsgården och 
skolpaviljongerna, dels personalkostnader 
inom främst SFI samt vårdplatser för 
ensamkommande barn. En hel del kostnader 

har kunnat avvecklas under året. 
Integrationsenheten har upphört liksom 
återstoden av Bergsgården (som påbörjades 
2018), minskning av bemanning inom SFI mm. 
Kommunchefen har mandatet att anpassa 
verksamheterna utifrån de nya 
förutsättningarna. 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut
(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2019
511 Ordinärt boende (Hemtjänst) 
Intäkter -2 699 -2 818 -3 465 -2 907 -3 730 -3 034 -3 516 
Kostnader 19 175 18 316 20 214 19 135 21 780 20 358 22 101
Netto 16 475 15 498 16 749 16 228 18 050 17 324 18 585

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 3 891 3 659 4 090 4 046 4 485 4 192 4 632
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 343 3 096 3 389 3 432 3 717 3 567 3 895

Förändring mellan åren (%) 3,9% -5,9% 8,1% -4,0% 7,8% 6,8% 3,0%
Självfinansieringsgrad (%) 14,1% 15,4% 17,1% 15,2% 17,1% 14,9% 15,9%

Kostnad per beviljad hemtjänsttimme 1 526 1 423 1 588
Nettokostnad per invånare äldre än 79 år53 146 49 200 52 671 50 241 54 205 53 633 57 185

Statistik
Antal invånare 80 år och äldre 310 315 318 323 333 323 325
Antal beviljade hemtjänsttimmar 13 249 15 310 13 918
NKI-index 87% 95% 87% 94% 80%

512 Särskilt boende inkl Treskillingen
Intäkter -9 713 -16 514 -13 442 -13 516 -15 116 -13 460 -15 070 
Kostnader 52 718 54 206 58 138 57 840 60 045 58 629 62 641
Netto 43 005 37 692 44 696 44 324 44 930 45 170 47 572

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 10 698 10 828 11 764 12 231 12 365 12 074 13 130
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 8 727 7 529 9 044 9 373 9 252 9 302 9 971

Förändring mellan åren (%) 11,5% -12,4% 18,6% 6,7% 0,5% 1,9% 5,9%
Självfinansieringsgrad (%) 18,4% 30,5% 23,1% 23,4% 25,2% 23,0% 24,1%

Kostnad per boendeplats 415 098 426 820 457 776 448 372 469 102 454 491 489 385
Nettokostnad per invånare äldre än 79 år138 725 119 657 140 552 137 225 134 923 139 844 146 374

Statistik
Antal invånare 80 år och äldre 310 315 318 323 333 323 325
Antal boendeplatser 127 127 127 129 128 129 128
NKI-index 90% 89% 81% 90% 86%
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  Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut 
(tkr) 2016 2017 2018 2018 2019 2019 

       
601 Flyktingmottagande             
Intäkter -41 602  -25 280  -8 444  -11 340  -2 072  -8 758  
Kostnader 38 695  25 723  8 645  11 340  2 172  6 336  
Netto -2 908  443  200  0  100  -2 423  

       
Nettokostnad per kommuninvånare (kr) -581  90  42  0  21  -508  

       
Statistik       
Antal ensamkommande placerade utanför 
Bergsg 32  30   15   5  
Antal placerade på Bergsgården* 34  13   16  0  0  

       

 

Överförmyndarnämnden 
Även Överförmyndarnämnden berördes av den 
minskade volymen ensamkommande barn. 1,0 
tjänst flyttades från den verksamheten till den 
ordinära. Verksamheten gör ett överskott i 
förhållande till  budgetramen med 457 tkr. 

Överskottet beror främst på att en anställd är 
partiellt tjänstledig 

Verksamheten granskas av statens kontrollorgan 
som är Länsstyrelsen Dalarna. Inga nämnvärda 
synpunkter framkom vid den årliga kontrollen.

. 

 

 

 

Gemensam administration, kost och politisk verksamhet 
Omorganisationen inom administrationen ska 
utvärderas närmare men konstateras kan att 
personalkostnaderna inom ekonomiavdelningen 
minskat mellan 2018 till 2019 med 530 tkr vilket är 
helt i linje med omorganisationens intentioner.    
Överskottet inom dessa verksamheter är ej i 
anspråktagande av kommunstyrelsens disponibla 
medel, 5 541 tkr, centrala lönepotten, 5 596 tkr 

och kostnader och avsättningar för pensioner, 
5 940 tkr. 

It-verksamheten  är en allt viktigare del av 
kommunens infrastruktur. I takt med ökad 
digitalisering och strävan efter effektivisering 
uppstår också kostnader såsom 
programvarulicenser och support. En delvis 
eftersatt del är och framförallt har varit brist på 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut
(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2019
1301-13012 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET INKL GODE MÄN ARVODEN
Intäkter -2 557 -4 702 -2 726 -2 327 -2 447 -2 529 -2 521 
Kostnader 3 086 4 761 3 777 2 997 2 838 3 240 2 978
Netto 529 59 1 051 670 391 711 457

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 107 12 213 142 80 146 96

Förändring mellan åren (%) -19,3% -88,8% 1676,0% -36,3% -62,8% 6,1% 16,9%
Antal ärenden/årsarbetare 236 218 209 168 202
Statistik
Antal ställföreträdare per årsarbetare 212 172 357 193 223
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utbildning för handhavande av program och 
digitala lösningar. Här haltar utvecklingen och 

under 2019 har en hel del utbildningsinsatser 
gjorts inom den administrativa organisationen. 

 
  

Bokslut Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut

(tkr) 2016 2017 2018 2018 2019 2019

0-085 ADM, IT, MM
Intäkter -5 176 -7 597 -5 195 -4 229 -4 423 -2 885 
Kostnader 32 501 36 157 39 346 32 892 41 531 33 751
Netto 27 325 28 560 34 151 28 663 37 108 30 866

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 5 458 5 779 7 222 5 903 7 642 6 469

Förändring mellan åren, brutto (%) 24,3% 11,2% 6,6% -9,0% 5,6% 2,6%

Statistik
Antal kommuninvånare 5 006 4 942 4 729 4 856 4 856 4 771

086 KOSTVERKSAMHETEN
Intäkter -8 859 -10 044 -9 493 -10 480 -9 156 -10 348 
Kostnader 14 088 12 624 12 580 13 404 12 632 13 723
Netto 5 229 2 579 3 086 2 923 3 476 3 375

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 2 814 2 554 2 660 2 760 2 601 2 876

Förändring mellan åren, brutto (%) 18,0% -10,4% -1,2% 6,2% 0,4% 2,4%

Statistik
Antal tillagade/sålda luncher totalt 135 095 174 575 164 409 157 343
Andel ekologiskt inköpt livsmedel 26,0% 34,6% 34,1% 34,3%

1 Politisk verksamhet exkl BÖN
Intäkter -2 -9 -32 -170 0 -149 
Kostnader 4 016 4 444 4 448 4 009 4 347 4 833
Netto 4 015 4 435 4 416 3 839 4 347 4 684

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 802 897 934 791 895 982

Förändring mellan åren (%) -7,4% 10,5% -12,9% -13,4% -1,6% 22,0%
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Driftredovisning 

  
Utfall Budget Avvikelse 

2018 2019 år 2019 bud/utfall 
Intäkter 4 229 2 885 4 423   
Kostnader -33 195 -33 714 -52 908   
Resultat gemensam administration -28 965 -30 829 -48 485 17 656  
Intäkter 10 480 10 348 9 156   
Kostnader -13 403 -13 723 -12 632   
Resultat kostverksamhet -2 923 -3 375 -3 476 101  
Intäkter 123 150 0   
Kostnader -3 957 -5 716 -4 347   
Resultat politisk verksamhet -3 835 -5 567 -4 347 -1 220  
Intäkter 1 462 1 636 1 595   
Kostnader -1 930 -1 208 -2 290   
Resultat överförmyndarverksamhet -469 428 -695 1 123  
Intäkter 1 615 2 890 1 592   
Kostnader -21 468 -21 846 -20 238   
Resultat infrastruktur, skydd mm -19 853 -18 956 -18 646 -310  

plan-och bygglovsverksamhet -1 215 -1 006 -421 -585  
markförsörjning -211 380 -523 903  

näringslivsbefrämjande åtgärder -911 -326 -1 411 1 084  
turism -836 -900 -635 -266  

gator, vägar, parker, utemiljö -10 919 -11 632 -10 108 -1 524  
räddningstjänst och krisberedskap -5 761 -5 472 -5 549 78  

Intäkter 1 876 2 889 209   
Kostnader -10 186 -9 527 -7 608   
Resultat fritid och kultur -8 310 -6 638 -7 398 761  

kulturverksamhet -1 709 -1 551 -1 376 -174  
bibliotek -1 635 -1 801 -1 966 165  

musikskola -1 464 -1 475 -1 977 502  
fritidsverksamhet -3 502 -1 811 -2 079 268  

Intäkter 38 268 32 337 16 483 15 855  
Kostnader -139 078 -127 374 -107 772 -19 602  
Resultat pedagogisk verksamhet -100 811 -95 037 -91 289 -3 747  

förskola -19 341 -16 486 -16 936 450  
skolbarnsomsorg -2 165 -2 350 -3 239 889  

förskoleklass -555 -2 062 -1 815 -247  
grundskola -50 068 -46 732 -43 896 -2 836  

särskola -6 955 -5 859 -4 129 -1 730  
gymnasieskola -17 868 -18 930 -17 846 -1 083  

kommunal vuxenutbildning -3 860 -2 618 -3 428 810  
Intäkter 27 303 26 927 20 648   
Kostnader -137 719 -138 583 -125 313   
Vård och omsorg -110 416 -111 678 -104 665 -7 013  

gem admin enl SOL och HSL -4 341 -5 411 -5 475 63  
ordinärt boende -18 050 -18 585 -17 324 -1 261  

särskilt boende -44 930 -47 572 -45 170 -2 402  
insatser enligt LSS och SBF -18 143 -17 196 -19 054 1 858  

färdtjänst -1 306 -1 529 -1 324 -205  
individ- och familjeomsorg -8 212 -6 849 -7 484 635  

missbruksvård och övrig vård vuxna -5 222 -1 763 -1 567 -196  
barn- och ungdomsvård -3 853 -4 269 -3 214 -1 055  
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ek bistånd och familjerätt -6 359 -8 505 -4 054 -4 450  
Intäkter 12 373 12 748 5 230 7 517  
Kostnader -12 099 -11 356 -5 955 -5 401  
Resultat flyktingmottagande 273 1 392 -724 2 116  
Intäkter 11 291 8 714 2 593   
Kostnader -15 787 -13 528 -8 171   
Resultat arbetsmarknadsåtgärder -4 496 -4 814 -5 578 764  
          
          
          
Intäkter 21 152 19 020 21 022   
Kostnader -21 761 -18 431 -21 510   
Resultat affärsverksamhet -609 589 -488 1 077  

näringsliv och bostäder -225 150 -217 367  
kommunikationer -225 -171 -189 18  
vatten och avlopp -167 617 -82 699  

avfallshantering 9 -6 0 -6  

Intäkter verksamheterna 130 171 120 543 82 951 23 372 

Kostnader verksamheterna -410 584 -395 005 -368 743 -25 003 

Resultat Allmänna utskottet -60 407 -61 559 -81 744 20 184  

Resultat Bildnings och sociala utskottet -219 537 -213 352 -203 352 -10 000  

Resultat Överförmyndarnämnden -469 428 -695 1 123  

Resultat Allmännyttan 0 0 0 0  
Resultat verksamheterna -280 412 -274 484 -285 792 11 307  
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Investeringsredovisning 
 

 

Kommunen har successivt ökat sina 
nettoinvesteringsnivåer sett över en längre tid 
även om 2018 utmärker sig med anledning av 
Ljusnarshallen. För 2019 blev den samlade 
investeringsutgiften 21 207 tkr. I år är det 
slutbetalningar för Ljusnarshallen, 2 499 tkr, 
ombyggnad av gator och asfaltering, 2 458 tkr samt 
VA-investeringar, 11 033 tkr, som är de största 
utgiftsposterna. För VA är det Finnhyttans 
vattenverk, 4 700 tkr, etapp av ny ledning 
Ställdalen-Silverhöjden-Hörken-Ställberg, 4 673 tkr 
och nytt filtersteg i reningsverket, 1 660 tkr, som är 
genomförda investeringar.  

Vidare har det anlagts en multiarena på 
Kyrkbacksskolans skolgård som ska främja rörelse 
för eleverna. 

Flera olika åtgärder har gjorts i kommunala 
fastigheter för att öka brandskyddet. Bl a har 

mobilt sprinklersystem införskaffats till 
kommunens gruppbostäder. 

Inom Allmännyttans verksamhet har året präglats 
av ett flertal vattenskador. Insatser görs nu för att 
minska riskerna med ytterligare skador bl a ska 
individuell vattenmätning successivt införas.  

Enligt kommunens långsiktiga investeringsplan 
planeras inga enskilda investeringsprojekt för den 
kommunala kärnverksamheten i samma storlek 
som Ljusnarshallen i närtid. Den utbyggnad av 
äldreboendeplatser som förväntas finnas behov av 
ligger något längre fram i tiden. Under 2020 kan 
förväntas en upprustning av kommunhuset samt 
att både ventilations- och värmesystemet på 
Kyrkbacksskolan ska genomgå en djupgående 
renovering. 

 

  

16 000

21 240 21 077

31 897

21 207

2015 2016 2017 2018 2019

Nettoinvesteringar, tkr
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    Redovisning   Fg år Budget    Netto    
Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto   avvikelse Avslutat 
Lokaler/fastigheter/inventarier           
Åstugan enl utredning 713  713 0 750   37 Ja 

Ljusnarshall+tillb matsal 2 499 0 2 499 
20 

484 3 231 
  

732 Ja 
Strukturbuffert fastighet 0  0 0 6 025   6 025 Nej 
Totmetod Kyrkback. Etapp 2 0  0 0 447   447 Nej 
Utv måln+solavsk Kommunhu 0  0 0 5 251   5 251 Nej 
Effektiv.åtg Brandstation 0  0 0 80   80 Nej 
Tak f barnvagn Garhyttan 0  0 0 100   100 Ja 
Multiarena Kyrkbacksskolan 667  667 0 500   -167 Ja 
Ventilation Kyrkbackskolan 138  138 0 1 800   1 662 Nej 
Brandförebyggande åtgärder 248  248 0 250   2 Ja 
Utsmyckning 0  0 3 247   247 Nej 
Vent+målning Sandbacken 650  650 988 0   -650 Ja 
Åtgärd fuktskador Bångbro 2 055  2 055 0 1 500   -555 Ja 
Sängar Solgården 0  0 0 200   200 Ja 
Övr köksinvent Centralkök 0  0 43 77   77 Ja 
Servrar, PC, etc 0  0 90 200   200 Nej 
Switchar, nätverksutrustn 0  0 123 200   200 Nej 
Barnvagnar m m förskolan 0  0 0 80   80 Nej 
Möbler till nya lokal skolvht 0  0 0 70   70 
Samhällsbyggnad skattefinansierat           
Ombyggnad av gator 2 458  2 458 1 202 4 000   1 542 Ja 
Upprustning gatuljusnätet 1 261  1 261 0 700   -561 Ja 
Tillgänglighetsanpassning 0  0 0 400   400 Nej 
Lekplatser 0  0 977 60   60 Nej 
Parkutrusning mm -600  -600 662 100   700 Nej 
Gatubelysningsautomatik 0  0 239 61   61 Ja 
Broåtgärder efter besiktning 
2016 0  0 222 1 000 

  
1 000 Nej 

Digital väg- gatubelysning 0  0 0 500   500 Ja 
Fasad o fönster Olofsvallen 0  0 85 50   50 Ja 
Nya ytskikt Bergslagsvallen 75  75 0 20   -55 Ja 
Tak sandficka 0  0 0 100   100 Ja 
Finnkullberget 10  10 0 100   90 Nej 
Vatten och avlopp           
Finnhyttans vattenverk 4 700  4 700 1 860 4 140   -560 Ja 
Va-lednikng Vc-Wallmovägen 0  0 0 560   560 Ja 
Ställd-Silverh-Hörk-Ställ 4 673  4 673 2 000 5 000   327 Nej 
Filtersteg Bångbro rening 1 660  1 660 3 331 1 665   5 Ja 

Totalt investeringar 21 207 0 21 207   39 464   18 257   
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Resultaträkning 
  Kommun Kommun Koncern Koncern  

  2018 2019 2018 2019  

           
Verksamhetens intäkter Not 1 107 416 101 772 107 416 101 422  
därav jämförelsestörande intäkter Not 2 0 0 0 0  
Verksamhetens kostnader Not 3 -371 895 -367 805 -367 101 -365 751  
därav jämförelsestörande kostnader Not 4 3 602 3 876 0 3 602  
Avskrivningar Not 5 -12 651 -8 452 -14 227 -10 028  
Övriga rörelsekostnader           

Verksamhetens nettokostnader   -277 130 -274 485 -273 912 -274 357  

           
Skatteintäkter  Not 6 187 714 191 606 187 714 191 606  
Generella statsbidrag o utjämning Not 7 106 321 106 831 106 321 106 831  

Verksamhetens resultat   16 905 23 952 20 123 24 080  
Finansiella intäkter Not 8 2 510 1 212 2 372 915  
Finansiella kostnader Not 9 -31 -226 -31 -264  
Resultat efter finansiella poster   19 384 24 938 22 464 24 731  

Extraordinära intäkter/kostnader Not 10 0 0 0 0  

           

Årets resultat Not 10 19 384 24 938 22 464 24 731  
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Balansräkning 

  

  Kommun   Kommun   Koncern   Koncern  

TILLGÅNGAR  2018   2019   2018   2019 

Anläggningstillgångar             

Materiella anläggningstillgångar:             

     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 201 677   212 931  311 636  321 314 

     Maskiner och inventarier Not 13 5 364   2 976  5 364  2 976 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 2 157   1 269  2 157  1 269 

Långfristiga fordringar Not 15 113 042   112 032  49  39 

Summa anläggningstillgångar  322 240   329 208  319 206  325 598 
           0 

Omsättningstillgångar           0 

Kortfristiga fordringar Not 16 27 717   20 948  23 749  16 622 

Kortfristiga placeringar Not 17 64 400   65 288  64 400  65 288 

Kassa och bank Not 18 97 341   85 610  110 143  98 588 

Summa omsättningstillgångar  189 458   171 846  198 293  180 498 
             

SUMMA TILLGÅNGAR  511 698   501 054  517 499  506 096 

             

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER             

Eget kapital Not 19            

Ingående eget kapital  212 975   232 360  213 271  235 736 

Avstämning VA-fond  0   0  0  0 

Årets resultat  19 385   24 938  22 464  24 731 

Summa eget kapital  232 360   257 298  235 736  260 467 
             

Avsättningar             

Avsättningar för pension och liknande             

     förpliktelser Not 20 3 889   3 863  3 889  3 863 

Avsättning till deponi m.m. Not 21 3 779   3 347  3 779  3 347 
             

Skulder             

Långfristiga skulder Not 22 99 033   94 033  99 033  94 033 

Kortfristiga skulder Not 23 172 637   142 513  175 062  144 386 

Summa skulder och avsättningar  279 338   243 756  281 763  245 629 
             

SUMMA EGET KAPITAL,              

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  511 698   501 054  517 499  506 096 
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER             

Ansvarsförbindelser             

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp             

     bland skulder och avsättningar Not 24 123 073   118 773  123 073  118 773 

Övriga ansvarsförbindelser             

     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 25 4 016   3 991  4 016  3 991 

Leasing Not 26 515   515  515  515 
             

SUMMA PANTER OCH             

ANSVARSFÖRBINDELSER  127 604   123 279  127 604    
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Kassaflödesanalys

  

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2018 2019 2018 2019 

Den löpande verksamheten Not         

Årets resultat  19 384 24 939 21 878 19 384 

Justering för avskrivningar 5 9 049 8 452 7 886 9 049 

Justering för gjorda avsättn pensioner o övriga  20,21 -183 -458 797 -183 

Just för övr ej likviditetspåv poster 11 0 0 0 0 
Medel från verksamheten före förändr 
rörelsekap  28 250 32 933 30 561 28 250 

          

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar  898 7 010 13 668 898 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder   -13 317 -24 366 9 619 -13 317 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  15 831 15 576 53 848 15 831 

          

Investeringsverksamhet          

Investering i materiella anläggn.tillgångar 12,13 -28 295 -17 329 -21 127 -28 295 

Försälj materiella tillgångar (exkl reavinst) 12 0 13 381 0 

Investering i finansiella anläggningstillg 14 0 -888 -42 0 

Försäljning finansiella anläggningstillg 14 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -28 295 -18 204 -20 788 -28 295 

          

Finansieringsverksamheten          

Upptagna lån  0 0 0 0 

Ökning (-)/minsk (+) långfr fordr, omstillg 17 44 1 896 -5 44 

Amortering av skuld 22 16 040 -11 000 -23 757 16 040 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  16 084 -9 104 -23 762 16 084 

          

Årets kassaflöde   3 620 -11 732 9 298 3 620 

Likvida medel vid årets början  93 721 97 341 84 423 93 721 

Likvida medel vid årets slut  97 341 85 609 93 721 97 341 
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Noter till resultat- och balansräkning (alla belopp i tkr)  

  

        
Not 1 Verksamhetens intäkter Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 enligt driftredovisningen 130 171 143 868 120 542 120 192 

 varav       

 Barnomsorgsavgifter 2 124  2 215   

 Äldreomsorgsavgifter 6 689  7 486   

 Skolmåltider 4 200  4 133   

 Äldreomsorgsmåltider 4 585  4 715   

 Övriga avgifter 14  353   

 Hyror och arrenden 37 189  34 389   

 Försäljning 6 863  6 520   

 Bidrag 68 506  60 153   

 Övriga intäkter   578   

        

 Av dessa avgår interna transaktioner -22 755 -22 755 -18 770 -18 770 

 Summa 107 416 107 416 101 772 101 422 

        
Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  

 hetens intäkter, enl driftredovisn 2018 2018 2019 2019 

 Realisationsvinst anläggn.tillgångar 0   0   

  0  0   

        
Not 3 Verksamhetens kostnader Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 enligt driftredovisningen 407 301 404 070 395 027 394 551 

 varav       

 Kostnader för arbetskraft 217 844  210 060   

     varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 7 614      

        förändring av pensionsavsättning -279      

        pensionsutbetalningar 4 721      

       pensionsförsäkringar 2 714      

       förvaltningsavgifter 131      

 Entreprenad, köp av verksamhet 103 759  94 731   

 Lokalhyror/hyror leasing 22 824  23 204   

 Bränsle, energi och vatten 9 105  9 136   

 Tele, datakommunikation, porto 3 572  2 604   

 Livsmedel 4 038  4 305   

 Material och varor 5 741  7 687   

 Försörjningsstöd 6 930  8 245   

 Övriga bidrag 10 121  14 235   
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 Transporter och resor samt övr kostnader 10 716  8 493   

 Utrangeringar   3 876   

 Kapitalkostnader 12 651  8 452   

        

 Avgår kapitalkostnader -12 651  -8 452   

 Av dessa avgår interna transaktioner -22 755   -18 770   

 Summa 371 895 367 101 367 805 365 753 

 Sammanlagde kostnader avseende kommunala        

 revisorers granskning av bokföring m m 25 34 130 161 

        
Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 hetens nettokostnader, enl driftredovisn       

 Realisationsförlust försäljning byggnader 0  0   

 Nedskrivning fastigheter/inventarier 3 602   3 876   

 Summa 3 602 0 3 876 0 

        
Not 5 Avskrivningar Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Inventarier 1 931 1 931 1 416 1 416 

 Fastigheter och anläggningar 7 118 8 694 7 036 8 612 

 Nedskrivning återförd 0 0 0   

 Nedskrivningar materiella     3 602 3 602 0 0 

 Nedskrivningar finansiella 0 0 0   

 Summa 12 651 14 227 8 452 10 028 

        
 

  
    

        
Not 6 Skatteintäkter Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Preliminära skatteinbetalningar under året 189 753  193 877   

 Preliminär slutavräkning innevarande år -302  -2 088   

 Slutavräkning föregående år -1 737   -183   

 Summa 187 714 0 191 606 0 

 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras 
på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation 
RKR 4.2.        

        

        
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Inkomstutjämning 71 680  69 790   

 Kostnadsutjämning 6 076  8 930   

 Utjämningsbidrag LSS 1 752  3 452   

 Strukturbidrag 1 748  1 714   
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 Fastighetsavgift 9 844  9 984   

 Regleringsbidrag/avgift 779  3 410   

 Extra statsbidrag m.a.a. flyktingsits. enl. prop. 2015/16:47 14 442   9 550   

 Summa 106 321 0 106 831 0 

        

        
Not 8 Finansiella intäkter Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Räntor medelsplacering 527 389 661 364 

 Räntor från koncernföretag 0 0   0 

 Räntor utlåning 0 0   0 

 Räntor kundfordringar 50 50 17 17 

 Ersättning kommunal borgen 49 49 93 93 

 Vinst avyttring finansiella tillgångar 1 043 1 043 0 0 

 Övriga finansiella intäkter 841 841 442 442 

 Summa 2 510 2 372 1 213 916 

         
Not 9 Finansiella kostnader Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Räntor på anläggningslån -4 -4 -201 -239 

 Upplupna räntor     0 

 Förlust vid försäljn av finansiella omsättningstillg 0  0 0 

 Övriga finansiella kostnader -28 -28 -25 -25 

  -32 -32 -226 -264 

        
Not 
10 Avstämning av balanskravet Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  

    2018 2018 2019 2019 

 = Årets resultat enligt resultaträkningen 19 384  24 938 24 731 

 - reducering av samtliga realisationsvinster -1 043  0 0 

 + justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0  0 0 

 
+ justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0  0 0 

 + orealiserade förluster värdepapper 0  0 0 

 - justering för återföring av orealiserade förluster 0  0 0 

 värdepapper       

 = Årets resultat efter balanskravsjusteringar       

 Justerat resultat 18 341   24 938 24 731 

          

        
Not 
11 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Övrigt 0   0 0 

 Summa 0 0 0 0 
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Not 
12 Materiella anläggningstillgångar Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Mark och byggnader       

 Anskaffningsvärde 368 005 490 499 373 002 495 496 

 Ackumulerade avskrivningar -166 328 -178 864 -160 071 -174 182 

 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 

 Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 0 

 Bokfört värde 201 677 311 635 212 931 321 314 

        

 Redovisat värde vid årets början 181 510 293 044 201 677 311 636 

 Investeringar 30 440 30 440 21 559 21 559 

 Försäljning och utrangering -3 155 -3 155 -3 270 -3 270 

 Nedskrivningar 0 0 0 0 

 Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 

 Avskrivningar -7 118 -8 694 -7 036 -8 612 

 Överföringar från eller till annat slag av tillgång     0 

 Övriga förändringar        0 

 Redovisat värde vid årets slut 201 677 311 635 212 931 321 314 

        

 Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. Tillämpad       

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

 Huvudprincipen används och beloppsgränsen        

 för anläggningstillgång är över ett basbelopp.       

        

 Genomsnittlig nyttjandeperiod mark och byggnader 40  40   

        

        
Not 
13 Maskiner och inventarier Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Anskaffningsvärde 15 039 15 039 11 904 11 904 

 Ackumulerade avskrivningar -9 675 -9 675 -8 928 -8 928 

 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 

 Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 0 

 Bokfört värde 5 364 5 364 2 976 2 976 

        

 Redovisat värde vid årets början 6 285 6 285 5 364 5 364 

 Investeringar 1 456 1 456 -352 -352 

 Försäljning och utrangering -446 -446 -621 -621 

 Nedskrivningar 0 0 0 0 

 Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 

 Avskrivningar -1 931 -1 931 -1 415 -1 415 

 Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0   0 
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 Övriga förändringar  0 0   0 

 Redovisat värde vid årets slut 5 364 5 364 2 976 2 976 

        

 Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning.        

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

 används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över ett       

 basbelopp.       

        

 Genomsnittlig nyttjandeperiod maskiner och inventarier 4  6   

        

        
Not 
14 Investering av finansiella anläggningstillgångar Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Andelar       

  0 0 0 0 

   0   0 0 

        
Not 
14 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  

  2018 2018 2019 2019 

 Aktier       

 Övriga värdeförändring   -888 -888 

      0 

 Summa 0 0 -888 -888 

        

        
Not 
14 Finansiella anläggningstillgångar Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

        

 Aktier 42 42 42 42 

 Inera 42 42 42 42 

 Andelar 2 115 2 115 1 227 1 227 

 Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 340 340 

 Kommuninvest 160 160 847 847 

 Kommuninvest ekonomisk förening 1 575 1 575 0 0 

 Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40 40 40 40 

 Summa 2 157 2 157 1 269 1 269 

        
Not 
15 Långfristiga fordringar Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening  112 993 0 111 993 0 

 Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 49 49 39 39 

 Summa 113 042 49 112 032 39 
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Not 
16 Kortfristiga fordringar Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Kundfordringar 3 355 3 355 2 130 2 130 

 Upplupna skatteintäkter 4 363 4 363 5 447 5 447 

 Statliga fordringar 898 898 585 585 

 Förutbetalda kostnader 6 342 7 005 4 882 4 976 

 Upplupna intäkter 2 066 2 665 989 1 303 

 Momsfordran 5 202 5 202 2 013 2 013 

 Korfristig fordran Riksbyggen Kooperativa… 5 250 0 4 750 0 
  Övrigt 241 254 153 168 

 Summa 27 717 23 743 20 948 16 622 

        
Not 
17 Investering i finansiella omsättningstillgångar Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Omkodning förlagslån Kommun Invest     888 888 

      0 

 Obligationer     0 

 Consensus Bolagskorg Europa 2 10 000 10 000 0 0 

 Summa 10 000 10 000 888 888 

        
Not 
17 Försäljning av finansiella omsättningstillgångar       

 Insatskapital 0  0   

 Obligationer       

 Consensus Riskstrategi       

 Morgan Stanley 5Y equity Linked Note       

 Lloyds TSB Bank Steepener Notes       

 Autocall 10 000 10 000 0   

 Summa 10 000 10 000 0   

        
Not 
17 Finansiella omsättningstillgångar       

 Obligationer       

 Consensus Global förändring 29 400 29 400 29 400 29 400 

 Consensus Kapitalskyddad AC Europa 10 000 10 000 10 000 10 000 

 Consensus Obligation Hållbarhet 8 år  10 000 10 000 10 000 10 000 

 Consensus Hållbarhetsobligation 4 5 000 5 000 5 000 5 000 

 Consensus Obligation hållbarhet 10 000 10 000 10 000 10 000 

 Förlagslån Kommun Invest  0 888 888 

 Summa 64 400 64 400 65 288 65 288 

        

        
Not 
18 Kassa och bank Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 
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 Kassa   6 6 23 23 

 Postgiro  1 938 1 938 420 420 
  Bank 95 397 108 199 85 166 98 145 

 Summa 97 341 109 490 85 609 98 587 

        
Not 
19 Eget kapital Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 
  Ingående eget kapital 212 974 213 270 232 359 235 735 

 Justering VA fond 0 0 0 0 

 Årets resultat 19 385 22 464 24 938 24 731 
  Summa 232 359 235 735 257 297 260 466 

        

        
Not 
20 Avsättning pension         

 Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är       

 beräknade enligt RIPS 07. Avsättning till pensioner redovisar       

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

  garanti- och visstidspensioner.Förpliktelsen är minskad genom       

 försäkring. Kompletterande ålderspension och efterlevandepension       

 till vuxen samt barnpension är försäkrat hos KPA.       

        

 Överskottsmedel i försäkringen per 2019-12-31       

 747 tkr       

 Totalt kapital för att säkerställa utbetalningar        

 15 880 tkr       

        
Not 
20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  

  2018 2018 2019 2019 

 Ingående avsättning 4 236 4 236 3 889 3 889 

 Pensionsutbetalningar -209 -209 -260 -260 

 Nyintjänad pension  0   0 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 108 108 124 124 

 Sänkning av diskonteringsränta  0   0 

 Förändring av löneskatt  0   0 

 Övrigt -246 -246 110 110 

 Utgående avsättning 3 889 3 889 3 863 3 863 

 Aktualiseringsgrad är 97 %     0 

      0 
Not 
20 Avsättning pension ÖK-SAP     0 

      0 

 Ingående avsättning 0 0 0 0 

 Utbetalning ÖK-Sap 0 0 0 0 

 Arbetstagare som pensionerats 0 0 0 0 
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 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0 0 0 0 

 Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 

 Förändring av löneskatt 0 0 0 0 

 Övrigt 0 0 0 0 

 Utgående avsättning 0 0 0 0 

      0 

      0 
Not 
21 Avsättning deponi Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  

    2018 2018 2019 2019 

 

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

     

 Resultat från verksamheten deponi       

 Ingående balans 3 615 3 615 3 779 3 779 

 Avsättning under året 164 164 0 0 

 Ianspråktaget belopp under året 0 0 -432 -432 

 Outnyttjat belopp som återförts   0   0 

 Utgående balans 3 779 3 779 3 347 3 347 

      0 

 Totalt avsättningar 7 668 7 668 7 210 7 210 

        

        
Not 
22 Långfristiga skulder Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  

    2018 2018 2019 2019 

 Låneskuld       

 Ingående låneskuld 82 993 82 993 99 033 99 033 

 Nya lån/övertagna lån 0 0 0 0 

 Avgår förändring kortfristig del av långfristig skuld 29 540 29 540 6 000 7 000 

 Årets amorteringar/Inlösta lån -13 500 -13 500 -11 000 -12 000 

 Summa 99 033 99 033 94 033 94 033 

 
Kreditgivare är Kommuninvest. Huvudmetoden tillämpas 
enl RKR rek 15.1       

  Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  

  2018 2018 2019 2019 

 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut       

 Genomsnittlig ränta 0%  0%   

 Lån som förfaller inom        

 1 år 78 960 78 960 72 960 72 960 

 2-3 år 99 033 99 033 94 033 94 033 

 4-5 år       

        
Not 
23 Kortfristiga skulder Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 



 

 

64 

        

 Leverantörsskulder 19 608 20 737 9 739 9 729 

        

 Personalens skatter och avgifter 19 224 19 224 17 311 17 311 

   varav källskatt anställda 3 021 3 021 3 075 3 075 

   varav arbetsgivaravgifter anställda 3 713 3 713 3 557 3 557 

   varav upplupna löner 0 0 0 0 

   varav semesterlöneskuld 12 490 12 490 10 679 10 679 

      0 

 Interimsskulder 36 890 38 145 22 709 24 395 

 vara upplupna kostnader 9 687 10 358 3 851 4 869 

 varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 27 203 27 788 18 858 19 534 

      0 

 Upplupna kostnader 7 802 7 802 7 967 7 972 

   varav upplupna räntor 0 0 0 45 

   varav upplupna pensionspremier 6 279 6 279 6 412 6 412 

   varav löneskatt pensionspremier 1 523 1 523 1 555 1 555 

        

 Kortfristig del av långfristig skuld 78 960 78 960 72 960 72 960 

      0 

 Kortfristig skuld koncernföretag 0 0 0 0 

      0 

 Kortfristiga skulder staten 2 982 3 008 3 473 3 657 

   varav momsskuld 66 92 82 266 

      0 

 Övrigt 7 171 7 171 8 353 8 353 

 Summa 172 637 175 047 142 512 144 385 

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

     

      

      

         
Not 
24 Pensionsförpliktelser Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland skulder       

 eller avsättningar.       

 Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvars-      

 förbindelse.        

  Ljusnarsberg har beslutat att betala ut maximalt belopp      

  av den avgiftsbestämda ålderspensionen.        

 Förpliktelsen är ej minskad genom försäkring. Likvidmässigt       

 är avsatta medel för pensioner återlånade av kommunen.       

 Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning.       

 Ingående pensionsförpliktelser 128 618 128 618 123 073 123 073 
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 Pensionsutbetalningar -6 650 -6 650 -7 349 -7 349 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 811 2 811 3 870 3 870 

 Sänkning av diskonteringsränta  0   0 

 Aktualisering  0   0 

 Bromsen  0   0 

 Förändring av löneskatt  0   0 

 Övrigt -1 706 -1 706 -821 -821 

 Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 123 073 123 073 118 773 118 773 

        

        
Not 
25 Ansvars- och borgensförbindelser Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Bergsl Sparbank 1 740 1 740 1 740 1 740 

 Bostadsrättsföreningar 2 276 2 276 2 251 2 251 

 Summa 4 016 4 016 3 991 3 991 

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del.    
      
Solidarisk borgen - Kommuninvest ekonomiska förening     

Ljusnarsbergs kommun har  i maj månad 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 
2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.   

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 460 925 942 tkronor och totala tillgångar till 460 364 563 tkronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 200 997 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 199 311 tkr.  

      
Not 
26 Leasing Kommunen  Koncernen  Kommunen  Koncernen  
    2018 2018 2019 2019 

 Finansiella leasingavtal över 3 år 0  0 0 

        

 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal       

 Löptid 3 år 515 515 2 543 2 543 

 Minimileaseavgifter   Tkr  0   0 

 Med förfall inom 1 år 515 515 1 031 1 031 

 Med förfall inom 1-5 år 0 0 1 512 1 512 

 Med förfall senare än 5 år 0 0 0 0 

        

 Leasingavtalet klassas som operationella då avgiften fördelas linjärt över     
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 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: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 
Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets 
förändring kan även utläsas av balansräkningen. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur 
kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har 
anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). 

Driftredovisningen visar intäkter och kostnader = nettokostnaderna från respektive verksamhet. Tidigare år har 
driftredovisningen även varit uppdelad per utskott. 

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

 

Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav, t ex 
fordon, maskiner och fastigheter. 

Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgång. 

Avsättningar Ekonomiska förpliktelser som är säkra men ovissa till belopp eller till 
den tidpunkt då de skall infrias.  

Eget kapital Visar skillnaden mellan tillgångar och skulder, d.v.s. hur mycket av 
tillgångarna som finansierats av egna medel. 

Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som kommunen bundit i de 
anläggningstillgångar som förvaltningarna disponerar. 

Kapitalkostnad Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheterna. 
Utgör ersättning för avskrivning och interränta. 

Långfristiga skulder Skulder överstigande 1 år. 

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

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för avgifter, driftbidrag och ersättningar. 
Finansieras med skattemedel. 

Omsättningstillgångar Summan av likvida medel, kortfristiga fordringar (kortare än ett år) 
och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida 

Rörelsekapitalet Skillnaden mellan kortfristiga omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på 

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

Soliditet Beräknas som andelen eget kapital av de totala tillgångarna. D.v.s. 
graden av egna finansierade tillgångar. 

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

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

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (t.ex. kontanter, kortfristiga fordringar 
och förråd) dels anläggningstillgångar (t.ex. fastigheter, inventarier, 
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Redovisningsprinciper 
Kommunens redovisning är anpassad till 
bestämmelserna i Lagen om kommunal 
redovisning (2018:597) och följer de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). I de fall 
redovisningen avviker från dessa 
rekommendationer anges detta särskilt. 

Anläggningstillgångar 

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

Avskrivningar sker när investeringen är avslutad.. 
Avskrivningar sker månadsvis. 

Avskrivningarna har beräknats efter nominell 
metod och görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod i enlighet med RKR:s 
rekommendation R4. Vägledning avseende 
avskrivningstider har inhämtats från SKL:s förslag 
till avskrivningstider.  
Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med 
beslutad investeringspolicy. 
 
Avsättningar och ansvarsförbindelser för 
pensioner  

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

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

Finansiella tillgångar och skulder  

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt 
RKR:s rekommendation 20 och enligt kommunens 
finanspolicy. Upplysningar gällande marknadsvärde 
anges inte och avviker därmed ifrån 
rekommendationen. Samtliga kommunens 
finansiella omsättningstillgångar är 
kapitalskyddade. 

Jämförelsestörande poster  
Jämförelsestörande poster särredovisas i 
resultaträkningen och i not enligt 
redovisningsrådets rekommendation 3.1.  

Kostnads- och intäktsräntor  
Kostnads- och intäktsräntor periodiseras till rätt 
period i årsbokslutet. 
 
Kapitalkostnader  
Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
internränta. Avskrivningarna har beräknats efter 
nominell metod. Internräntan har under året 
uppgått till 1,5 procent.  
 
Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr R5 redovisas 
leasingavtalen som operationella och bokförs ej 
som tillgång. Kostnaden bokförs på resultatet och 
not lämnas gällande effekterna framöver. 
 
Leverantörsfakturor  
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak 
bokförts och belastar redovisningen. 
 
Sammanställd redovisning (koncernredovisning) 
I koncernredovisningen ingår Stiftelsen 
Gillersklacks Fritidsanläggning. Stiftelsen har ingen 
verksamhet. Vidare ingår Riksbyggens Kooperativa 
Hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder 
med 100 %. Då Ljusnarsbergs kommuns andel av 
andra interkommunala samarbeten är av ringa 
betydelse (mindre än 10 %) är dessa inte upptagna 
i den sammanställda redovisningen. 

Sociala avgifter  
Sociala avgifter har bokförts som procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Personalomkostnadspålägget 
är för året 39,20 procent. 
 
Statsbidrag  
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Inkomna statsbidrag har periodiserats till den del 
som de avser 2019, exempelvis då pedagogiska 
verksamheternas bidrag avser läsår. 
 
Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden samt avsättningar för 
outtagen semester och övertid har redovisats som 
kortfristig skuld. Förändringen har redovisats som 
kostnad/minskad kostnad  
i driftredovisningen under administration. 

Skatteintäkter  
Skatteintäkter innehåller preliminära månatliga 
inbetalningar, regleringen gällande slutavräkning 
för år 2018 och prognostiserad slutavräkning för 
2019. Detta följer redovisningsrådets 
rekommendation nr 4,2 och användandet av SKL:s 
prognos. 
 
Utställda fakturor  
Utställda fakturor efter bokslutsdatum, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i flertalet 
fall fordringsförts och tillgodogjorts periodens 
redovisning 


