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I samband med delårsrapporten påbörjas implementeringen av den nya styrmodellen. Inför nästa år ska de 

budgetansvariga arbeta fram varsin aktivitetsplan med sina respektive arbetsgrupper. Aktivitetsplanerna ska 

börja gälla från och med år 2016 och följas upp i 2016 års delårsrapport och årsredovisning. I år har de 

budgetansvariga fått redovisa vad de har åstadkommit under året, eller planerar att göra, för att bidra till en 

öppen kommun, möten & upplevelser, kunskap & kompetens samt innovationer & entreprenörskap. Så länge vi 

planerar aktiviteter med invånarnas bästa i åtanke kommer aktiviteterna att inrymmas i någon av ”boxarna”.  

Eftersom prognosen för året är ett underskott mot budget för kommunen är det av vikt att lyfta blicken och 

tänka på vad vi faktiskt är till för. Den nya styrmodellen hjälper verksamheterna att fundera över de 

demokratiska grundprinciperna och att vi alla måste bidra till det gemensamma bästa för kommunens 

invånare, inom ramen för de begränsade resurserna.  

 

Kopparberg, 2015-08-12 

 

Bo Wallströmer 

Kommunchef 
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Ansvar 
 

Årsbudget Årsprognos Avvikelse mot 
årsprognos 

101 Ekonomichef 
 

7 620,1 5 473,6  2 147 

111 Kommunchef 
 

38 885,4 35 604,5  3 281 

120 Näringslivsutvecklare 
 

1 385,0 1 373,5        12 

122 Kanslichef 4 781,3 4 742,0        39 
 

123 Personalchef 1 915,9 1 908,1         8 
 

140 Kostchef 1 773,5 2 943,4 -1 170 
 

160 Rektor Vuxam 6 983,3 7 357,2    -374 
 

170 Fastighetschef 773,5 773,5          0 
 

190 Enhetschef Ungdomsboende 100,5 1 050,9  - 950 
 

210 Bergslagens Överförmyndar- 
        nämnd 

154,9 160,0       -5 

410 Socialchef 4 640,8 4 482,4    158 
 

420 Enhetschef IFO 13 168,0 21 357,3 -8 189 
 

430 Enhetschef enheten för 
funktionsstöd 

16 207,7 16 060,0      148 
 

440 Enhetschef Solgården 12 535,0 12 442,6         92 
 

450 Enhetschef ÄO Hemtjänst/ 
Treskillingen 

19 790,8 19 512,8     278 
 

460 Enhetschef ÄO Koppar- 
        gården 

17 700,3 17 700,3          0 

470 Enhetschef Sjuksköterskor 6 671,8 6 671,8          0 
 

480 Enhetschef Rehab 3 142,3 3 364,0    -222 
 

510 Bildningschef 41 323,2 42 690,6 -1 367 
 

520 Förskolechef -128,9 -162       33 
 

521 Förskolechef Garhyttan 8 127,9 8 001,3      127 
 

522 Förskolechef Åstugan 3 304,7 3 241,2         64 
 

542 Rektor Garhytteskolan 6 662,2 6 704,4       -42 
 

544 Rektor Kyrkbackskolan 19 843,1 19 557,3       286 
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Väsentliga händelser under året 
 

Möten och upplevelser 
Under våren togs det fram ett dokument som 

kartlägger samtliga ersättningar från 

Migrationsverket, som ska finansiera det 

kommunala flyktingmottagandet. Hur medlen ska 

fördelas ut till de olika kommunala 

verksamheterna behandlas under året i 

budgetprocessen. Kartläggningen och fördelningen 

av statliga medel för flyktingmottagandet utgör 

återkoppling på ett uppdrag i 2015 års budget.  

 

Vidare har utredaren arbetat fram en 

integrationspolicy som ska föreslås 

kommunfullmäktige under hösten. Policyn ger 

ramen och målen för kommunens fortsatta 

integrationsarbete.   

 

Kunskap och kompetens
Sedan 1998 finns ett lagkrav om att kommuner 

måste dokumentera sina redovisningssystem. 

Redovisningssystemen består av komplexa 

samband mellan ekonomisystem och försystem 

och tekniska lösningar som automatiskt påverkar 

bokföringen. I takt med den tekniska utvecklingen 

och kraven på effektivisering av den kommunala 

verksamheten, som i sin tur har lett till allt mer 

avancerade lösningar, har kraven på att 

dokumentera systemen ökat. Externrevisorer, 

skattemyndigheten och externa intressenter måste 

kunna sätta sig in i de komplexa systemen och är 

därför i behov av information om hur de olika 

delarna av ekonomisystemet och dess försystem 

samverkar.  

 

I en ny rekommendation som börjar gälla fr.o.m. 

1 januari 2015, har Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) specificerat hur de kommunala 

redovisningssystemen ska dokumenteras. Arbetet 

med att dokumentera redovisningssystemet i 

Ljusnarsbergs kommuns inleddes under våren med 

ett gemensamt möte med ekonomer från nästan 

samtliga kommuner i Örebro län, som har som 

målsättning att skapa en gemensam mall för 

ändamålet. 

 

Innovation/entreprenörskap  
Ekonomiavdelningen har de senaste två åren 

genomgått förändringar i organisation och 

bemanning. Till viss del kan vakanser på 

avdelningen förklaras av svårigheten att rekrytera 

rätt kompetenser, ett problem som delas med flera 

verksamheter i kommunen. Det är därför av stor 

Ekonomichef 

 

101 
Ekonomichefen är en nyinrättad tjänst från och med 1 april 2015. 

Dessförinnan innehade kommunchefen budgetansvaret för dessa 

verksamheter. På ekonomiavdelningen finns 1,0 utredare, 1,0 vakant 

ekonomtjänst, 1,0 ekonomihandläggare och 1,0 ekonomiassistent. 

Ekonomichefen har budgetansvar för ekonomiavdelningen (inklusive 

inköpsavdelningen) samt pensioner. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
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vikt att hitta innovativa lösningar som 

upprätthåller hög kvalitet och samtidigt innebär en 

effektivare administration, där varje moment tar 

mindre tid i anspråk från handläggarna. 

Kommunen har ett väl fungerande samarbete med 

Hällefors kommun och Bergslagens 

kommunalteknik (BKT). Från och med 2015 började 

kommunen använda ett system för att göra 

prognoser direkt i ekonomisystemet som Hällefors, 

Ljusnarsberg och BKT tillsammans har arbetat 

fram. Det nya sättet att göra prognoser i 

kommunen innebär större möjligheter att på ett 

enkelt sätt producera mer detaljerade rapporter till 

förtroendevalda och andra som är intresserade. 

  

 
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Eftersom ekonomichefstjänsten tillsattes under 

året och budgetansvaret tidigare innehades av 

kommunchefen kan utfallet på vissa poster verka 

märkligt. Till exempel behöver 

pensionsverksamheten ses tillsammans med 

samma verksamhet under kommunchefens ansvar 

för att det inte ska uppstå förvirring. 

Pensionsverksamheten ser ut att uppvisa ett 

välbehövligt överskott mot budget totalt sett, och 

kan därför bidra till att jämna ut stora underskott 

på andra verksamheter i kommunen. Pensionerna 

borde egentligen påverkas negativt framöver av 

det låga ränteläget. De förutsättningar som är 

kända i dagsläget innebär däremot att RIPS-

kommittén beslutade att inte sänka kalkylräntan 

för pensionskostnader under våren.  

Ekonomiavdelningen kommer att uppvisa ett 

relativt stort överskott mot budget till följd av 

vakanser. I maj beställde ekonomichefen en 

kartläggning av säkerheten i administrativa rutiner 

på Individ- och familjeomsorgen. Kartläggningen 

utfördes av PwC och kostade ca 50 tkr. 

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
101      EKONOMICHEF 

      
Intäkter -226,0 

 
226,0 -517,4 -517,4 

 
Kostnader -1 171,1 4 068,8 5 239,9 8 137,5 5 991,0 2 146,5 

nettokostnad -1 397,1 4 068,8 5 465,9 7 620,1 5 473,6 2 146,5 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 

I en liten kommun med få personer inom varje 

yrkeskategori/kompetens är det viktigt med 

samverkan med andra kommuner för att inte 

kommunen ska riskera att gå miste om kunskaper 

som en större organisation lättare kan försörja sig 

med. Det finns även en rad andra fördelar med att 

dela på kunskaperna, t.ex. att kvaliteten på det 

som produceras ökar och att det sker till en lägre 

kostnad.  

 

Under hösten ska en liten arbetsgrupp med 

representanter från norra Örebro län färdigställa 

en gemensam mall för dokumentation av 

redovisningssystem. Genom att samarbete över 

kommungränserna kan Ljusnarsbergs kommun, 

trots sin litenhet, ha tillräckligt höga ambitioner för 

att uppfylla redovisningskraven enligt 

redovisningsrekommendationerna.  I dagsläget är 

det ingen skillnad i krav mellan stora och små 

kommuners redovisning. Diskussioner om olika 

krav beroende på storlek på kommun finns 
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däremot på nationell nivå, men eventuella 

förändringar i lagstiftningen lär dröja. 

 

Så länge kraven är desamma för alla kommuner 

behöver Ljusnarsbergs kommun fortsätta 

samarbeta med andra kommuner om olika saker 

inom ekonomi-området. Under hösten ska 

ekonomer från Hällefors kommun, BKT och 

Ljusnarsbergs kommun tillsammans utveckla ett 

effektivare sätt att arbeta med budget av 

personalkostnader.  

 

Innovation/entreprenörskap  
Under sommaren har ekonomiavdelningen 

förberett möjligheten att ta emot och skicka 

elektroniska fakturor. Detta innebär en ytterligare 

möjlighet för kunder att ta emot fakturor från 

kommunen. I dag föredrar många att ta emot 

fakturor direkt via Internet-banken och flera av 

kommunens leverantörer har uttryckt önskemål 

om att få skicka elektroniska fakturor till 

kommunen. Under hösten 2015 ska elektroniska 

fakturor test-köras och kommunen ska testa att ta 

emot elektroniska fakturor från leverantörer. 
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Väsentliga händelser under året 
 

Öppen kommun 
En utredning om utvecklingen av nya och befintliga 

samverkansområden inom kommunerna i norra 

Örebro län färdigställdes under våren och berör 

främst verksamheterna i den gemensamma 

nämnden Bergslagens miljö- och byggnämnd 

(BMB) samt kommunalförbundet Bergslagens 

kommunalteknik (BKT). De samverkansområden 

som prioriterades i utredningen var en eventuell 

sammanslagning av BMB och BKT med tillhörande 

politiska organisationer, infrastruktur och 

kommunikation, upphandling, fordonsförvaltning 

samt administrativa datorsystem. Ljusnarsbergs 

kommun har överlag varit mycket positiva till 

samarbetet med de övriga kommunerna. Det finns 

vissa betänkligheter från kommunens sida rörande 

BKT, vars organisationsform per se kräver mycket 

resurser. Det ser dock inte ut att bli någon 

förändring avseende den politiska organisationen 

för BMB och BKT.  

 

Under första halvåret har en uppdaterad version av 

kommunens webbplats  lanserats.     

 

Kommunen har tillsammans med Lindesbergs 

kommun sponsrat ett bussföretag som öppnat 

weekendtrafik till och från Stockholm.  

 

Möten och upplevelser 
Under året har kommunchefen tillsammans med 

andra tjänstemän, förtroendevalda och statliga 

myndigheter följt utvecklingen av situationen för 

EU-medborgare i Mossgruvan. Problematiken är 

mycket komplex och det finns ingen enkel lösning 

som förbättrar situationen. Det ska dock 

understrykas att kommunen inte ignorerar 

problemen i Mossgruvan, men i det här fallet har 

kommunen väldigt lite makt att förändra den 

utveckling som pågår. 

 

Kommunen bidrar på många sätt till att skapa en 

attraktiv kommun för invånare och besökare bl a 

genom driftbidrag till Opera på Skäret, 

Kulturcentret i Ställberg, Kulturglimtar mm. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

111 
Ansvarsområdet spänner över en rad olika verksamheter. Under ansvaret återfinns 

räddningstjänst, BKT, BMB, stab, växel, reception och kontorsvaktmästeri, 

ekonomiavdelning (till och med 1 april 2015), arkiv, diverse fastigheter, en rad 

projekt och samarbetsorgan.  

Administrationen under kommunchefens ansvar svarar för upprättande av 

kommunens och det kommunala bolagets budget, bokslut och årsredovisning, 

delårsrapport och löpande redovisning samt likviditetsplanering och framtagande 

av riktlinjer, reglementen och anvisningar med anknytning till ovan nämnda 

verksamheter. Vidare hanteras kassafunktion, kravverksamhet, fakturor och 

donationsfonder, inköpssamordning och upphandlingar, försäkringar, leasingbilar, 

upprättande av kontrakt och avtal samt projektredovisning. Den centrala 

lönepotten och kommunstyrelsens disponibla medel återfinns under 

ansvarsområdet.  

 

 

Kommunchef 
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Kunskap och kompetens
En reviderad inköpspolicy för kommunen har 

antagits, som sprider kundskap om kommunens 

riktlinjer gällande inköp. Väl fungerande 

inköpsrutiner är viktigt för att få förtroende från 

invånare och externa aktörer. Det är viktigt att vi 

bland annat följer de ramavtal som har förhandlats 

fram och att vi följer upp att de vi har ingått avtal 

med följer de villkor som har förhandlats fram. 

Kommunens inköpare erbjuder stöd inom inköp 

och upphandling och ser till att viktig kunskap om 

området sprids till berörda.

 

Innovation/entreprenörskap  
Kommunstyrelsen har beslutat förändra 

vaktmästarorganisationen enligt kommunchefens 

förslag, genom att bland annat renodla 

vaktmästarnas respektive fastighetsskötarnas 

arbetsuppgifter och inrätta en tjänst som 

fastighetstekniker. Förslaget har vuxit fram efter 

en komplett kartläggning av fastighetsskötarnas 

inom allmännyttan, skolvaktmästarnas och 

vaktmästarnas inom äldreomsorgen olika uppdrag. 

Den framtida beslutade organisationen har till 

ändamål att höja kompetensen inom 

fastighetsförvaltningen i kommunen samt använda 

befintliga resurser på bästa sätt genom att hitta 

bättre samverkan mellan verksamheterna. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
111      KOMMUNCHEF 

      
Intäkter -4 160,9 -5 400,1 -1 239,2 -10 670,0 -11 973,3 1 303,3 

Kostnader 25 578,5 28 998,2 3 419,7 49 555,4 47 577,8 1 977,6 

nettokostnad 21 417,6 23 598,1 2 180,5 38 885,4 35 604,5 3 280,9 

 

Den främsta anledningen till överskottet är en 

förväntad utbetalning av AFA-pengar med ca 

2 300 tkr under hösten. Det är förmodligen sista 

gången som AFA betalar ut medel från 

försäkringens överfonderade tillgångar. 

Skatteverket driver en process mot kommunen 

som har begärt ersättning för mervärdesskatt 

avseende hyran av Treskillingens äldreboende. 

Målet är inte avgjort men Skatteverket har krävt 

att kommunen återbetalar de beviljade 

ersättningarna för hela 2014. I prognosen 

förmodas att målet avgörs till kommunens nackdel 

vilket innebär ett ekonomiskt bortfall med 700 tkr 

per år enligt budget. Kommunstyrelsens disponibla 

medel (däribland lönepotten) antas generera ett 

överskott som är välbehövligt när prognosen för 

kommunen totalt är ett betydande underskott mot 

budget.  

Investeringsuppföljning  

    Budget Inkomster Utgifter Netto Budget 
 

Kod Projekt proj 

   

avvikelse 
Avslutat? 

1002 Trådlösa nätverk 0 0 96.9 0 -96.9 Nej 

1012 Servrar, PC etc. 150.0 0 0 0 150.0 Nej 

1014 Switchar, nätverksutrustn 250.0 0 0 0 250.0 Nej 

1018 Fiberanslutning 0 -1 256.5  0 1 256.5 Nej 
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1515 Tillgängligh. off lokal 50.0 0 0 0 50.0 Nej 

1518 Förproj sjönära tomter mm 169.0 0 0 0 169.0 Nej 

1521 

Kommun-Tings-St Gård 

mfl 0 0 0.8 0 -0.8 Nej 

1522 Allerstatomten 500.0 0 200.0 0 300.0 Nej 

4002 Asfaltering och dikning 1 000.0 0 250.0 0 750.0 Nej 

4019 Fasad/fönster Olovsvallen 30.0 0 0 0 30.0 Nej 

4020 Lekplatser 411.0 0 0 0 411.0 Nej 

4021 Ombyggnad gator 1 247.0 0 0 0 1 247.0 Nej 

4022 Kiosk Olovsvallen 85.0 0 100.0 0 -15.1 Ja 

4023 Trafiksäk+handikappåtgärd 50.0 0 0 0 50.0 Nej 

4024 Rydbergsdal o Trekanten 200.0 0 150.0 0 50.0 Nej 

4026  Fasad Bergslagsvallen 55.0 0 0 0 55.0 Nej 

4027 Upprustn av gatuljusnätet 850.0 0 600.0 0 250.0 Nej 

5006 Finnhyttans vattenverk 1 500.0  0 0 0 1 500.0 Nej 

5015 Mindre ledningsarbeten 2 384.0  0 0 0 2 384.0 Nej 

5501 Utbyggnad reningsverk 2 585.0 0 0 0 2 585.0 Nej 

  Totaler 11.516.0 -1 256.5 1 397,7  11.374.7 
 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Översyn skall genomföras av kommunens IT-

organisation för att bland annat se över 

informationen till allmänheten på kommunens 

webbplats.  

 

Möten och upplevelser 
I samverkan med Bergslagens miljö- och 

byggnämnd (BMB) finns planer på att göra en 

detaljplaneändring av området Riggards. Syftet 

med en eventuell detaljplaneändring är att skapa 

attraktiva tomter i centrala Kopparberg, i närheten 

av tåg- och bussförbindelser och 

barnomsorg/skola. Det har dock visat sig att krav 

från länsstyrelsen om arkeologiska utgrävningar 

mm innan eventuell byggnation medför betydande 

ökade kostnader som kommer betydligt öka priset 

för tomterna och därmed riskeras att dessa ej kan 

locka köpare.

 

Kunskap och kompetens 
Från och med 1 juli 2015 träder en ny styrmodell i 

kraft som ska medföra en tydligare styrning av 

Ljusnarsbergs kommuns verksamheter. Med hjälp 

av fyra genomsyrandeperspektiv ska kommunens 

samtliga styrdokument och stödjande dokument 

skapa en röd tråd i organisationen och 

genomsyrandeperspektiven ska utgöra ramen för 

allt ifrån kommunens vision till de anställdas 

lönekriterier. Det är viktigt att vi alla vet vad den 

kommunala organisationen är till för och att allt vi 

gör är  i grunden för invånarnas bästa, helt i 

enlighet med den svenska demokratins grundvalar. 

Styrmodellen utgår ifrån den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS:en). 
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun 
Näringslivsdelen på hemsidan uppdateras 

kontinuerligt för att hållas aktuell om information 

angående stöd och rådgivning i olika frågor. 

Under våren har en framtidsdag hållits på Klacken 

där olika aktörer var inbjudna.  

 

Möten och upplevelser 

Under första halvåret har tre näringslivsträffar 

under kvällstid genomförts med olika arrangörer 

och med varierad uppslutning. 

 

Näringslivsrådet har genomfört tre träffar. I rådet 

har det diskuterats framtagandet av ett nytt 

näringslivsprogram under hösten 2015. I 

näringslivsrådet har det också beslutats att pröva 

konceptet med företagsfrukostar för att locka fler 

till näringslivsträffar. 

 

Beslut har tagits att stödja uppstarten 

Bergslagsexpressen under det första året. 

Bidrag har lämnats till ”Våryra” arrangemanget, 

även Finngården Rikkenstorp har beviljats bidrag 

för aktivitet under Dan Andersson veckan.

En arbetsgrupp för julbelysning har arbetat fram 

ett förslag för nästa steg i julljusutsmyckningen. 

 

 

Kunskap och kompetens  
Samarbetet i Business Region Örebro BRO har 
permanentas från om med årsskiftet 2015, under 
året har även Kumla kommun anslutit till BRO. 
Genom BRO kan regionen samarbeta i fem olika 
insatsområden såsom  

Entreprenörskap, nyföretagande & innovationer, 
Investering & etablering, Kommunservice, 
Kompetensförsörjning, Näringslivsfrämjande 
utvecklingsarbete. 

 
Ledningsgruppen i BRO träffas sista fredagen i 
månaden. 

KOMMUNSTYRELSEN 

120 
Faktaruta om ansvarets verksamhetsområde: 

-Näringsliv och EU 

-Vision 2020 

- Marknadsföring 

-Turism 

 

 

Näringslivsutvecklare 
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Innovation/entreprenörskap  
Under våren har Nyföretagarcentrum Bergslagen 

etablerats. Nu erbjuds rådgivning för personer i 

starta eget tankar i alla fyra knölkommunerna. 

 

Samarbete med Handelskammaren Mälardalen 

Bergslagen har etablerats under våren. 

 

Måluppföljning  

Förhandsinformation från rankingen från Svenskt 

näringsliv påvisar fortsatt positiv utveckling av 

näringslivet. Statistik baserat på 2013 års bokslut 

påvisar också att företagen i kommunen har en god 

konkurrenskraft. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
120      NÄRINGSLIVSUTV 

      
Intäkter -30,0 

 
30,0 

 
-30,0 30,0 

Kostnader 679,9 636,5 -43,4 1 385,0 1 403,5 -18,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

649,9 636,5 -13,4 1 385,0 1 373,5 11,5 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Fortsatt utveckling av informationshanteringen 

under näringslivsdelen på hemsidan. Arbeta med 

att sammanställa e-post register för utskick av 

information och inbjudningar till företag och 

organisationer. Därmed öka tillgängligheten för 

företag och företagare att få adekvat information.  

 

Näringslivsutvecklaren har fått i uppdrag att 

fortsätta arbetet med policy och handlingsplan för 

kommunens integrationsverksamhet. 

 

Möten och upplevelser 
Konceptet företagsfrukost ska öka attraktiviteten i 

att medverka på näringslivsträffar och nätverka, 

därmed påverka näringslivsklimatet i fortsatt 

positiv riktning. 

 

Kunskap och kompetens 
Fortsatt samarbete i BRO ger oss möjligheter att 

vid behov knyta tills oss komptens i en rad olika 

områden. 

Innovation/entreprenörska Samarbetet med 

Nyföretagarcentrum och andra insatser ska 

stimulera ökat nyföretagande. 
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun 
Kallelser och handlingar till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige läggs numera ut på 

kommunens webbplats. Försök har genomförts 

med bildsändningar från kommunfullmäktige. 

Beslut togs om reglemente gällande Rådet för 

funktionsnedsatta och pensionärer. Inköp av nytt 

diarie- och ärendehanteringssystem har gjorts 

vilket skall ytterligare säkerställa tillämpningen av 

offentlighetsprincipen. Därmed har kommunen 

samma system som Nora, Lindesbergs och 

Hällefors kommuner samt Bergslagens 

Kommunalteknik.

 

Möten och upplevelser 
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag har 

beslutats vilket skall förenkla organisationers 

administration och därmed kan dessa fokusera på 

sin primära uppgift att stimulera möten och 

upplevelser. 

 

Kunskap och kompetens  
Ny styrmodell för kommunen har beslutats och 

denna beräknas medföra en tydligare styrning av 

kommunen som enklare förstås av 

kommuninvånarna. 

 

  

KOMMUNSTYRELSEN 

122 Under ansvaret ingår verksamhetsområdena: 

- Kansliavdelning 3,0 årsarbetare inklusive kanslichef 
- Kommunfullmäktige (kf) – 25 ledamöter, 17 ersättare 
- Valnämnd – 5 ledamöter, 5 ersättare 
- Kommunstyrelse (ks) – 9 ledamöter, 9 ersättare 
- Allmänt utskott – 5 ledamöter, 5 ersättare 
- Partistöd – 7 politiska partier 
- Revision – 6 valda revisorer samt inköp av tjänster från 

revisionsföretag 
- Gode män, förmyndare och förvaltare cirka 330 förordnanden 
- Allmänna val 
- Sammanträdesadministration, kf, ks, nämnder och utskott – cirka 

70 sammanträden per år exklusive kommunala bolag 
- Krisberedskap 
- Arkiv 
- Allmänna val 

 

 

 

Kanslichef 
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Innovation/entreprenörskap  

Bildnings- och sociala utskottet deltog i 

Skolriksdagen för att inhämta innovationer och 

inspiration i det pedagogiska arbetet med syftet att 

uppnå en bättre måluppfyllelse bland kommunens 

elever.

 

Övriga väsentliga händelser under året  
Kommunfullmäktige valde ny kommunstyrelse och 

nya revisorer i december 2014 och 

kommunstyrelsen valde ledamöter och ersättare i 

allmänna utskottet samt bildnings- och sociala 

utskottet i januari 2015. Den så kallade 

decemberöverenskommelsen innebar att det 

aviserade nyvalet uteblev. Kommunstyrelsen 

beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 i 

enlighet med revisorernas förslag. Revisorerna har 

efter undersökning gjort bedömningen att den 

interna kontrollen inte är tillräcklig avseende 

avstämningsrutinerna för kundfakturering. 

Prioritering av elanvändare vid elbrist, Styrel, har 

genomförts. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Minskade intäkter under året från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) för 

kommunens krisberedskapsarbete. Utbetald 

ersättning för förlorad arbetsinkomst för 

politikerna i samband med sammanträden och 

övriga uppdrag har ökat gentemot tidigare år på 

grund av fler yrkesverksamma bland de 

förtroendevalda i samband med ny mandatperiod. 

Därtill har ersättningen till förtroendevalda ökat på 

grund av utbildning med anledning av ny 

mandaperiod. Partistödet utbetalat efter den  

30 juni. Kompetensutveckling för registrator 

belastar det ekonomiska resultatet. Faktura 

uppgående till cirka 160 000 kronor rörande 

revision avseende 2014 har inkommit från PwC 

under 2015. Stora delar av ersättningen till gode 

män och förvaltare har ej utbetalts. 

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
122      KANSLICHEF 

      
Intäkter -468,8 -296,5 172,3 -593,1 -553,1 -40,0 

Kostnader 1 920,0 2 617,0 697,0 5 374,4 5 295,1 79,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 451,2 2 320,5 869,3 4 781,3 4 742,0 39,3 

 

Investeringsuppföljning

Nytt diarie- och ärendehanteringssystem har 

inköpts, befintligt system har använts i kommunen 

sedan år 2000. Det inköpta systemet beräknas ha 

en livslängd på minst tjugo år.  
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Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Utredningen gällande bildsändningar på 

kommunens webbplats från kommunfullmäktiges 

sammanträden skall slutföras och 

försöksverksamheten eventuellt permanentas. Den 

1 januari 2016 beräknas det nya diarie- och 

ärendehanteringsystemet vara implementerat och 

i funktion. Systemet möjliggör för att på ett enkelt 

vis publicera exempelvis kallelser och handlingar 

till politiska samanträden på kommunens 

webbplats. Systemet underlättar även för digitala 

utskick av kallelser och handlingar till 

förtroendevalda I en framtid kan enkelt göras 

tillgång på kommunens webbplats till diariet om så 

önskas.…

 

 

Möten och upplevelser 
Överväganden skall göras av fullmäktiges 

presidium hur konkret attraktionskraften för 

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 

sammanträden skall öka.

 

Kunskap och kompetens 
Överväganden skall göras över vilket 

kompletterande material som kan läggas ut på 

kommunens webbplats för att öka 

kommuninvånarnas kunskap om hur kommunen 

styrs och därigenom hur den lokala demokratin 

fungerar.

 

Innovation/entreprenörskap  
Fortsatt arbete i Projekt Samverkan i Bergslagen – 

Utveckling av befintliga och nya 

samverkansområden inom kommunerna i norra 

Örebro län skall effektivisera den kommunala 

organisationen i kommunen.. 

Fortsatt arbete i Projekt Samverkan i Bergslagen – 

 

Övriga väsentliga händelser under året  
Kommunen har inbjudits att inkomma  med 

yttrande med anledning av betänkandet  

SOU 2015:24 En ny kommunallag för framtiden. 

Under året skall en ny Risk- och sårbarhetsanalys 

för kommunen upprättas. 
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Väsentliga händelser under året 
Personal- och löneenheten har till främsta uppgift 

att ge verksamheterna de verktyg och processer 

inom personal- och löneområdet som möjliggör 

och skapar förutsättningar för att kommunen ska 

nå sina målsättningar. Enheten har därmed inte 

egna, av Kommunfullmäktige, uppsatta mål.  

Det är viktigt att belysa att personal- och 

löneenheten inom Ljusnarsbergs kommun 

omfattar olika verksamheter som även kan delas in 

i två funktionsområden; Personal och Lön.  

Personalfunktionens övergripande uppdrag är att 

stödja ledning och chefer så att de når 

verksamheternas mål genom att säkerställa att 

kommunens personalpolitik tillämpas på ett 

enhetligt sätt i hela organisationen, vara 

policyskapande och naturligtvis se till att 

kommunen följer arbetsrättsliga lagar och avtal. 

Lönefunktionen arbetar med lön- och 

pensionshandläggning och ger stöd och service 

inom lön, pensionsfrågor och försäkringar till såväl 

kommunens chefer som medarbetare. Ett växande 

ansvarsområde för lönefunktionen är 

systemförvaltning och utveckling av 

egenrapportering (självservice). 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Prognos i princip enligt budget. Intäkterna från 

Försäkringskassan är ersättning för arbetsplatsnära 

stöd som sedan januari 2014 utges till 

arbetsgivaren istället för företagshälsovården. 

Lägre lönekostnader första halvåret beror på 

långtidssjukskrivning, där timvikarie beräknas att 

täcka upp till viss del från juni 2015.  Avvikelsen för 

facklig verksamhet (03741) beror på att Kommunal 

sedan februari 2015 inte har någon lokal 

representant utsedd som facklig förtroendeman. 

Prognosen för facklig verksamhet är idag oklar men 

en samlingsfaktura beräknas inkomma från 

Kommunal centralt under andra halvåret avseende 

insatser i samband med förhandlingar mm. 

Hedersgåvor (03791) och uppvaktning i samband 

med 25 års tjänstgöring kommer att ske i slutet av 

året.  

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

  

        

123      PERSONALCHEF 
       

Intäkter -4,8 
 

4,8 
    

Kostnader 664,9 958,0 293,1 1 915,9 1 908,1 7,8 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

660,1 958,0 297,9 1 915,9 1 908,1 7,8 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

123 
Personal- och löneenheten ingår organisatoriskt i den allmänna 

verksamheten inom Ljusnarsbergs kommun och har till främsta uppgift att 

ge verksamheterna de verktyg och processer inom personal- och 

löneområdet som möjliggör och skapar förutsättningar för att kommunen 

ska nå sina målsättningar. Ansvarsområde 123 innebär att personalchef 

har personal- och verksamhetsansvar för löneavdelningen samt 

ekonomiskt ansvar för företagshälsovård, facklig verksamhet och 

hedersgåvor.  

Personalchef 
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Framtid och förväntad utveckling 

Med syfte att ta reda på nuläge samt att utifrån 

analys ge förslag på hur kommunen kan 

effektivisera löneadministrativa processer för att 

frigöra tid till kärnverksamheten har genomförts. 

Nulägesanalysen belyser  

nuvarande organisation och styrning, processer 

och ansvarsfördelning, roller och ansvar samt IT-

stöd inom löneenhetens område.  Resultatet visar 

att det finns allvarliga kvalitetsbrister, 

kompetensbrister, brister i organisation och 

styrning samt bristande rutiner inom och mellan 

lön och IT, brister som tillsammans leder till ett 

ineffektivt arbetssätt för såväl kommunens 

lönehandläggare som för kommunens chefer. Även 

kommunens ekonomi- och personaladministrativa 

processer påverkas negativt. Bristerna innebär att 

viktig tid från kärnverksamheterna försvinner vilket 

i förlängningen drabbar våra brukare och invånare. 

Utifrån resultatet och förväntad utveckling inom 

löneenhetens område ser personalchefen det som 

angeläget att Ljusnarsbergs kommun söker 

samarbete avseende löneadministration, 

systemförvaltning och pensionshandläggning. En 

skrivelse har upprättats till Kommunstyrelsen där 

personalchefen föreslår att kommunen ska ansöka 

om att ingå i Sydnärkes gemensamma lönenämnd.    
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun 
Kostenhetens verksamhet ska vara öppen och 

påverkningsbar för alla gäster som väljer att 

besöka någon av kommunens restauranger. 

Information om råvarors ursprung och matens 

näringsinnehåll ska finnas lättillgänglig. Möjlighet 

att kunna påverka vad som serveras och hur det 

serveras är viktig för att få ett högt deltagande vid 

serveringen av maten. Så kallade önskeveckor 

inom främst skolan förekommer minst två gånger 

per år. En annan viktig del i kostens öppenhet är de 

kostråd och boråd som anordnas kontinuerligt. 

 

Möten och upplevelser 
Matgästerna i kommunens restauranger ska mötas 

av ett öppet och hjärtligt välkomnande. Alla gäster 

ska känna att de blir sedda av vår 

serveringspersonal och de ska erbjudas ett vällagat 

mål mat i en trivsam och trygg miljö. För att 

erbjuda en trivsam stund i restaurangen behöver 

Kostenhetens serveringspersonal och skolans 

personal förbättra samarbetet för att uppnå detta. 

Kostenheten har som mål att anordna en aktivitet 

om året då en gästkock besöker restaurangerna. 

Möten med gästen äger också rum utanför själva 

måltidstillfället i samband med kostråd respektive 

boråd. Vid dessa tillfällen fås och ges värdefull 

feedback. Ett mycket viktigt möte under första 

halvåret 2015 var Öppet hus av Treskillingens kök. 

Det var en god uppslutning och var omtyckt av 

många besökare. Likaså var invigningen av 

Treskillingens kök som hölls i mars uppskattad.

 

Kunskap och kompetens 
Kostpersonalen ska förmedla sin kunskap kring 

matens innehåll och måltidens beståndsdelar. 

Gästen ska få information om hur denne bör 

komponera en näringsriktig måltid utifrån de 

riktlinjer som tagits fram av Statens Livsmedelsverk 

(SLV). I samband med kostråd och boråd diskuteras 

hur Kostenheten planerar och tänker kring 

komponeringen av menyn för skola respektive 

äldreomsorg. Internt så fortsätter kostenhetens 

kunskapsutbyte med andra kommuner, främst 

Nora och Lindesberg. Serveringspersonal inom 

skolan har besökt skolkök i Nora kommun under 

våren. Under 2015 ingår Kostenheten i 

Ljusnarbergs kommun i ett projekt, ”Hållbara 

måltider”, som anordnas av Region Örebro Län. 

Projektets främsta syfte är att minska mängden 

KOMMUNSTYRELSEN 

140 
Kostorganisationens huvuduppdrag är att utifrån kommunens 

kostpolitiska program tillaga och servera näringsriktiga och välsmakande 

måltider inom förskola, skola och äldre- och handikappomsorg. 

Verksamheten är fördelad på två tillagningskök, två mottagningskök, samt 

två serveringskök där totalt 15,8 årsarbetare arbetar. 

 

 

Kostchef 
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matsvinn och erbjuda en mer klimatsmart måltid 

genom att dra ner på vissa råvaror som är mindre 

bra ur miljösynpunkt. I projektet som löper under 

ett år ingår 7 kommuner inom Örebro län. I 

projektets upplägg ingår utbildningsdagar, 

hemuppgifter, studiebesök hos producenter samt 

kunskapsutbyte mellan kommunerna. I samband 

med projektet så har en svinnmätning genomförts 

på Kyrkbackskolan samt Garhytteskolan. 

Mätningens resultat visade att det slängs stora 

mängder mat till en stor kostnad. Kostenhetens 

främsta mål framöver är att arbeta för att minska 

mängden svinn. 

 

I samband med nyöppningen av Treskillingen 

anställdes en kökschef, Richard Wigertz. Han har 

tillsammans med kökspersonalen på Treskillingen 

byggt upp rutiner och arbetssätt i köket på 

Treskillingen. 

 

Innovation/entreprenörskap  
Kostenheten ska under hösten 2015/våren 2016 

erbjuda en matsedelsapp för mobiltelefoner och 

läsplattor så att gästen enkelt kan se dagens meny. 

Ytterligare ett måltidsalternativ ska erbjudas inom 

skolan under hösten 2015/våren 2016. För att 

möta önskemål och förfrågningar rörande 

matlådor till hemmaboende och innehållet i dessa, 

så har vi på prov gjort en satsning på att utöka 

innehållet i måltiden genom att på helgen erbjuda 

en tillhörande dessert. Vi kommer att utvärdera 

satsningen i slutet på året. 

 

Under den tiden som gått sedan Treskillingens kök 

öppnade så har vi även satsat på att erbjuda en hel 

del hembakt till såväl skola som äldreomsorg.

 

Övriga väsentliga händelser under året  
Den kanske viktigaste händelsen under året för 

Kostenhetens del har varit invigningen av 

Treskillingens nya kök. Det blev en minnesvärd fest 

som har uppskattats av många. 

 

Under våren och sommaren har Treskillingens kök 

drabbats av tekniska problem med kylar och frysar 

som har stannat på kvällar och nätter. Detta har 

lett till att köket har behövt slänga stora mängder 

mat och livsmedel som blivit förstörd i samband 

med att kylar och frysar tappat sina temperaturer 

helt. För närvarande pågår en utredning till vad 

som har orsakat bekymren och hur dessa kan 

åtgärdas. Ärendet sköts av Riksbyggen tillsammans 

med aktuella leverantörer. 

 

 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Kostenheten visar under första halvåret ett 

underskott på ca 1. 260 milj kr. Största orsaken till 

det är minskade intäkter (ca 480 tkr) för försäljning 

av måltider till hemtjänsten samt äldreomsorgen 

som har minskat allteftersom åren har gått. Den 

troligaste förklaringen till det är att fler och fler 

pensionärer är piggare och lagar egen mat i större 

utsträckning än tidigare.  

Kostnaderna för personal är högre än budgeterat 

vilket delvis beror på att vi har haft ett högt behov 

av bemanning i samband med utflytt från 

Pershyttans kök i Nora samt inflyttningen i 

Treskillingens kök. Till det kommer även extra 

bemanning i form av aktiviteter som bland annat 

invigningen av Treskillingens kök och Öppet Hus. En 

del kort- och långtidssjukskrivningar är en annan 

faktor som påverkar. Slutligen ligger kostenhetens 

bemanning strax över bemanningsplanen. Ett 

medvetet beslut då vi valt att inte ta drastiska 

beslut innan verksamheten kommit igång på nytt 

igen.  

Kostnaderna för livsmedel visar ett underskott på ca 

200 tkr. Det har dels sina förklaring i att kost-

enheten bekostade invigningsfesten för boende och 

vårdpersonal på Treskillingen.  En annan mycket 

viktig förklaring är att köket har haft ett stort 
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matsvinn. På grund av beskrivna problem med kyl 

och frys. En ökning av inköp av ekologiska och 

svenska råvaror är en annan faktor som har 

påverkat kostnader negativt. Att flytta in i ett helt 

nytt kök där inga grundråvaror finns kräver stora 

livsmedelsinköp inledningsvis som sedan jämnar ut 

sig under året. 

Övriga poster som har en negativ inverkan på 

resultatet och som är större än budgeterat är 

licensavgifter för programvaror, möbler och it-

rustning till kontoret på Treskillingens kök.

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
140      KOSTCHEF 

      
Intäkter -4 090,9 -4 402,4 -311,5 -8 806,0 -8 068,3 -737,7 

Kostnader 6 167,8 5 288,4 -879,4 10 579,5 11 011,7 -432,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

2 076,9 886,0 -1 190,9 1 773,5 2 943,4 -1 169,9 

 

 

 

Investeringsuppföljning  

 

    Budget Inkomster Utgifter Netto Budget 
 

Kod Projekt proj 

   

avvikelse 
Avslutat? 

1035 

Övr köksinvent 

Centralkök 100 0 0 0 100 Nej 

1520 

Renovering 

Centralkök 8 622 0 10 763.1 0 -2.141.1 Nej 

  Totaler 8 722 0 10.763.1 0 -2.041.1 
 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Kostenheten ska fortsätta sitt arbete med att vara 

en öppen och påverkningsbar verksamhet. Ett led i 

detta är att årligen bjuda in till öppet hus där 

gästen får möjlighet att se lokalerna där maten 

tillagas och att få möta och prata med 

tillagningspersonalen.

 

Kunskap och kompetens 
Kostenheten ska fortsätta att jobba med projektet 

”Hållbara Måltider” för att få med sig verktyg och 

kunskap för att kunna minska mängden matsvinn. 

En del i detta arbete är att involvera elever och 

pedagoger och göra dem medvetna om hur och 
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varför vi tillsammans bör jobba med att minska svinnet. 

 

Innovation/entreprenörskap  
Kostenheten ska under hösten 2015/våren 2016 

erbjuda en matsedelsapp för mobiltelefoner och 

läsplattor så att gästen enkelt kan se dagens meny. 

Ytterligare ett måltidsalternativ ska erbjudas inom 

skolan under hösten 2015/våren 2016. 

Under höstterminen kommer Kyrkbackskolan att 

prova på att äta under lektionstid. En naturlig följd 

av detta bör vara en större närvaro i matsalen.
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun
Kopparhyttan strävar efter att ha en så öppen, 

välkomnande och kvalitativ verksamhet som 

möjligt, eftersom det är självklara mål inom SFI och 

vuxenutbildning. Vi har dock inte kunnat vara den 

öppna verksamhet som vi ser behov av att kunna 

vara eftersom den arbetstid kommunens studie- 

och yrkesvägledare har på Kopparhyttan inte är 

tillräcklig.  En studie- och yrkesvägledare är ofta 

som även i detta fall, utbildningsanordnarens 

ansikte utåt och är den person som medborgarna 

alltid har den inledande kontakten med och som 

bl.a. ska ha tid för att tillsammans med studerande, 

upprätta och följa upp studieplaner.  Ett ökat 

elevantal inom SFI gör att väntetiden för 

vägledningssamtal nu är över en månad lång. 

Vägledaren har en mycket viktig roll i 

integrationsarbetet, gällande kommunens 

kommande kompetensförsörjning, inom det 

kommunala uppföljningsansvaret, när det handlar 

om företagskontakter, i marknadsföringen av 

utbildningar m.m.  Resursbristen gällande studie- 

och yrkesvägledning har fördröjt invånarnas 

möjlighet till att komma igång med studier.  

Under tiden januari t.o.m. juni har Kopparhyttans 

SFI-verksamhet tagit emot 76 personer som är 

egenbosättare, då framförallt från Syrien och som 

tillika ingår i etableringsansvaret. Övriga personer 

som flyttat till kommunen från icke krigshärjade 

länder var under samma period 11 till antalet. 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inom Vuxam inryms vuxenutbildning, SFI samt arbetsmarknadsenhet 

(AME).  

Vuxenutbildningen innehåller kurser på grund- och gymnasieutbildning 

samt yrkesvux. 3,2 åa.  

SFI-verksamheten bestod under våren av fyra undervisningsgrupper, varav 

3 var placerade på Kopparhyttan och 1 på Stora Gården. 1,5 åa inom 

budget samt 3,1 åa anställda med hjälp av bidrag från Migrationsverket 

och Skolverket.  

Under AME finns Servicegruppen, Byggteamet, kommunens 

idrottsanläggningar, Syateljén och Kopparberg.IT. 9,5 åa inom budget 

samt 15 visstidsanställda (jan-jun) vars lönekostnader till största del 

finansierades av lönebidrag och ersättningar från Arbetsförmedlingen. 

 

 

 

160 

Rektor/enhetschef Vuxam 
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Möten och upplevelser 

Under hela våren har det anordnats ”språk-café” 

och ”räkne-stuga”, dit elever från olika 

utbildningsnivåer kunnat gå, för att på ett 

innovativt sätt diskutera frågeställningar inom 

ämnena svenska och matematik. 

  

I februari framfördes rollspelet ”Gruvfrun” för 

elever inom SFI. Förutom att ge eleverna en live-

upplevelse där det svenska språket hade en central 

roll, ville vi även att de skulle få en inblick i vår 

bygds historia. 

 

I mars hade vi i samverkan med Röda Korset ett 

musikarrangemang på Kopparhyttan med 

insamling till Syrien. Det bjöds på musik från olika 

genrer och kulturer, samt dansuppvisning. 

 

 

Kunskap och kompetens  
7 personer har slutfört sin 

undersköterskeutbildning på Kopparhyttans Vård- 

och omsorgscollege under perioden jan-jun. 

Intresset för vår vårdutbildning är fortsatt stort och 

det finns ett flertal personer med utländsk 

bakgrund bland eleverna inom nuvarande 

utbildning och bland de som avslutat sin 

utbildning. Hittills i år har 108 elever studerat 

grund och/eller gymnasiekurser.  

Gymnasiekurserna har tillhandahållits som både 

när- och distansstudier.  

 

Innovation/entreprenörskap  
Med hjälp av bidrag från Skolverket påbörjade vi 

den 1 mars ett utvecklingsarbete för att möjliggöra 

distansstudier och användande av digitalt media i 

både distans- och närundervisning. 

 

Kopparberg.IT har börjat bygga små och billiga 

media-enheter som kan kopplas till datanätverk. 

En av dessa kommer tillsammans med en 

bildskärm placeras på Kopparhyttan och fungera 

som informationsskärm till studerande och 

besökare. En annan är tänkt att användas 

tillsammans med en liten ”snabbvalsskärm/visuell 

fjärrkontroll” som kan kopplas till en tv eller en 

större bildskärm. Denna är i första hand till för 

personer som önskar tydliga och snabba genvägar 

till t.ex. radio- och tv-program som finns på 

internet. (Om allt faller väl ut ska detta testas på 

servicehuset Treskillingen under hösten.) 

 

Övriga väsentliga händelser under året
Kommunen har genom AME lämnat en 
avsiktsförklaring följt av en ansökan om medel för 
att påbörja processen med att utarbeta en 
överenskommelse mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen gällande 

ungdomsarbetslösheten. Det kommer sedan bli 
möjligt att ansöka om samverkansmedel till att 
arbeta utifrån upprättad överenskommelse. Målet 
är att Sverige ska ha lägst ungdomsarbetslöshet 
inom EU år 2020.
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Arbetsmarknadsenheten:  

De intäkter och kostnader som redovisas utöver 

det som är budgeterat under verksamheterna 

61010 och 61013 är kopplade till 

visstidsanställningar inom 

arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheterna har haft 

minskade intäkter från AF p.g.a. få placeringar i 

jobb- och utvecklingsgaranti för unga samt 

sysselsättnings- och arbetsträningsplatser. 

Anpassning av antal anställda har påbörjats. Det är 

dock svårt att minska på personalstyrkan inom 

61013 eftersom det antal hushåll servicegruppen 

har som kunder, ökat med 40 % sedan 2010. 

Mycket få placeringar genom samverkan med AF 

och inga personer i behov av sysselsättningsplats 

via socialtjänsten, har lett till att den service egna 

verksamheter och BKT vanligtvis fått, tyvärr behövt 

minska i omfattning. Regler och rutiner för 

servicegruppens tjänster mot kommunens 

pensionärer samt verksamheter måste ses över. 

SFI:  

Intäkt från Skolverket för kvalitetshöjning inom SFI. 

Bidraget för projektet ska finansiera lönekostnader 

för 80 % SFI-lärare, 25 % IKT-pedagog samt inköp 

av datorer och läsplattor. Hur stort antal 

studerande verksamheten framledes kommer att 

få, går inte att förutspå. Anpassning av 

personaltäthet i förhållande till elevantal och 

gruppindelning kommer att göras så långt det är 

möjligt. På grund av brist på lokaler för 

undervisning, flyttade vi en av SFI-klasserna till 

Stora Gården i mars. 

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
160      REKTOR VUXAM 

      
Intäkter -4 708,2 -1 514,5 3 193,7 -3 028,3 -8 273,9 5 245,6 

Kostnader 7 725,2 5 003,9 -2 721,3 10 011,6 15 631,1 -5 619,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

3 017,0 3 489,4 472,4 6 983,3 7 357,2 -373,9 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Det finns förhoppningar om att Kopparhyttan ska 

kunna erbjuda kommunmedborgare som har viljan 

att studera, betydligt snabbare och mer kvalitativa 

insatser gällande studie- och yrkesvägledning. Alla 

elever har rätt att få en studieplan upprättad som 

sedan kontinuerligt kan följas upp. 

Inför 2016 års budget kommer ansvar 160 äska 

medel för utökning av studie- och 

yrkesvägledartjänsten till att omfatta en heltid.

Möten och upplevelser 
Kopparhyttan planerar att arrangera ytterligare 

kulturupplevelser där lärare och elever kan 

medverka som både åskådare samt utförare av 

kulturella inslag. 

 

Kunskap och kompetens  
Eftersom ett flertal av de egenbosättare som blir 

klara med SFI har önskemål om att studera vidare 

på grund- och gymnasienivå, kommer vi att få 

större belastning även inom dessa kurser. En 

utökning av lärartjänst med minst 50 % är därför  

nödvändig fr.o.m. höstterminen 2015. På kort sikt 

är det framförallt behov av grundkurser i svenska 

och samhällskunskap. Ett äskande gällande en 

utökning av tjänst kommer att lämnas inför 2016 

års budget. 
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Innovation/entreprenörskap  
SFI och vuxenutbildning fortsätter att utveckla 

arbetssätt som skapar större flexibilitet för de som  

studerar.  

 

 

 

 

Övriga väsentliga händelser under året  
Under våren har Arbetsförmedling, socialtjänst och 

kommunens arbetsmarknadsenhet åter börjat 

skapa rutiner för samverkan och påbörjat arbetet 

mot gemensamma mål. Det finns goda 

förhoppningar och förutsättningar till att vår 

samverkan ska utvecklas under hösten 2015 och 

under 2016. Bl.a. det arbete, vilket enligt den 

överenskommelse som ska upprättas mellan 

kommunen och AF gällande 

ungdomsarbetslösheten, kommer givetvis vara 

beroende av en mycket god samverkan för att 

resultaten ska bli så positiva som möjligt. Det råder 

brist på undervisningslokaler på Kopparhyttan, 

vilket gör att vi måste flytta halva SFI-

verksamheten till f.d. Lärcentra i augusti. Det 

innebär att AME – Syateljén samt Kopparberg.IT 

flyttar ur f.d. Lärcentra. Dessa verksamheter 

kommer fr.o.m. hösterminen inrymmast i lokaler 

på Stora Gården. Lokalerna i f.d. Lärcentra är inte 

anpassade till undervisning av ca. 30 elever 

uppdelat på två grupper och måste ses som en 

temporär lösning.  

Arbetet med ungdomsarbetslösheten kan komma 

att ställa nya krav på lokaler, vilket kan innebära 

att de utrymmen vi nu kan nyttja på Stora Gården 

inte kommer att vara tillräckliga 2016.

 

 

Kent Liljendahl, rektor/enhetschef Vuxam 
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Väsentliga händelser under året 
Öppen kommun 
Tillgängligheten till kommunens allmänna lokaler 

för personer med fysiska funktionsnedsättningar är 

en viktig aspekt i alla större projekt.     

Tillgänglighetsanpassning är en omfattande del av 

projekt Ljusnarshallen, vilken i sin nuvarande 

utformning inte uppfyller dagens myndighetskrav 

på tillgänglighet.  

 

Möten och upplevelser 
Fastighetsavdelningen var representerad på den 

gymnasiemässa som arrangerades av kommunen i 

början av året. Mässdeltagarna fick chansen att 

veta mer om vad kommunens fastighetsavdelning 

gör, vilken kompetens som krävs för att arbeta på 

olika positioner i branschen samt vilket 

rekryteringsbehov avdelningen har inom 

överskådlig framtid.   

 

 

Kunskap och kompetens 
Inför alla större ny- eller ombyggnationer behöver 

de parter som berörs av förändringar i någon mån 

vara delaktiga i processen. Det bidrar till en ökad 

insikt och förståelse för vad som är genomförbart, 

vilka önskemål som kan tillgodoses, vilka som inte 

kan tillgodoses och orsaken till detta. Idrotts-

föreningarna som berörs av Ljusnarshallens 

framtida utformning har varit representerade i den 

grupp som tittat på olika alternativ gällande om- 

eller nybyggnation av hallen. Förankrade förslag 

bidrar till en kortare och mindre kostsam 

projektering och byggprocess då sena ändringar 

kan undvikas.

 

Innovation/entreprenörskap  
Fastighetsbranschen är starkt förknippad med den 

snabba tekniska utvecklingen. Det finns en uppsjö 

av tekniska system som kan underlätta 

övervakning, hantering och skötsel av fastigheter. 

För att minska sårbarheten som uppstår i en liten, 

personberoende organisation är ett bra 

systemstöd viktigt. Verksamheten saknar i 

dagsläget sådana system, det finns därför en stor 

utvecklingspotential inom området. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

170 
Fastighetschef ansvarar för fastighetsförvaltning av kommunens 

verksamhetslokaler och andra fastigheter som kommunen äger. Under 

perioden har fastighetschef bland annat medverkat i utredning kring 

Ljusnarshallens framtid samt upprättat förslag till omorganisation av 

fastighetsenhetens driftpersonal. Kommunstyrelsen har i samband med 

detta beslutat inrätta en tjänst som fastighetstekniker med uppgift att 

sköta kommunens verksamhetslokaler. 

 

 

Fastighetschef 
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Övriga väsentliga händelser under perioden
Kommunstyrelsen har gett fastighetschef i uppdrag 

att upprätta lokalförsörjningsplan och riktlinjer för 

bostadsförsörjning för kommunen. Dessa 

dokument är viktiga planeringsunderlag avseende 

vilka fastigheter som ska utvecklas eller avvecklas 

för att matcha de kommunala verksamheternas 

behov av lokaler på kort och lång sikt. Det bidrar 

till att de ekonomiska resurserna används till rätt 

saker och så effektivt som möjligt. Uppdraget ska 

redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i 

november. 

 

 

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal  

Det finns flera nyckeltal som är relevanta för en 

fastighetsorganisation. Det kan handla om antalet 

kvadratmeter per elev i skola/förskola för att 

bedöma lokalutnyttjande och lokalers 

ändamålsenlighet.  Men även nyckeltal för 

mediaförbrukning och underhåll är intressanta att 

titta på och då främst utvecklingen över tid inom 

den egna organisationen. Historiskt sett har inga 

nyckeltal redovisats för kommunens 

fastighetsavdelning men på sikt behöver det tas 

fram. Det kräver dock att antalet kvadratmeter är 

fastställt och i dagsläget finns endast osäkra 

kvadratmeteruppgifter vilket gör att en 

nulägesanalys kan bli missvisande. Avdelningen 

kommer successivt att jobba fram rätt uppgifter så 

att detta blir en självklar del av den ekonomiska 

uppföljningen.   

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Flera oväntade och opåverkbara kostnader har 

uppstått under första halvåret 2015 vilka resulterar 

i en total prognos på ett underskott på 200 tkr 

2015. Nedan följer en redogörelse för de största 

avvikelserna. 

 

Under februari uppdagades en oberäknad kostnad 

på 94 tkr för avvikelse från avtalad volym av köpt 

elkraft. Denna kostnad avser 2014 års köp av 

elkraft. 

 

Vinterperioden under första halvåret var ovanligt 

nederbördsrik vilket har resulterat i stora 

kostnader för snöröjning och halkbekämpning. 

Prognosen för hela året uppgår till omkring 410 tkr, 

vilket är 350 tkr mer än budgeterat.  

 

Grönyteskötseln, som är minimerad till 

sandupptagning, trimning och gräsklippning, 

beräknas kosta 250 tkr vilket är 200 tkr mer än 

budgeterat.  

 

Hissen i kommunhuset har renoverats för att 

uppfylla gällande lagkrav. Detta skulle, för att 

uppfylla lagkraven, varit utfört senast 31 december 

2012. Kostnaden för renoveringen uppgick till 75 

tkr och var inte planerad.  

 

De rörliga kostnaderna som finns budgeterade är 

mycket små och räcker inte för att täcka alla de 

oförutsedda kostnaderna trots att endast akuta 

arbeten genomförs. 

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
170      FASTIGHETSCHEF 

      
Intäkter -2 326,5 -2 674,7 -348,2 -5 348,3 -5 348,3 
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Kostnader 3 395,8 3 063,8 -332,0 6 121,8 6 121,8 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 069,3 389,1 -680,2 773,5 773,5 
 

 

Investeringsuppföljning 

    Budget Inkomster Utgifter Netto Budget 
 

Kod Projekt proj 

   

avvikelse 
Avslutat? 

1002 Trådlösa nätverk 0 0 21.1 0 -21.1 Nej 

1012 Server, PC etc 0 0 35.9 0 -35.9 Nej 

1014 

Switchar, 

nätverksutrustning 0 0 68.6 0 -68.6 Nej 

1513 

Ombyggnad 

Ljusnarshallen 250.0 0 76.6 0 173.4 Nej 

1521 

Kommun-Tings-

St Gårde mfl. 900.0 0 57.7 0 842.3 Nej 

3009 

Upprustning 

Åstugan 175.0 0 17.8 0 15.2 Nej 

3010 

Ljusnarshall + 

tillb. Matsal 1 250.0 0 0 0 1 250.0 Nej 

  Totaler 2.575.0 0 277.7 0 2 297.3 
 

  

   

    Budget Inkomster Utgifter Netto Budget 
 

Kod Projekt proj 

   

avvikelse 
Avslutat? 

1611 Yttre underhåll 2 277.0 0 0 0 0 Nej 

  Totaler 2.277.0 0 2 277.7 0 2 277.7 
 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
För att öka tydligheten och öppenheten kring 

kommunens fastighetsavdelnings arbete finns 

planer på att förändra och förbättra websidan. Det 

är ett viktigt verktyg för att nå brukare och 

hyresgäster med aktuell och relevant information. 

Lättillgänglig information är något som många idag 

ser som en självklarhet och fastighetsavdelningen 

behöver utveckla sitt arbete med proaktiv 

information.       

 

Möten och upplevelser 
Fastighetsavdelningen har, som tidigare nämnts, 

fått i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan 

för kommunens verksamheter. Detta kommer ske i 

nära samarbete med verksamhetsansvariga. Bland 

annat kommer lokalernas ändamålsenlighet att 

bedömas och hur väl dessa lokaler erbjuder 

exempelvis skoleleverna en stimulerande 

utbildningsmiljö. Nästa steg är att genomföra 

brukarenkäter avseende lokalerna för både 

personal och elever. Detta för att få en bild av hur 

de som vistas i lokalerna upplever dem. Det 

bedöms inte genomförbart till årets 

lokalförsörjningsplan utan får bli ett mål till 2016.  



 
 

 
27 

 

Kunskap och kompetens  
Fortsatta och vid behov fördjupade dialoger med 

de som nyttjar lokaler och som berörs av 

förändringar planeras införas som standard i en 

projekteringsfas vid ny- och ombyggnationer. 

Delaktigheten ökar brukarnas kunskap och 

förståelse för lokalutformning och byggprocesser. 

Påverkansmöjligheten kan också 

erfarenhetsmässigt bidra till minskad skadegörelse 

och åverkan i lokaler vilket har en direkt positiv 

effekt på ekonomin.     

 

Innovation/entreprenörskap  
Fastighetsavdelningen har under våren påbörjat 

kunskapsinhämtning inför implementering av 

system för driftövervakning och felanmälan. Detta 

för att minska organisationens sårbarhet och för 

att öka komfort och bekvämlighet för de som 

nyttar lokalerna. Förhoppningen är att ett system 

för felanmälan ska kunna införas under hösten 

2015 och ett system för driftövervakning under 

2016.   

 

Övriga väsentliga händelser under året  
För att fastighetsavdelningen aktivt ska kunna 

arbeta med energibesparingar och 

driftoptimeringar och därmed sänka kostnaderna, 

krävs en person med rätt kompetens och 

tidsmässiga resurser. Förslag har lämnats till 

budgetberedningen att inrätta en 

driftteknikertjänst. Det kommer även hyresgäster 

och brukare till del genom bättre inomhusklimat 

och att de ekonomiska medlen kan användas till 

ökat underhåll och förbättringar istället för drift. 

Förhoppningen är att en sådan tjänst kan inrättas 

från och med årsskiftet 2015/16.    
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Väsentliga händelser under året 
 

Öppen kommun 
En öppen kommun kännetecknas av kunskap, 

tillgänglighet och information. 

Varje försommar har Bergsgården öppet hus där 

kommunens invånare får komma och hälsa på, 

träffa våra ungdomar och personal. 

Detta ger kommunens invånare kunskap om 

verksamheten och om våra ensamkommande 

ungdomar. Tillgänglighet avser medborgare, 

ungdomarna själva och övriga yrkesmässiga 

externa kontakters möjlighet att komma i kontakt 

med Bergsgården. Med detta menas närvarande 

personal, både på plats och på telefon, personal 

med ett gott bemötande. 

Med information menas både våra ungdomar, 

kunder och kommunens medborgare skall få bra 

information om vår verksamhet.

 

Möten och upplevelser 
På Bergsgården har vi gemensamma husmöten var 

tredje vecka. På husmötena är även de 

Godemännen inbjudna, likaså de som är särskilda 

förordnade vårdnadshavare. 

På husmötena diskuteras gemensamma 

frågeställningar men även önskemål om 

gemensamma aktiviteter. Till husmötena bjuder vi 

också regelbundet in externa aktörer inom 

samhällsnyttan, tex tandvården, polisen, 

ungdomsmottagningen och konsumentvägledare.  

 

En gång i kvartalet har boendet särskilda möten 

med de Godemännen och de som är Särskilda 

förordnade vårdnadshavare. Ungdomarna har 

också enskilda samtal med sina mentorer en gång 

per vecka.

 

Kunskap och kompetens 
Bergsgården tar emot elever och praktikanter från 

SFI 

Bergsgården uppskattar de besök som politiker 

från olika partier gör. Både mentorer och Godemän 

arbetar med att främja kontakten med 

ungdomarna och kommunens övriga medborgare. 

Allt för att främja integrationen

KOMMUNSTYRELSEN 

190 
Enhetschefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och 
kostnaderna för verksamhetsområde 60111 (ensamkommande 
flyktingbarn) och 60114 (mottagning av nyanlända). 
Verksamhetens uppdrag är att ge boende och omsorg till de 
ensamkommande ungdomarna och i övrigt genomföra det uppdrag som 
IFO ger oss. 
Under ansvaret finns totalt 15,39 årsarbetare (vilket är 2,64 medarbetare 
över bemanningsplanen). Årsarbetarna består av: 
1,0 Enhetschef 
1,0 samordnare 
12,39 boendestödjare 
1,0 Integrationssekreterare 
 
 

Enhetschef Bergsgården 
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Innovation/entreprenörskap  

Innovation och entreprenörskap handlar mycket 

om att följa med i utvecklingen av nya tekniker. Ett 

exempel är Migrationsverkets e-tjänst som vi 

kommer att använda oss av inom en snar framtid. 

En e-tjänst som gör det lättare med återsökning av 

pengar och anmälan av lediga platser. 

Ett annat exempel är vårt digitaliserade 

kvalitetsledningssystem från Ensolusion. 1 januari 

2012 trädde socialstyrelsens nya föreskrifter och 

allmänna råd i kraft om kvalitetsledningssystem. 

Ledningssystemets syfte är att det ska användas 

för att planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättre verksamheten. 

Vikarierande enhetschef är en av 

administratörerna till detta digitala ledningssystem 

och ansvarar för att processer från IFO, LSS och 

ensamkommande läggs in i systemet.

Övriga väsentliga händelser under året 
Under 2015 räknar man med att det kommer att 
komma över 10 000 ensamkommande barn till 
Sverige. 
Ca 75 % av dessa kommer att få uppehållstillstånd. 
Det kommer främst ungdomar från Eritrea och 
Afghanistan. Andra stora grupper är somalier och 
marockaner. Handläggningstiden för de 

ensamkommande beräknas vid halvårsskiftet 2015 
uppgå till 200 dagar. 
Detta påverkar oss genom att vi kommer att få ta 
emot fler asylsökande än vad vi har avtal om. Det 
påverkar också oss på det sättet att vi får 
ungdomar som mår sämre i och med att 
handläggningstiderna blir längre.

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  
I mars detta år uppdagades det att Bergsgården 
har en överbemanning. Man har anställt fler 
medarbetare än vad man haft rätt till och haft råd 
till. 
Därav har ett av de uppdrag som legat på den 
vikarierande enhetschefen varit att få ner 
bemanningen till 11,75 och en enhetschef. 
I halvårsskiftet har ett nytt schema gjorts som är 
anpassat efter den bemanning som ska gälla. Ett 
nytt pedagogiskt arbetssätt håller också på att 
implementeras. Ett arbetssätt som passar den 
bemanningsplan som Bergsgården har att förfoga 
över. 
Det nya schemat kommer att starta upp den 1 
september och personal utöver bemanningsplanen 
har använts till, och kommer att användas, vid 
vakanta pass fram tills att bemanningsplanen är 
nere på 11 tjänster för HVB och 0,75 tjänster på 
mottagning av nyanlända. 

 
Den felaktigt utbetalda introduktionsersättnigen 
kommer i augusti att ersättas av försörjningsstöd. 
De ungdomar som berörs har fått tider för ansökan 
av försörjningsstöd och den processen är redan 
igång. 
 
Vår leasingbil är tagen ur drift då det är inmonterat 
ett dubbelkommando i den. Inmonterat utan 
tillåtelse från Toyota eller kommunledning. 
Leasingbilen är inte heller besiktigad efter 
inmonteringen vilket gör att det kan finnas stora 
risker med att köra den. Prisförslag från Toyota är 
50 000 tkr. 
Imkanalen i det nybyggda köket är inte godkänd 
och fastighetschefen håller på att ta in prisuppgift 
på att säkerställa den. Ingen prisuppgift har 
inkommit där. 

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
190      ENHETSCHEF UNGDOMSBOENDE 

     
Intäkter -4 376,3 -4 078,8 297,5 -8 157,6 -8 157,6 

 
Kostnader 4 729,7 4 128,1 -601,6 8 258,1 9 208,5 -950,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

353,4 49,3 -304,1 100,5 1 050,9 -950,4 
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Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Bergsgården kommer att fortsätta att ordna öppet 

hus under försommaren. Det är viktigt att 

kommunens innevånare får lära känna de 

ungdomar som kommer till vår kommun. Det är 

lika viktigt att våra ungdomar får lära känna andra 

medborgare i kommunen.   

 

Möten och upplevelser 
Bergsgården kommer att fortsätta arbeta med att 

bjuda in externa aktörer från samhällsnyttan på 

husmöten. 

 

Kunskap och kompetens
Bergsgården tar fortsättningsvis emot praktikanter 

från SFI.

 

Innovation/entreprenörskap  
Ledningssystemet från Ensolusion är något som 

egentligen aldrig blir klart. Det kommer hela tiden 

att vara ett levande dokument. Förändringar i 

antalet ungdomar gör att rutiner och processer 

kommer att förändras. 

Dessutom kommer uppföljningar att göras med 

jämna mellanrum. Till att börja med en gång / 

halvår och sedan en gång /år.

 

Övriga väsentliga händelser under året 
Fortsätter trenden med att de ensamkommande 

ökar stort varje år så kommer vi i Ljusnarsbergs 

kommun att framöver behöva ett HVB-hem till 

eller ett träningsboende till. Vi kommer också att 

behöva fler mindre utslusslägenheter. Därav 

skapas fler arbetstillfällen och fler väljer kanske att 

bosätta sig i kommunen.  
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun 
Kommunens mottagande av ensamkommande 

barn och ungdomar har ökat under året 

medförande större behov av gode män..

 

Möten och upplevelser 
Överförmyndarförvaltningen har haft möten med 

socialförvaltningarna eller motsvarande i samtliga 

fyra medlemskommuner samt varit inbjudna till 

och medverkat vid sammanträde i socialnämnden i 

Lindesbergs kommun för att informera om 

överförmyndarförvaltningens verksamhet. 

Samarbete har även etablerats med 

Migrationsverket i Lindesberg. Möten har även 

genomförts med Örebro tingsrätt.

 

Kunskap och kompetens  
Utbildningstillfällen för gode män och förvaltare 

har arrangerats i samtliga fyra medlemskommuner. 

Kompetensutveckling har genomförts med 

möjlighet för samtliga ledamöter och ersättare i 

överförmyndarnämnden att delta. 
Kompetensutvecklingen genomfördes med 

anledning av ny mandatperiod.

 

Innovation/entreprenörskap  
I samband med konferens arrangerat av 

dataföretaget Explicit, vilket är utvecklare och 

leverantör av datasystemet Wärna som används 

inom överförmyndarförvaltningen, har diskussion 

KOMMUNSTYRELSEN 

210 
Ansvarsområdet avser administration och granskning av gode män och 

förvaltare i Lindesbergs, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. 

Utöver granskning av gode män och förvaltare genomförs utbildningar 

och anskaffning av gode män och förvaltare. Förvaltningen ombesörjer 

även arbetet med gode män och förvaltare vad gäller de 

ensamkommande barn och ungdomar som Lindesbergs, Nora, 

Ljusnarsbergs och Hällefors. 

Verksamheten omfattar cirka 800 aktiva ärenden, varav 120 godmanskap 

för ensamkommande barn och ungdomar, 60 förvaltarskap och 150 

förmyndaskap.  

Förvaltningen har 3,0 årsarbetare (överförmyndarhandläggare), fördelat 

på 2,0 årsarbetare för den ordinära verksamheten och 1,0 årsarbetare för 

verksamheten rörande ensamkommande barn och ungdomar. Därtill 

kommer 0,10 årsarbetare förvaltningschef. 

 

Kanslichef 
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om uppdatering av systemet som skulle möjliggöra 

digitala tjänster på internet för gode män och 

förvaltare, exempelvis digitala 

årsredovisningardiskuterats Ny modul till Wärna 

avseende register över gode män och förvaltare 

har inköpts...

 

Övriga väsentliga händelser under året  
Reviderad vision samt reviderade mål har antagits 

för 2015 av överförmyndarnämnden. Målen har 

inte följts upp under första halvåret 2015. Privat 

mottagande av ensamkommande barn och 

ungdomar har etablerats i Frövi, Lindesbergs 

kommun vilket medfört en ökad efterfrågan på 

gode män. Från och med den 1 januari 2015 har 

arbetsuppgifter överförts från tingsrätterna till 

överförmyndarverksamheterna. Detta tillsammans 

med det större antalet mottagandet av 

ensamkommande barn och ugndomar i 

medlemskommunera har medfört att granskningen 

av årsräkningar inte kunnat genomföras lika snabbt 

som tidigare år. Överenskommelse har ingåtts 

mellan kommuncheferna i medlemskommunerna 

om att respektive kommun skall finansiera 

kompetensutbildning för de ”egna” ledamöterna 

och ersättarna i överförmyndarnämnden. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Mindre personalkostander än budgeterat på grund 

av vakant överförmyndarhandläggartjänst under 

maj och juni. Införskaffandet av ny modul till 

datasystemet Wärna och rekryteringskostnader för 

tillsättning av vakant överförmyndarhandläggar-

tjänst har medfört större kostnader än budgeterat.

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
210      ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

     
Intäkter -1 105,8 -926,2 179,6 -1 853,2 -1 853,2 

 
Kostnader 985,7 1 004,2 18,5 2 008,1 2 013,2 -5,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-120,1 78,0 198,1 154,9 160,0 -5,1 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Mottagandet av ensamkommande barn och 

ungdomar kommer med största sannolikhet öka 

under såväl 2015 och 2016. Detta kommer att 

kräva ett mer intensivt arbete med att finna 

personer som åtar sig uppdrag som god man.  

 

Möten och upplevelser 
Överförmyndarförvaltningen kommer att erbjuda 

sig genomföra ytterligare informationsmöten med 

socialförvaltningarna samt de berörda politiska 

nämnderna i medlemskommunerna. Samverkan 

med Migrationsverket och Örebro tingsrätt skall 

utvecklas.  
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Kunskap och kompetens 

Kompetensutveckling för gode män till 

ensamkommande barn och ungdomar kommer att 

genomföras under hösten. Överförmyndar-

förvaltningen kommer, i samarbete med Region 

Örebro län, att informera om uppdraget som god 

man för ensamkommande barn och ungdomar för 

personal i Örebro län som arbetar med dessa. 

 

 

 

Innovationer/entreprenörskap 
Överförmyndarförvaltningen måste kontinuerligt 

finna innovativa lösningar för att finna personer 

som åtar sig uppdrag som god man. Detta gäller i 

synnerhet då mottagandet av ensamkommande 

barn och ungdomar ökar kraftigt och sannolikt 

kommer även göra det i framtiden. Detta gäller 

givetvis även att finna metoder för att behålla 

personer som redan i dagsläget har uppdrag som 

god man eller förmyndare.

 

Övriga väsentliga händelser under året
Närmare uppföljning kommer att ske av 

konsekvenserna för överförmyndarförvaltningen 

av att arbetsuppgifter tillkommit från tingsrätterna 

samt det ökade mottagandet av ensamkommande 

barn och ungdomar, exempelvis innebär detta 

sämre service till gode män och förvaltare?
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun 
En öppen kommun kännetecknas bland mycket 

annat av; god kunskap, tillgänglighet och god 

tillgång till information mm.  

 

Med kunskap avses bl.a. att den service som ges, 

levereras av kompetent personal, med ett mycket 

gott bemötande och på ett tillmötesgående sätt. 

 

Tillgänglighet avser bland annat kundernas 

möjligheter att komma i kontakt med kommunen, 

det vill säga att personal skall finnas närvarande, 

svara i telefon mm. Tillgänglighet kan även avse 

tillhandahållande av tjänster, insatser, boenden 

mm.  

Information handlar om att kommunen skall verka 

för att kunden får snabb och bra information, 

exempelvis om kommunens utbud, verksamheter, 

arbete som pågår, förändringar, mm.   

 

I slutet av 2014 slutade socialchef Anne Shemeikka 

och rekrytering av ny socialchef påbörjades. Den är 

nu avslutad och en ny socialchef, Eva-Marie Svensk 

påbörjar sitt uppdrag i augusti 2015. Under det 

första halvåret 2015, har ett konsultföretag, 

ALerigo AB, genom utvecklingskonsulterna  

Ann-Britt Löfström och Tina Löfström upprätthållit 

kunskap, tillgänglighet och information i avvaktan 

på att en ny socialchef skall tillträda.

 

Möten och upplevelser 
Se övriga verksamhetsberättelser. 

 

Kunskap och kompetens 
Ljusnarsbergs kommun står likt Sveriges alla 

kommuner inför ett teknikskifte vad gäller 

trygghetslarm. Ny, bättre och effektivare teknik 

finns tillgänglig, samtidigt som gammal teknik inom 

några år kommer vara utdaterad. En 

rapport/utredning om trygghetslarm har tagits 

fram i syfte att samla information och skapa en 

överblick över ett mycket komplext område. I 

samband med detta arbete har även ett 

informationsbrev till kund tagits fram och 

planering gjorts för informationsbesök hos 

samtliga larmkunder.   

KOMMUNSTYRELSEN 

410 

Socialchef 

Socialchefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna för de sociala 

verksamheterna inom Bildnings- och Sociala utskottets område. Verksamheten har uppdrag att 

utreda, besluta och verkställa vård-, omsorgs- och stödinsatser. Den lagstiftning som styr är i 

huvudsak socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd o service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om 

assistansersättning (LASS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Under ansvaret finns totalt 9,75 

årsarbetare bestående av: 

- 6,75 enhetschefer (inom ÄO, IFO, funktionsstöd, ensamkommande flyktingbarn)  

- 0,5 MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 

- 0,5 MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) 

- 2,0 biståndshandläggare  

- 0,25 Arbetsterapeut  
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Innovation/entreprenörskap  
Innovation och entreprenörskap handlar i mångt 

och mycket om att se, ta till vara och förvalta 

möjligheter. Socialförvaltningens område står inför 

många nya möjligheter, inte minst inom det 

tekniska området, exempelvis digitalisering, 

diverse e-tjänster mm. Ljusnarsbergs kommun har 

under flera år arbetat med att kartlägga och 

säkerställa arbetsprocesser. Detta har gjorts i syfte 

att kunden skall uppleva att de får insatser av god 

kvalitet, utförda med ett kvalitativt bemötande. 

Detta arbete har fortgått under våren och ny 

teknik har tagits i bruk för att effektivisera detta.  

 

Det innovativa arbetet, att se möjligheter har även 

påverkat de ekonomiska anpassningar som har 

gjorts och fortfarande görs i verksamheterna. 

 

Övriga väsentliga händelser under året 
Minskad efterfrågan på platser på Särskilt boende 

har lett till ett antal tomma platser. Tomma platser 

kan på sikt bli kostsamt för kommunen, då det 

medför minskade intäkter (avgifter och 

hyresintäkter) och kostnader för personal som 

ligger kvar på en för hög nivå. Under våren 2015 

har insatser gjorts och pågår ännu, med att 

anpassa bemanningen utifrån den minskade 

efterfrågan. En plats har tillfälligt stängts och flera 

platser har använts som korttidsplatser, vilket 

medfört att kunden snabbt kunnat få behov 

tillgodosedda och ev. kostnader för 

utskrivningsklara förhindrats.  En prioritetsordning 

för anvisning av platser på särskilt boendehar tagits 

fram i syfte att optimera resursanvändningen. På 

kort sikt har de tomma platserna även medfört att 

personaltätheten per kund har varit högre.  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
410      SOCIALCHEF 

      
Intäkter -1 503,7 -1 694,4 -190,7 -3 388,8 -3 208,8 -180,0 

Kostnader 4 036,0 4 014,4 -21,6 8 029,6 7 691,2 338,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

2 532,3 2 320,0 -212,3 4 640,8 4 482,4 158,4 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 

Kommunen har under våren startat upp arbetet 

med att implementera en ny styrmodell. Under 

hösten bör arbetet intensifieras med att tolka de 

övergripande målen och att beskriva aktiviteter för 

att uppnå målen. Exempelvis aktiviter som 

säkerställer god kunskap, ökar tillgängligheten 

och ser till att tillgången till information är god 

mm.  

 

 

Övriga väsentliga händelser under året  
Kostnader för digitaliseringen av trygghetslarm och 

interna larm väntas bli högre.  

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien 

utökas och kommer fr.o.m. januari 2016 att även 

innefatta personal inom äldreomsorg och 
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funktionsstöd. I korthet innebär detta krav på 

dagligt ombyta av arbetskläder. Kostnader för 

säkerställande av vårdhygien väntas öka 2016, men 

kan förväntas redan under höst 2015.  

Enheten för funktionsstöd är bemannad med 1,0 

enhetschef, men är endast budgeterad till 0,75 %.  

Underskott väntas för 2015 och korrigering bör 

göras inför 2016 års budget.  

Utvecklingen med minskad efterfrågan på särskilt 

boende bör följas och eventuella åtgärder 

planeras.  
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Väsentliga händ  

 
 

 

 

 

Väsentliga händelser under året 
 

Öppen kommun 
Verksamheten har under året börjat arbeta mer 

aktivt med föräldrastöd och att profilera detta 

genom hemsidan och kommunens samlade portal 

för föräldrastöd, Familjekraft. Där erbjuds såväl 

individuellt som gruppvis föräldrastöd. På 

hemsidan finns också information om att 

familjerådgivningen nu kommer att finnas 

tillgänglig i Kopparberg för att underlätta för 

kommunens invånare. Vidare används hemsidan 

för mer information omkring hur man kan få hjälp 

och stöd vid missbruksproblematik och hur man 

kan få kontakt med socialtjänsten för olika typer av 

frågeställningar. Ett arbete med att finnas till mer 

ute på samhället pågår även när det gäller 

missbruksvården samt barn och ungdom. 

Verksamheten har även under året utvecklat ett 

större samarbete med skola, psykiatri, primärvård 

samt polis, detta ger en större tillgänglighet för 

medborgarna.

 

Möten och upplevelser 
Verksamheten har under året påbörjat ett 

gemensamt arbete med att utvärdera 

medborgarnas syn på förväntningar och upplevelse 

av sina möten och kontakter med socialtjänstens 

handläggare. 

Ett aktivt arbete pågår inom verksamheten för att 

förbättra bemötande och mötesmiljön för 

medborgarna som kommer i kontakt med 

socialtjänsten. Under året har förändringar gjorts i 

väntrummet på socialkontoret, med förändring av 

möbler samt att det finns tillgång till kaffe/te för 

den som väntar. Besöksrum har flyttats till 

nedervåningen för att göra det mer lättillgängligt 

för alla besökare.

 

Kunskap och kompetens 
Verksamheten tar emot studenter från 

universitetets socionomutbildning. Inom 

verksamheten pågår ett ständigt 

förbättringsarbete när det gäller att möta 

besökarna på ett professionellt och korrekt sett 

utifrån den besökandes kunskaps och behovsnivå.

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
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420 
Enhetschefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och 
kostnaderna för verksamhetsområde försörjningsstöd, vuxna missbrukare, 
barn och familj, ensamkommande flyktingbarn och stöd och service till 
vissa funktionshindrade barn.  
Verksamhetens uppdrag är att arbeta utifrån socialtjänstlagen med stöd 
och service, myndighetsutövning och förebyggande arbete inom området. 
 
Inom verksamheten finns 11 årsarbetare fördelade enligt följande: 
handläggning av försörjningsstödsärenden 2 handläggare, handläggning 
av ärenden rörande vuxna missbrukare samt LSS 2 handläggare. 
Handläggning av barn och ungdomar som riskerar att fara illa 3, 5 
handläggare + 0,5 gruppledare. Handläggning av ärenden gällande 
ensamkommande flyktingbarn 2 handläggare. Assisten inom 
verksamheten 1 handläggare. 
 
 
 
 

Enhetschef Individ och familjeomsorgen 
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Innovation/entreprenörskap  

 

Verksamhetens arbete bygger på att skapa 

mellanmänskliga kontakter och relationer och 

detta innebär att den besökandes tankar, idéer och 

förslag på lösning av problem är en viktig del av 

arbetet.

Övriga väsentliga händelser under året  
Under årets första halva har verksamheten haft 

viss personalomsättning, vilket har inneburit en 

större arbetsbörda för några handläggare under en 

viss period. Ny form av organisation inom 

verksamheten provas under 2015. Detta innebär 

att verksamheten leds av en enhetschef som har 

personal, budget och verksamhetsansvar samt 

arbetsledaransvar för försörjningsstöd och vuxna 

missbrukare samt LSS. En gruppledare som har 

ansvar för arbetsledning och fördelning av ärenden 

finns för barn och familjegruppen samt 

handläggare för ensamkommande flyktingbarn. 

Denna typ av organisation ska utvärderas under 

hösten 2015.  

Det har varit en mycket stor belastning på 

missbruksgruppen under vinter/vår 2015. En 

betydande ökning av ärenden har handlagts och 

det har varit ett flertal placeringar jml LVM.(lagen 

om vård av missbrukare) vilket har medfört stora 

kostnader utöver budget. Även frivilliga placeringar 

av vuxna missbrukare har ökat kraftigt under 

början av året. Ökning av missbruksproblem är inte 

bara i Ljusnarsbergs kommun, det är i dagsläget ett 

ökat problem i hela landet, vilket till viss del kan 

förklara ökningen här i kommunen 

Inom barn och familjegruppen finns många 

familjehemsplaceringar samt institutionsplacering 

som varat över lång tid, vilket gör att det är större 

kostnader än vad som finns budgeterat. Av dessa 

placeringar är bedömningen att de flesta av dem 

kommer fortsätta lång tid framöver. 

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal  

Verksamhetsmått/nyckeltal Ansvar 420 Individ och familjeomsorg 2015 
  

 Jan Feb Mars April Maj juni  

Antal ärenden 
försörjningsstöd 

139 120 126 121 117 124  

Antal ärenden 
f.stöd under 25 
år 

27 20 21 19 21 22  

Totalt utbetalt 
belopp f.stöd 
/tkr 

357 288 464 383 376 452  

Medelbist/ mån/ 
hushåll/ kr 

2566 2400 3682 3166 3220 3642  

Inst.plac 
barn/ungdom/ 
SoL/ antal dygn 

31 28 31 30 31 30  

Familjehemsplac 
barn/ungdom/ 
antal dygn 

310 280 310 300 310 300  

Inst.plac  vuxna / 
 antal dygn 

119 211 279 330 372 300  
 

Familjehemsplac. 31 28 31 30 31 30  
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vuxna/ antal 
dygn 

TNE 7 4 3 2 2 3  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Det stora underskott som redovisas vid 

halvårsskiftet antas i första hand bero på den stora 

ökning av placeringar av vuxna missbrukare som 

varit under första halvåret. Däribland vård jämlikt 

LVM (lagen om vård av missbrukare) som är en 

mycket kostsam vårdform. Ökningen har varit  

82 procent jämfört med antal ärenden under 2014. 

Det finns även ett flertal familjehemsplaceringar av 

barn som beräknas pågå under lång tid framöver. 

Även en långvarig placering på institution av 

barn/ungdom ger ett underskott. 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
420      ENHETSCHEF IFO 

      
Intäkter -8 454,4 -700,5 7 753,9 -1 401,2 -17 246,9 15 845,7 

Kostnader 20 245,8 7 284,7 -12 961,1 14 569,2 38 604,2 -24 035,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

11 791,4 6 584,2 -5 207,2 13 168,0 21 357,3 -8 189,3 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Individ och familjeomsorgen kommer att fortsätta 

utveckla föräldrastödsarbetet och samverkan med 

externa aktörer. Verksamheten kommer även att 

fortsätta använda kommunens hemsida för att 

lyfta fram de stödverksamheter som finns. 

Verksamheten strävar även efter att utveckla nya 

kontaktmöjligheter för medborgarna genom 

sociala medier, e-post och mobiltefoni. 

Ett nytt arbetssätt och utökad telefontid inom 

försörjningsstöd kommer även att betyda en ökad 

tillgänglighet för de medborgare som behöver 

komma i kontakt med socialtjänstens 

försörjningsstödsgrupp. 

 

 

Arbetet med att skapa ett bra bemötande och en 

välkomnande miljö på socialkontoret forsätter 

under året.   

 

Kunskap och kompetens  
Verksamheten kommer under hösten att ta emot 

praktikant från SFI (svenska för invadrare). 

Övriga väsentliga händelser under året  
Individ och familjeomsorgen kommer under året 
att utveckla samtliga verksamheter. När det gäller 
missbruksvården ska den struktureras i form av 
mer förebyggande insatser och uppsökande 
verksamhet samt mer grupper med strukturerat 
material att arbeta utifrån. Bättre eftervård och 

planering inför hemkomst från behandlingshem. 
Detta ska på sikt syfta till att minska 
institutionsplaceringar. 
Inom barn och familjegruppen ska ett mer intensivt 
arbete påbörjas med samarbete skola-socialtjänst  
i form av förebyggande och uppsökande 
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verksamhet i syfte att på sikt minska långvariga 
placeringar.  
Det pågår även en diskussion tillsammans med 
Nora och Lindesbergs kommuner att ha en 
gemensam familjehemsenhet. Detta för att på ett 
rättssäkert och kvalitativt sätt möta lagstiftarens 
krav och individens behov.  
 
I arbetet med ensamkommande flyktingbarn ska 
arbetet inriktas än mer på att ge adekvat stöd vid 
ankomsten till Bergsgården för att förhindra och 
mildra de reaktioner som dessa barn oftast får i 
samband med uppehållstillstånd. Mer arbete 
kommer även att läggas på att stötta de ungdomar 

som befinner sig i utsluss för att stärka dem så att 
de kan vara självförsörjande vid 21 års ålder när 
utflytt senast ska ske från Bergsgården. 

 
I arbetet med försörjningsstöd ska samarbetet med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
arbetsmarkandesneheten utökas och bli tydligare 
genom regelbundna träffar och avstämningar. Mer 
gemensamma träffar/flerpartssamtal klient och 
samarbetspartners. En ökad service med 
hushållsekonomisk rådgivning kommer även att 
ske under hösten i syfte att minska inströmning av 
nybesök.  
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Väsentliga händelser under året delårsrapport 2015-01-01-06-30 

 
Öppen kommun 
Tillgänglighet och delaktighet är ledstjärnor som 

enheten arbetar utifrån. Det finns möjlighet att nå 

enhetschef under dennes arbetstid via telefon som 

är kopplad till mobil om denne är på 

tjänsterärende utanför kontoret. Sjuksköterska kan 

nås utanför kontorstid. Gruppbostäderna kan nås 

kontinuerligt under alla dygnets timmar. 

Återkoppling till kund och allmänhet görs via 

aktuell information på kommunens hemsida.   

 

Informationsbroschyrer för flertalet verksamheter 

finns. Information om Enheten för funktionsstöd 

finns även att tillgå på kommunens hemsida. 

  

Varje år skickas en återkommande 

kundnöjdhetsenkät till samtliga personer som 

erhåller insatser från Enheten för funktionsstöd. 

2014 års siffror visade att 89 procent av våra 

kunder var nöjda med insatserna och servicen från 

enheten. Återkoppling av resultatet sker till 

brukare, anhöriga och gode män. 

 

En synpunkts/klagomålsblankett finns att tillgå via 

kommunens hemsida eller genom personal. 

Synpunkter/klagomål går även att framföra genom 

direktkontakt med enhetschef.  

 

Borådsmöten hålls två gånger per år i samtliga tre 

gruppbostäder tillsammans med boende, personal 

och anhöriga samt gode män.  

Borådet/anhörigrådet är ett lokalt forum för dialog 

och information om verksamhetens innehåll i syfte 

att stärka delaktighet och inflytande. 

Minnesanteckningarna diarieförs och skickas till 

politiker och övriga deltagare. 

 

Möten och upplevelser 
I verksamheten finns ett så kallat upplevelserum 

som är tillgängligt för våra arbetstagare på daglig 

verksamhet.  

 

Under sommaren sker planerade utflykter via 

daglig verksamhet under ett par semesterveckor 

för boende och arbetstagare. Semesterönskemål 

och planerade utflykter sker i samråd med våra 

KOMMUNSTYRELSEN 

430 
Består av tre gruppbostäder, en daglig verksamhet, stödteam för personer 

med psykisk funktionsnedsättning, personlig assistans, kommunal 

ledsagning, kontaktpersonsverksamhet mm. Insatserna riktar sig till vuxna 

from 21 års ålder efter avslutat särskolegymnasium. 

Totalt 21,18  årsarbetare fördelade på 26 tjänster. Enhetens uppgift är att 

tillhandahålla insatser för vuxna personer med stora och varaktiga fysiska 

och psykiska funktionshinder så att de ges möjlighet att leva som andra. Vi 

arbetar främst enligt LSS (lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) lagstiftningen som är en rättighetslag för sociala 

tjänster. De personer som erhåller boendestöd får beslut jämlikt SoL 

(Socialtjänstlagen). 

Det kommunala stödteamet arbetar med att ge insatser till personer med 

psykiska funktionsnedsättningar och arbetar enligt SoL, i snitt ges aktivt 

pågående insatser till ca 15-20 personer/vecka. 

Daglig verksamhet  ger insatser till ca 20-25 arbetstagare. Totalt verkställs 

Insatser till ca 50-60 persoer under året. 

 

Enheten för funktionsstöd 
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brukare, efter avslutade resor och utflykter görs en 

utvärdering via en enkät till deltagarna.  Även 

gruppbostäderna gör både planerade och 

oplanerade utfärder med de boende, individuellt 

och gemensamt.   

Alla boende har rätt till så kallad ”egentid” varje 

vecka. Egna aktivitetsscheman finns för de boende 

i gruppbostäderna. 

 

Samtliga boende har egna genomförandeplaner 

som beskriver långa och korta mål både i daglig 

verksamhet och i boendet. Dessa följs upp minst 

två gånger per år eller vid behov.  

I gruppbostäderna strävar vi efter att laga mat från 

grunden, gärna med ekologiska råvaror.  Måltiden 

är en höjdpunkt och vi vill ge våra boende positiva 

matupplevelser. Matsituationen utformas utifrån 

den enskildes behov, förutsättningar och önskemål 

så långt det är möjligt.  De boende ges möjlighet 

att utifrån sin förmåga och intresse delta i 

sysslorna i köket. Det finns riktlinjer för arbetet i 

köket, egenkontroller utförs återkommande och 

enhetschef följer upp och utvärderar kvaliteten på 

maten som lagas

 

Kunskap och kompetens

Kraven på personal inom funktionshinderområdet 

ökar och behoven pekar på både bred och djup 

kompetens. 

Under året har en planering lagts för att 

genomföra en förändring av titulatur och 

kompetenskrav inom enheten. I Socialstyrelsens 

vägledning för arbetsgivare inom verksamheter för 

personer med funktionsnedsättningar betonas 

enskildas rätt till självbestämmande och inflytande 

vilket starkt påverkat yrkesrollen. Målet med en 

förändring av titulatur och kompetenskrav är att 

tydliggöra yrkesområdet och höja kompetensen 

hos baspersonalen för att leverera rätt kvalitet till 

våra kunder.  För våra kunder innebär detta ett 

tydliggörande av yrkesrollen att den enskildes rätt 

till självbestämmande, integritet, inflytande och 

medbestämmande lyfts fram. 

 

Innovation/entreprenörskap 

Kompetensväxling och utbildningsinsatser för att 

höja kvaliteten inom verksamheten har inneburit 

nya och varierande arbetssätt inom både daglig 

verksamhet och boendestöd. Digital teknik i form 

av specifika dataprogram för att höja 

språkförståelse och kommunikationsförmåga har 

tagits i bruk i större utsträckning.  Förutom datorer 

används Ipad/läsplattor och andra  

 

 

 

 

kognitiva hjälpmedel (till exempel timstocken) i  

verksamheterna. 

 

 

 

 

Övriga väsentliga händelser under året  

 
Under året har antalet personer som behöver 

boendestöd ökat och flera behöver mer stöd än 

tidigare. Genom omdisponering i verksamheten 

har enhetschef ökat boendestödjarnas arbete till  

1, 5 årsarbetare mot tidigare 1,3  fördelat på två 

tjänster. Det är dock otillräckligt och under 

närmaste halvåret kommer eventuellt  ytterligare 

boendestödsinsatser att krävas.  Fyra personer 

tillhörande LSS (lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) personkrets har tillkommit. 

Dessa  har varaktiga och omfattande  behov och 

utan utökat boendestöd kommer dyrare 

boendelösningar sannolikt att krävas.
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Verksamhetsmått/nyckeltal  

Verksamhetsmått/nyckeltal LSS insatser         

                         

    Ackumulerat             

  Fg år Jan Feb Mar Apr Maj Juni Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

Antal pers som har 
personlig assistans 10 10 10 10 10 10 10        

Beläggning 
gruppboenden 
 14 14 14 

 
14 14 14 14        

                

Antal  1 1 1 1 1 1 1        
vuxna boende utanför 
kommunen                

               

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 
430      ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS 

     
Intäkter -843,3 -736,6 106,7 -1 472,3 -1 356,5 -115,8 

Kostnader 8 783,0 8 839,9 56,9 17 680,0 17 416,5 263,5 

nettokostnad 7 939,7 8 103,3 163,6 16 207,7 16 060,0 147,7 

 

Framtid och förväntad utveckling

Kunskap och kompetens 

Kommunen förväntas tillgodose behovet av 

brukares behov av individuella lösningar för att de 

ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Personalen ska samverka med nätverk och andra 

professioner. Lagstiftning ställer krav på 

verksamheten när det gäller kvalitet, 

dokumentation, hygien med mera och att 

personalen ska planera, genomföra och utvärdera 

sitt arbete. För att kunna göra det krävs att 

personalen har rätt kompetens. Förslaget med 

förändring av titulatur och kompetens är ett led i 

en långsiktig kompetensstege och har som 

huvudsyfte att leverera bättre kvalitet till våra 

brukare. För att möta framtida arbetskraftsbehov 

och synliggöra verksamhetsområdet är det viktigt 

att vår kommun gemensamt med länets övriga 

kommuner samordnar sig kring hur 

kompetensnivåer och titulatur ska hanteras.

 

Innovation/entreprenörskap  

Antalet personer som lider av psykisk ohälsa ökar. 

2013 gjordes en inventering i kommunen. Totalt 

cirkaa  kända 50 personer lider av psykisk ohälsa 

och har kontakt med stödteamet och/eller individ- 

och familjeomsorgen, det finns dock ett större 

mörkertal. 

Det är en ökande grupp som behöver ett utökat 

boendestöd för klara sitt befintliga egna boende. 

För att möta målgruppens behov och undvika 
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sjukhusvistelser, externa placeringar och dyrare 

boendelösningar kommer enheten att utarbeta ett 

kostnadsförslag om ett boende med särskilt stöd 

och service grundat på kunskap om nuvarande och 

kommande behov.

 

Övriga väsentliga händelser under året  
 

Ett personlig assisten ärende har tillkommit sedan 

2015-03-15 som kostar 70 000 kronor per månad 

extra utöver vad som är budgeterat. Ärendet är 

aktuellt hos Försäkringskassan som bedömer om 

utökningen är relevant. Om Försäkringskassan 

anser att utökningen är förenlig med deras 

bedömning återbetalas till kommunen. I annat fall 

upphör kostnaden för kommunen utan retroaktiv 

återbetalning. 

Enhetschef har balanserat det uppkomna 

budgetunderskottet genom att  

vakanshålla 33procent% av en tjänst på 

gruppbostaden Ängen. Årsprognosen pekar vid 

halvårsskiftet mot en mindre avvikelse. 
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun 
Verksamheten skall ha en god tillgänglighet för 

våra boende och anhöriga/vänner. Detta skapas 

bland annat genom att personal finns tillgänglig 

alla dygnets alla timmar. Vidare kan personal nås 

via telefon dygnet runt. Informationsbroschyr finns 

att tillgå på kommunens hemsida, men även i 

pappersform. Arbetet med 

kvalitetsledningssystemet är igång, fokus ligger 

idag på att skapa processer och rutiner för att på så 

sätt förbättra samverkan och insyn för kommunens 

invånare.

 

Möten och upplevelser 
Ett viktigt inslag är de frivilligorganisationer som 

besöker boendet och har olika aktiviteter, 

högläsning, promenader, sång, musik och 

andakter. Varje månad anslås aktiviteter som finns 

på Solgården, utöver frivilligorganisationerna finns 

bland annat följande aktiviteter, sångstund, 

gymnastik, tidningsläsning och några gånger under 

året underhållning i form av sång och musik. Andra 

festligheter som sker under året är till exexempel 

kräftskiva och Nobelmiddag. 

Boråd/anhörigråd genomförs två gånger per år, där 

deltar representanter för, politiken, boende, 

anhöriga, personal samt enhetschef. Detta är ett 

forum för boende/anhöriga att påverka och 

framföra sina synpunkter.

 

Kunskap och kompetens  
Solgården tar emot elever och praktikanter vid 

förfrågningar. 

 

Övriga väsentliga händelser under året
Från och med mars 2015 omvandlades Solgårdens 

tillagningskök till serveringskök. Detta har inneburit 

bland annat att omvårdnadspersonalen fått 

utökade arbetsuppgifter. 

Under första halvåret har det förkommit att inte 

alla lägenheterna varit uthyrda. Den minsta 

lägenheten på Heden är för tillfället ”fryst”, men 

kan snabbt användas som boenderum. För 

närvarande används lägenheten som 

dokumentationsrum, vilket har skapat bättre och 

säkrare dokumentation och rapportering.

KOMMUNSTYRELSEN 

440 
Solgården inklusive Heden är ett vård- och omsorgsboende med 24 

permanenta platser samt 4 korttidsplatser. Inriktningen på dessa områden 

är att verkställa och utöva god omvårdnad och sjukvård utifrån 

biståndsbeslut. 

Antal årsarbetare: 19,6 

 

 

Enhetschef Solgården 
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Måluppföljning  

Verksamheten skall kännetecknas av god kvalitet 

och rätt servicenivå och kunderna skall känna sig 

trygga. Enligt insatsenkäten (brukarenkät) som 

genomfördes hösten 2014 så 

instämmer/instämmer helt 93 procent av 

Solgårdens boende både att de blir bemötta med 

respekt och känner trygghet. Ett sämre resultat gav 

frågan kännedom om vart man vänder sig om man 

inte är nöjd med insatserna 50 procent. 

Information om detta finns på kommunens 

hemsida samt Solgårdens broschyr, detta till trots 

så behövs ytterligare insatser för att nå ut. 

Verksamhetsmått/nyckeltal  

Korttidsplatserna har till största delen av halvåret 

varit belagda. Positivt har varit att det funnits 

utrymme för använda dessa platser till avlastning 

för de som vårdar sina anhöriga i hemmet. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Budgetuppföljningen för första halvåret visar på ett 

överskott på 9 ,004 kronor. Största avvikelserna i 

budget är lägre intäkter än budgeterat för 

driftsbidrag från Arbetsförmedlingen (lönebidrag). 

Detta kan förklaras med sjukskrivningar hel eller 

delvis under året. Prognosen för kostnader 

måltider är mindre än budgeterat.

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
440      ENHETSCHEF  ÄO SOLGÅRDEN 

     
Intäkter -1 245,7 -1 423,6 -177,9 -2 846,9 -2 472,1 -374,8 

Kostnader 7 527,9 7 691,2 163,3 15 381,9 14 914,7 467,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

6 282,2 6 267,6 -14,6 12 535,0 12 442,6 92,4 

 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Att arbetet med ledningssystemet fortgår så att 

medborgarna i kommunen har möjlighet att få 

bättre insyn i ärendehantering.

 

Möten och upplevelser 
Att utveckla samarbete med olika föreningar och 

organisationer. Detta skapar en ”guldkant” på 

vardagen. 
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Kunskap och kompetens  

Förhoppningsvis kommer antalet elever och 

praktikanter öka. 

 

Övriga väsentliga händelser under året  
Under perioder så har det funnits outhyrda 

lägenheter, men i skrivande stund är samtliga 

uthyrda och en viss efterfrågan finns nu efter 

Solgårdens/Hedens lägenheter. 
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun 
Verksamheten skall ha god tillgänglighet för 

kommuninvånare.  

Vi tar emot studiebesök efter önskemål. 

Verksamheten arbetar med ett 

kvalitetsledningssystem för att förbättra 

samverkan och insyn för kommunens invånare. 

 

Möten och upplevelser 
Vi har aktiviteter av frivilliga organisationer. 

Pensionärskören deltar med sång och musik några 

gånger per år samt att andra aktörer inom musik 

branschen kommer och underhåller de boende på 

Treskillingen. Kyrkan kommer regelbundet under 

året. Varje vecka kommer Röda korset och 

erbjuder promenader. 

Verksamheten sätter upp varje månad 

aktivitetslista om som händer på Treskillingen. 

Mjukgympa erbjuds en dag i veckan av en boende. 

Det finns även en stickgrupp som skänker sina 

handarbeten till Röda korset. 

Två gånger om året har vi ” Boråd” där möts 

kontaktpolitiker med boende/anhöriga och 

personal och kostchef för att tillsammans kunna 

påverka och utveckla vårt boende på Treskillingen. 

Vi har ordnat med  en förslagslåda där boende och 

personal kan lämna förslag till aktiviteter eller 

förbättringar på boendet. 

 

Kunskap och kompetens 
Treskillingen / hemtjänst tar emot elever och 

praktikanter som gör sin praktik hos oss, samt 

feriearbetare under sommaren. Vi följer upp 

resultat från socialstyrelsens enkät ” Vad tycker 

äldre om äldreomsorgen” och arbetar för att 

förbättra resultatet. Svarsresultatet från 

Socialstyrelsen kommer i oktober månad. 

Vi arbetar fortlöpande med kvalitetssystemet  

” Senior Alert” 

Med tyngdpunkt på att förebygga risken för 

fallskador, undernäring och trycksår. 

Handlingsplaner tas fram när det finns risk för 

individen. Uppföljning och återkoppling sker 

regelbundet.

 

Övriga väsentliga händelser under året 
Under mars månad 2015 blev ombyggnationen av 

centralköket samt matsal klar. Treskillingens 

restaurang har lunchservering för boende och 

allmänheten.  

Samtliga lägenheter på Treskillingen är uthyrda. 

På Treskillingen har vi fyra stycken lägenheter som 

är tre på rum och kök, efterfrågan på treor är liten i 

och med detta så har verksamheten fått plombera 

KOMMUNSTYRELSEN 

450 
Ansvarsområdet innehåller kommunens hemtjänst  ( ordinärt boende med 

beviljade insatser)Nattpatrull, som utövar tillsyn nattetid, samt 

Treskillingens servicehus med 59 lägenheter. Under ansvaret finns enligt 

budgeterad bemanning med 34.07 årsarbetare. 

Enhetschef hemtjänst / Treskillingen 
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ett rum i dessa lägenheter och hyra ut dem som 

tvåor Detta innebär att det blir intäkts förlust varje 

månad. 

Verksamhetens budget påverkas negativt av att 

intäkter bl.a för kost och leasingbilar samt externa 

tjänster  kommer in för sent. 

Budgeten kan påverkas negativt av att efterfrågan 

på hemtjänstinsatser ökar och för palliativ vård. 

I influensa och sommartider ökar behovet av 

vikarier vilket påverkar budgeten negativt. 

 

 

Måluppföljning 
Verksamheterna ska kännetecknas av god kvalitet 

och rätt servicenivå och kunderna ska känna sig 

trygga med våra insatser. Utifrån kundens behov 

ge råd, stöd och hjälp som främjar att bo kvar 

hemma. Förebygga komplikationer i vården av 

svårt sjuka, främja samverkan med andra aktörer, 

såväl internt som externt. Minska antalet fallskador 

och trycksår och ingen ska vara undernärd genom 

att arbeta med kvalitetssystemet ” Senior Alert

” 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Att andelen nöjda kunder enligt nöjd-kund-index 

ska öka. Målvärde: En årlig enkätundersökning ska 

visa 90 % nöjda kunder. Socialstyrelsens enkät ” 

Vad tycker äldre om äldreomsorgen” visar resultat 

vi uppnått och vad vi skall förbättra. 

 

Kommentar till ekonomiskt utfall 
Prognos enligt budget. 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
450      ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST 

     
Intäkter -2 562,2 -2 737,4 -175,2 -5 474,9 -5 481,0 6,1 

Kostnader 12 270,9 12 634,3 363,4 25 265,7 24 993,8 271,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

9 708,7 9 896,9 188,2 19 790,8 19 512,8 278,0 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Öppen kommun 

God tillgänglighet, bra möten mellan boende, 

hemtjänstkunder och anhöriga samt externa 

aktörer. Ett utbyggt kvalitetssystem som 

medborgarna kan ta del av på Ljusnarsbergs 

kommuns hemsida och följa ett ärende i en 

process. ( innan beslut fattas.) 

 

 

Möten och upplevelser 

Fortsätta att bjuda in frivilliga och organisationer 

till oss för att utbyta kunskap och erfarenheter. 
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Väsentliga händelser under året   
 

Öppen kommun 
Verksamheten skall ha god tillgänglighet för våra 

kommuninnevånare. Vi tar emot, erbjuder 

studiebesök. Arbetar med ett 

kvalitetsledningssystem med processer och rutiner 

för att förbättra samverkan och insyn för 

kommunens invånare. 

 

Möten och upplevelser 

Vi har aktiviteter av frivilliga organisationer. 

Pensionärsorganisationer deltar regelbundet med 

högläsning och körsång. Svenska kyrkan ordnar 

med gudstjänster en gång i månaden. 

Musikunderhållning med trubadurer flera gånger 

om året. Demensföreningen har måndagsmöte 

varje vecka. Rullstolpromenader med Röda korset.  

Vi ordnar själva med aktiviteter och 

månadsprogram för våra boende. Mysstunder med 

korvgrillning, midsommarfirande med extra god 

mat och underhållning. Alla boende erbjuds egen 

tid varje vecka för att ytterligare öka trivseln och 

eget välbefinnande. 

Två gånger om året har vi ”Boråd”. Där möts 

kontaktpolitiker med boende/anhöriga och 

personal för att tillsammans kunna påverka och 

utveckla vårt boende på Koppargården.     

 

Kunskap och kompetens 

 

Koppargården tar emot elever och praktikanter 

som gör sin praktik hos oss, samt feriearbetare 

under sommaren. Vi följer upp resultatet från 

Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker äldre om 

äldreomsorgen” och arbetar utifrån den för att 

förbättra resultatet. Svaret från undersökningen 

våren 2015 kommer i oktober. Vi arbetar 

fortlöpande med kvalitetssystemet ”Senior Alert” 

med tyngdpunkt på att förebygga och minska  

risken för fallskador, undernäring och sår. 

Handlingsplaner tas fram för den enskilda 

personen när det finns risk för individen. 

Uppföljning och återkoppling regelbundet.   

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

460 
Koppargården vård och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet 

runt. Omsorg och vård ges utifrån den enskildes behov. Vi eftersträvar ett 

öppet och välkomnande klimat med ett gott bemötande och trivsam 

atmosfär för alla. Vi har 41 lägenheter fördelade på 4 grupper varav en 

grupp är demensboende. Det finns 2 lägenheter med ”extra rum” som kan 

kopplas till 2 av lägenheterna för att kunna erbjuda maka/par boende. 

Koppargården har 29,05 årsarbetare dag och kvällspersonal samt 

nattpersonal.  

 

 

Enhetschef Koppargården  
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Övriga väsentliga händelser under året  

Under mars månad 2015 övergick vårt 

tillagningskök till serveringskök. 

Treskillingens restaurang levererar lunch och 

middag alla dagar. Vi lagar frukost, kvällsmål och 

mellanmål i våra avdelningskök på Koppargården.   

Under första halvåret har vi ej haft alla lägenheter 

uthyrda. Vi har dock haft hyresintäkter för de 

tomma lägenheterna under denna tid.

Måluppföljning

Verksamheterna skall kännetecknas av god kvalitet 

och rätt servicenivå och kunderna ska känna sig 

trygga med våra insatser. Utifrån kundens behov 

ge råd, stöd och hjälp som främjar att bo kvar 

hemma. Förebygga komplikationer i vården av 

svårt sjuka, främja samvekan med andra aktörer, 

såväl internt som externt.  

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

Att andelen nöjda brukare enligt nöjd-kund-index 

ska öka. Målvärde: En årlig enkätundersökning ska 

visa 90 % nöjda brukare. Socialstyrelsens enkät 

”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” visar 

resultatet vi uppnått och vad vi skall förbättra.    

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Prognos enl. budget 

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
460      ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE 

     
Intäkter -2 113,7 -2 083,0 30,7 -4 166,1 -4 166,1 

 
Kostnader 11 012,7 10 933,0 -79,7 21 866,4 21 866,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

8 899,0 8 850,0 -49,0 17 700,3 17 700,3 
 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
God tillgänglighet bra möten mellan boende och 

anhöriga. Ett utbyggt kvalitetssystem som 

medborgarna kan se på Ljusnarsbergs hemsida och 

följa ett ärende i en process. (Innan det fattas ett 

beslut.) 
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Möten och upplevelser 
Fortsätta att bjuda in frivilliga och organisationer 

till oss för att utbyta kunskap och erfarenheter och 

öka det sociala innehållet och trivsel för våra 

boende. Fortsatt anpassning av utomhusmiljön för 

aktiviteter där. Göra gemensamma utflykter till 

intressanta platser

Övriga väsentliga händelser under året
Målet är att kunna hyra ut alla lägenheterna på 

Koppargården.  
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun 
Vi strävar efter att vi skall vara tillgängliga för våra 

kunder/patienter som omfattas av den kommunala 

sjukvården samt dess anhöriga dygnet runt. Detta 

kan ske via fast telefon, där meddelande kan 

lämnas, om sjuksköterskan är upptagen av ex 

hembesök. Eller genom att ta kontakt via e-post. 

Hemsidan hålls uppdaterad kontinuerligt. Vi har 

påbörjat arbetet med ett kvalitetslednings system  

där processer och rutiner beskrivs. Detta för att 

verksamheten skall bedrivas likvärdigt oavsett vem 

av medarbetarna som utför insatsen och att 

arbetet utförs med en god ekonomisk hushållning. 

Länsdelsgruppen med vårdkedjegruppen som 

operativ grupp driver samverkan mellan Region 

Örebro län och kommunen. För att på rätt nivå 

kunna tillhandahålla den sjukvård som krävs. 

Till vår hjälp att upprätthålla och bedriva en vård 

av god kvalité  använder vi oss av några av de 

kvalitetsregister som finns, Senior Alert, BPSD 

(beteende mässiga, psykiska symtom vid demens) 

och Palliativa registret.

 

Möten och upplevelser 
Tillsammans med våra kunder/patienter och 

anhörig a upprättas en vårdplan om hur vården 

skall genomföras

 

Kunskap och kompetens 
Informationsbroschyr finns som beskriver vår 

verksamhet och uppdrag.

 

Innovation/entreprenörskap  
Vi arbetar tillsammans i länet med att utveckla e-

hälsa i kommunerna och då även i samverkan med 

Region Örebro län.  Vi har tillgång till NPÖ 

(Nationell patientöversikt) som innebär att 

sjuksköterskor och arbetsterapeuter kan om en 

vårdrelation finns och får samtycke av patienten ta 

KOMMUNSTYRELSEN 

470 
Verksamheten tillhandahåller sjukvårdsinsatser med 

sjuksköterskekompetens dygnet runt på våra särskilda boenden samt till 

de kommuninvånare som är inskrivna i hemsjukvården. Sjuksköterskorna 

handleder/instruerar även övrig personal i sjukvårdsfrågor.  

Antal årsarbetare: 9,71 fördelade på följande sätt:  

Dag 6,51 (5,68 vardagar)    

Kväll 1,14        

Natt 2,05   

- varav 1,70 är helgtjänstgöringFaktaruta om ansvarets 

verksamhetsområde: 

 

 

Enhetschef Sjuksköterskor (MAS) 
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del av utvalda journalanteckningar i regionens 

journalföring. Vilket gör att vi snabbare och 

effektivare kan bli uppdaterade, underlätta våra 

bedömningar och skapa trygghet i olika 

vårdsituationer. Det gynnar såväl patienter som 

personal.  Vi arbetar i gemensamma 

vårdplaneringssystem för att säkra informations 

överföringar och snabbare kunna erbjuda 

kunden/patienten rätt vårdform.  Vi jobbar också 

med att förbättra vårdplaneringar som sker från 

slutenvården vilket innebär att hela länet skall 

arbeta efter ett gemensamt beslutstöd så att våra 

patienter får vård på rätt nivå och att vi kan 

undvika onödiga återinläggningar.  

 

 

Övriga väsentliga händelser under året 
Upphandling av sjukvårdsmaterial har blivit 

avsevärt dyrare p g a att vi under året varit 

avtalslösa. Detta är en följd av överklagande av 

olika leverantörer och processen har därmed 

fördröjts. 

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
470      ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR 

     
Intäkter -137,4 -129,1 8,3 -258,3 -262,8 4,5 

Kostnader 3 383,2 3 464,8 81,6 6 930,1 6 934,6 -4,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

3 245,8 3 335,7 89,9 6 671,8 6 671,8 
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Väsentliga händelser under året 
Öppen kommun 
Vår verksamhet skall vara tillgänglig för våra 

kunder. Detta innebär att kunden ska få kontakt 

med ansvarig personal snarast. Hemsidan är 

uppdaterad och i semestertider sänds mailen 

vidare till vikarie. 

Vi vill ge våra kunder insatser av god kvalité.   

Sommarvikarieutbildning och 

lyftkörkortsutbildning har genomförts för att ge 

kunderna en bra omvårdnad.  

För att ge de boende på Koppargården en mer 

personcentrerad omvårdnad och bra bemötande 

har en studiecirkel genomförts för en grupp av 

Koppargårdens personal av demenssjuksköterska 

och undersköterskan från Dagrehabiliteringen.  

I kvalitetsgruppen har arbetet påbörjats att ta fram 

verksamheternas processer och rutiner till vårt nya 

kvalitetsledningssystem. MAR/enhetschef Rehab är 

en av administratörerna till detta digitala 

ledningssystem från Ensolution och ansvarar för att 

processer från äldreomsorgen läggs in i systemet. 

I vårdkedjegruppen för norra länsdelen tas rutiner 

fram för bättre samverkan mellan kommun och 

landsting, vilket ska ge våra kommuninnevånare en 

bättre vård i samverkan. 

 

Möten och upplevelser 
Vi har som mål att ge våra gäster på 

Dagverksamheten en stimulerande dag hos oss.  

För att göra detta har personalen genomfört 

aktiviteter som t.ex. filmvisning, fester och 

utflykter i samband med hemfärd. 
 

Kunskap och kompetens 
Det förebyggande arbetet som utförs från Rehab. 

enheten innebär att kunden får ökad  

kunskap om fysisk aktivitet, kost, fallförebyggande 

åtgärder och om vikten av att delta i sociala 

aktiviteter.  

I enkätredovisning från de förebyggande 

hembesöken är alla 10 personerna positiva till att 

ha fått ett besök. 

Fem av dessa personer har gjort vissa förändringar 

vad gäller levnadsvanor och säkerhet i hemmet. 

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

480 
Vår verksamhet är indelad i tre delar: Arbetsterapi, Dagrehabilitering och 

Dagverksamhet samt vaktmästeri/hjälpmedelsservice.  

Antal årsarbetare: 6,35 som är fördelade på följande sätt: 2,50 

arbetsterapeut, 1,85 personal dagverksamhet, 1,0 hjälpmedelstekniker 

och 1,0 vaktmästare. (Dessutom 0,50 arbetsterapeut/MAR som arbetar 

aktivt i verksamheten) 

Enhetschef Rehab (MAR) 
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Måluppföljning  

Mål Genomförande Resultat 

Enheten skall i samverkan med övriga 

i organisationen arbeta för att öka 

delaktighet och inflytande både på 

individuell- och verksamhetsnivå. 

 

                                                                                    

Öka välmående hos våra äldre. 

 

 

Arbetsterapeuten deltar i individuella vårdplaneringar i 

samverkan med övriga yrkesgrupper då det finns ett 

rehabiliteringsbehov. Arbetsterapeuten har ett 

områdesansvar och ingår i teamen på respektive område. 

Personalen på dagverksamheten arbetar med individuell 

planering och den enskilde är alltid delaktig i planeringen. 

Rehabiliteringen anpassas till den enskildes vilja att förbättra 

sin funktionsförmåga.                                                                   

Arbetet med kvalitetsregistret Senior Alert sker på varje 

enhet där arbetsterapeuterna deltar i åtgärdsplaneringen.  

Registreringen innebär att man uppmärksammar eventuella 

risker gällande fall, nutrition, trycksår och ohälsa i munnen 

på ett systematiskt sätt. Det underlättar planeringen av det 

förebyggande arbetet och kartlägger behovet av insatser.   

Målet är uppnått  

Arbetsterapeuterna ska ta kontakt 

med ny kund inom en vecka, per 

telefon eller vid besök, för att 

bedöma rehabiliteringsbehov.            

Andra kontakten skall ske inom en 

månad.                                                                    

Ge våra kunder rehabilitering av bra 

kvalitet. 

Under första halvåret i år har 97 % av kunderna kontaktas 

inom 1 vecka för bedömning av behov. 

Under första halvåret i år har 98 % av kunderna fått insatser 

inom en månad. 

För att nå detta mål krävs personal med bra kompetens. 

Arbetsterapeuterna har fått utbildning i att göra kognitiva 

bedömningar och kognitiv träning. 

Mål 1 är nått  

 

Mål 2 är nått 

 

Mål 3 är delvis nått 

Erbjuda förebyggande hembesök för 

de personer som är 80 år och inte har 

några insatser från kommunen 

Under 2015 har 23 personer erbjudits ett förebyggande 

hembesök 

Målet är delvis nått 

Att hushålla med kommunens medel. Samverkan sker dagligen mellan våra vaktmästare, skolans 

vaktmästare och Dagcenters personal. Detta för att hålla ner 

kostnaderna för vikarier och transporter.  

Målet uppnått 

Verksamhetsmått/nyckeltal  

Nyckeltal/verksamhetsmått:                                                                              januari  tom juni 2015             2014               2013   

Antal hembesök av arbetsterapeut                                         729 654 583  

Antal genomförda förebyggande hembesök 10 3 0  

Totalt antal besök på dagverksamheten 610 592 698  

Antal kunder i rehabiliteringsgruppen 18 17 12  

Antal kunder i sociala gruppen                      6 7 11  

Antal kunder i demensgruppen 7 10 11  

Antal utförda arbetsorder ang. omvårdnadshjälpmedel 145 134 130  

Antal utförda arbetsorder ang. vaktmästarservice 28 35 30  
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Från höstterminen 2015 kommer vi att få minskade 

intäkter från skolan då skolan skall köra 

särskoletransporterna med egen personal.                                                                                                                         

Vi har inte fått pengar för inköp av Ensolutions 

dataprogram och införandeprojektet för 

framtagande av ett ledningssystem för 

socialförvaltningen. Detta kommer totalt att 

innebära att vår verksamhet kommer att gå med 

ett underskott på cirka 200 000kr

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
480      ENHETSCHEF REHAB 

      
Intäkter -175,6 -161,2 14,4 -322,0 -234,3 -87,7 

Kostnader 1 928,0 1 732,7 -195,3 3 464,3 3 598,3 -134,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 752,4 1 571,5 -180,9 3 142,3 3 364,0 -221,7 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Vår verksamhet ska vara tillgänglig för våra kunder. 

Viktigt att hålla hemsidan uppdaterad. 

Fortsatt arbete med det systematiska 

kvalitetsarbetet genom Ensolutions system för 

kvalitetsledning. Fortsatt arbete i 

vårdkedjegruppen för att genomföra 

länsdelsgruppens mål för vår länsdel. 

 

 

 

Möten och upplevelser 
Fortsätta att ge våra gäster en bra dag då de vistas 

på Dagrehab, och i dagverksamheten.                          

Gärna göra utflykter i samband med hemresa när 

buss finns tillgänglig.

 

Kunskap och kompetens 
Fortsätta göra förebyggande hembesök och 

utveckla dessa med nytt material och ökad 

kompetens hos den besökande. 

 

Vara delaktig i ”fallveckan” vecka 40. Skapa en 

planeringsgrupp för denna tillsammans med 

folkhälsoteam, pensionärsföreningar mm

 

 

 

Innovation/entreprenörskap  
Skapa ett batteriladdningsrum där uttjänta 

batterier kan få nytt liv. Detta kan spara pengar då 

inom en snar framtid många batterier måste bytas 

till alla kommunala lyftar. Detta är även viktigt ur 

miljösynpunkt. 
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Väsentliga händelser under året 
Öppen kommun 
Under våren genomfördes ett projekt med 

kultutranalys inom både förskolan och 

grundskolan. I projektet fick elever , personal och  

politiker ge sin bild av hur de upplever 

verksamheten och analysen utgör nu en grund i 

enheternas fortsatta utvecklingsarbete.  

 

Biblioteket har haft öppet under hela sommaren 

till skillnad mot föregående sommar då man 

tvingades stänga verksamheten under 

semesterperioden då inga medel för 

semestervikarier finns budgeterat. Även 

fritidsgården har anordnat aktiviteter för 

ungdomar i början av elevernas sommarlov.

 

Möten och upplevelser 
Med ekonomiskt stöd från kommunen genomförde 

Bergslagsspelen ett kulturläger för ungdomar i 

början av juni. På midsommarafton och 

nationaldagen samt 3-skillingdagen den 13 juli har 

kommunen anordnat traditionsenliga festligheter 

för allmänheten på Malmtorget. Programmen har 

varit uppskattade och lockat många människor.

 

Kunskap och kompetens  
I slutet av 2014 fick grundskolan en ny ledning och 

flera åtgärder har vidtagits för att höja resultaten 

inom grundskolan. Andelen elever i åk 9 med 

godkänt betyg i alla ämnen har ökat från 47 % till 

61 % jämfört med föregående läsår. Behörigheten 

till gymnasiets nationella program var 78 % - även 

det en förbättring jämfört med föregående år och 

meritvärdet har ökat till 188 (177 vt 2014). Även 

inom förskolan har den nya ledningen arbetat med 

att förstärka kvalitetsarbetet.

 

Innovation/entreprenörskap  
8 ungdomar har deltagit i projektet Sommarlovs-

entreprenör där ungdomarna driver ett eget 

företag under sommaren. Projektet drivs med stöd 

av Sparbanksstiftelsen.  

Under våren har verksamheten påbörjat 

implementeringen av lärplattformen It´s learning 

för grundskolan och vuxenutbildningen. 

Lärplattformen ska underlätta kommunikationen 

mellan lärare, elev och vårdnadshavare och gör det 

bl.a. möjligt för lärarna att publicera filmade 

lektioner och instuderingsfrågor via webben. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

510 
Under ansvarsområdet återfinns bl.a. följande verksamheter: 

Utskottsadministration, kultur, bibliotek, fritidsgård, elevhälsan, skolskjutsar, elevassistenter, 

skolledning, vaktmästare, kompetensutveckling samt köp av skolplatser inom förskola, 

grundskola, särskola och gymnasieskola i fristående skolor och i andra kommuner.  

Antal årsarbetare i budget: 19,15 

Skolledning  3,00 

Elevhälsa  4,30 (specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköt.) 

IT-pedagog  0,50 

Assistenter/resurslärare 3,75 (5 tjänster à 75 %) 

Vaktmästare  2,50 

Skolskjuts inkl. särskoleskjutsar   1,60  

Biblioteket inkl. skolbibliotek 2,50 

Fritidsledare/fritidsassistent 1,00 

 

 

Bildningschef 
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Måluppföljning  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Totalt ett positivt utfall för perioden januari – juni 

på 1139,4 tkr. 

Ansvaret prognosticerar ett underskott på -1 367 

tkr för helåret.  

 

Antalet elever vid Lindeskolan som fått permanent 

uppehållstillstånd, och för vilka kommunen inte 

längre får statsbidrag, överstiger stort det 

budgeterade antalet vilket medför ökade 

kostnader för kommunen. I budget avsattes 2 milj. 

kr men prognosen pekar nu på en ökad kostnad på 

3,2 milj. kr. Till detta kommer även ökade 

kostnader för asylsökande elever på 

introduktionsprogrammet jämfört med föregående 

år. 

Antalet barn där nyinflyttade familjer som bosätter 

sig i norra delen av kommunen väljer barnomsorg i 

Ludvika kommun har ökat vilket medför ökade 

kostnader för köp av platser i annan kommun; 500 

tkr mer än budgeterat.  

Verksamheten köp av skolplatser i andra 

kommuner ger ett prognosticerat överskott på 843 

tkr p.g.a. fler elever från andra kommuner i 

kommunens skolor samtidigt som antalet elever 

som väljer skola i annan kommun minskat.  

För att minska underskottet något har vi fr.o.m. 

höstterminen minskat antalet skolskjutsturer till 

särskolan i Lindesberg vilket ger en besparing på 

c:a 100 tkr. 

  

Mål Resultat Analys Åtgärder 

Utlånade media per 

invånare från 

kommunens bibliotek 

ska vara minst sju per 

år. 

2014 hade biblioteket 

21 960 utlån vilket 

motsvarar 4,46 lån/inv. 

Under perioden jan-juni 

2015 har biblioteket 

förmedlat 11 055 lån 

vilket pekar på ett 

oförändrat resultat 

jämfört med föregående 

år. 

Målet är inte uppnått 

Biblioteket har sedan lång 

tillbaks haft en låg 

utlåningsgrad jämfört 

andra kommuner och 

antalet utlån har minskat 

sedan 2008. Den nedåt-

gående trenden bröts 

2013 och antalet utlånade 

media har ökat under de 

två senaste åren. Vår 

analys är att ökningen till 

stor del beror på att vi 

lyckats anställa utbildade 

bibliotekarier vilka lyckats 

öka läsintresset och 

därmed utlåningen – 

främst hos kommunens 

barn och unga. Tillgång till 

personal med kompetens 

och entusiasm är viktigt 

om vi ska nå målet. 

Målet är högt satt – 

närmast en fördubbling 

mot dagsläget. För att 

nå dit behövs flera 

samverkande åtgärder. 

Idag bedriver vi två 

utvecklingssatsningar 

inom förskolan för att 

stimulera läsintresset 

där biblioteket varit 

delaktigt. Även inom 

skolan genomför 

bibliotekarierna  

aktiviteter för att 

stimulera till ökad 

läsning. Sådana insatser 

kräver personal och 

kommunen har idag en 

låg bemanningsgrad på 

biblioteken jämfört med 

liknande kommuner – 

om ambitionen är att nå 

målet är min bedömning 

att en förstärkning 

behövs. 
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 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
510      BILDNINGSCHEF 

      
Intäkter -3 145,8 -1 502,5 1 643,3 -3 006,1 -4 630,4 1 624,3 

Kostnader 22 949,5 22 163,7 -785,8 44 329,3 47 321,0 -2 991,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

19 803,7 20 661,2 857,5 41 323,2 42 690,6 -1 367,4 

 

Investeringsuppföljning 

    Budget Inkomster Utgifter Netto Budget 
 

Kod Projekt proj 

   

avvikelse 
Avslutat? 

3008 

Utemiljö för 

grundskolan 50.0 0 0 0 50.0 Nej 

3009 

Upprustning 

Åstugan 900.0 0 10 763.1 0 900.0 Nej 

3509 

Inv +brandlarm 

gymsalar 150.0 0 0 0 150.0 Nej 

3511 

IT-utrust och 

läsplattor 

skolan 200.0 0 121.7 0 78.3 Nej 

  Totaler 1.300.0 0 121.7 0 1.1178.3 
 

 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Enligt migrationsverkets prognos förväntas antalet 

asylsökande minska något jämfört med tidigare år 

vilket rimligtvis kommer att minska trycket på 

kommunens skola och barnomsorg något. En 

minskning påverkar också rimligtvis kostnaderna 

för köpta gymnasieplatser – en verksamhet som 

idag ger ett stort underskott jämfört med budget.

 

Möten och upplevelser

I augusti genomför the Non existing center i 

Ställberg produktionen ”Den fullständiga 

berättelsen om Ljusnarsbergs kommun och resten 

av världen”. Produktionen, som fått ekonomiskt 

stöd från kommunen, genomförs i samarbete med 

Bergslagsspelen. 

 

Kunskap och kompetens  
En ny skolplan med mål för bildningsverksamheten 

samt en ny biblioteksplan ska skrivas fram och 

antas under hösten.Vid skolinspektionens 

regelbundna tillsyn i februari av kommunens 

förskole- och grundskole-verksamhet fick 

kommunen påpekanden angående huvudmannens 

styrning av verksamheterna och kommunen ska i 

september lämna svar på vilka förbättringsåtgärder 

som företagits.  
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun 
Marknadsföring av familjecentralens verksamt så 

att antalet besökare ökar. 

En väl fungerade asylverksamhet (allmän förskola) i 

Kopparberg 

 

 

 

Möten och upplevelser 
Kulturskolans dramapedagog har haft barn grupper 

på förskolan. Föräldraforum på förskolorna 

 

 

Kunskap och kompetens 
Personal har deltagit i projektet Leka-läsa-berätta 

ett komplement till Före Bornholm. 

All personal använder sig av kvalitetsarbetet för att 

säkerställa att utveckling sker i barngrupperna.

 

Innovation/entreprenörskap  
Att personalens medvetenhet om ett 

entreprenöriellt förhållningssätt har ökat(lustfyllt 

lärande-utmaningar i vardagen). 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

520

-

522 

Faktaruta om ansvarets verksamhetsområde: 

 

 

Förskolechef 

521 

522 
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Övriga väsentliga händelser under året 

All personal på förskolorna har deltagit i 

kultulanalys. Resultatet av den ska vi fortsätta att 

arbeta med och hitta en röd tråd som gäller hela 

förvaltningen.

 

Verksamhetsmått/nyckeltal  

Under våren har volymtimmeantalet på flera 

avdelningar överstigit personaltätheten. Viss kö 

finns till barnomsorgen. Många asylfamiljer har fått 

permanent uppehållstillstånd och har då rätt till 

barnomsorg. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Vi räknar med att budgeten ska vara i balans. 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
520      FÖRSKOLECHEF 

      
Intäkter -1 289,1 -1 083,6 205,5 -2 168,6 -2 168,6 

 
Kostnader 1 495,1 1 020,0 -475,1 2 039,7 2 006,6 33,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

206,0 -63,6 -269,6 -128,9 -162,0 33,1 

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
521      GARHYTTANS FÖRSKOLA 

     
Intäkter -73,1 -2,7 70,4 -5,3 -5,3 

 
Kostnader 4 174,7 4 065,3 -109,4 8 133,2 8 006,6 126,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

4 101,6 4 062,6 -39,0 8 127,9 8 001,3 126,6 

 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
522     ÅSTUGANS 
FÖRSKOLA       

Intäkter -51,5 -4,0 47,5 -8,1 -8,1 
 

Kostnader 1 810,3 1 656,4 -153,9 3 312,8 3 249,3 63,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 758,8 1 652,4 -106,4 3 304,7 3 241,2 63,5 
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Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
Att antalet besökare på familjecentarlen ökar. Att 

vi har en väl fungerade verksamhet för alla familjer 

i kommunen. Att förskolan Åstugan byggs om eller 

att den rustas från grunden.

 

Möten och upplevelser 
Fortsätt samarbete med kulturskolan och att 

samarbetet utökas vid fler tillfällen och att även 

sång/musikpedagogen kan vara med i vår 

verksamhet.

 

Kunskap och kompetens 
Att barns språkutveckling stimuleras och utvecklas 

och att föräldrar kan märka det hos sina barn. 

Ökade kunskaper i martematik, no/teknik.

 

Innovation/entreprenörskap  
Att ett entreprenörriellt förhållningssätt finns 

bland all personal

 

Övriga väsentliga händelser under året  
Att tankar, funderingar och utvecklingsområden 

som kom fram i kulturanalysen kommer att arbetas 

vidare med och förverkligas

. 
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Väsentliga händelser under året 

 
Öppen kommun 
Under årets första hälft har både Garhytteskolan 

och Kyrkbacksskolan haft Skolråd, Matråd, 

föräldramöten samt Öppet Hus. Garhytteskolan 

visade upp elevernas verk från temaarbetet under 

sitt Öppna Hus och avslutade dagen med en 

föreställning på Folkets Hus. Kyrkbacksskolan 

erbjöd föräldrarna gymnasieinformation samt en 

presentation av Liv och Hälsa Ung resultaten. 

Under februari hölls den traditionella 

Gymnasiemässan. Skolavslutningen fyllde kyrkan 

under tre sittningar. Utöver skolavsltningarna och 

temaavslutningen på Garhytteskolan har 

Kulturskolan erbjudit ett flertal konserter i framför 

allt Ljusnarsbergs kyrka. 

 

 

Möten och upplevelser 
Alla elever har varit delaktiga vid minst ett 

studiebesök under vårterminen.  

Kulturskolan erbjöd tre evenemang/föreställningar 

utöver skolavslutningarna för de båda skolorna. 

Årskurs åtta hade sin praoperiod förlagd under 

vårterminen. 

Ungdomspolisen hälsade på inför vårens helger 

och mötte upp alla högstadieelever i aulan.

 

Kunskap och kompetens 
Resultatmässigt har resultaten visat en blygsam 

men glädjande ökning i jämförelse med 

föregående läsår. 

Meritvärdet i årskurs 9 har ökat till 188,41  

(Vt 14 177,75). Målet 210 är ännu inte uppnått. 

Vi kan även se en glädjande ökning av andelen 

elever som är godkända i alla ämnen: Vt 15 var 

61,0 % av eleverna godkända i alla ämnen  

(Vt 14 47,1%). 

Behörigheten till nationella program på 

gymnasieskolan har ökat till 78,0 % (Vt 14: 76,5). 

Kyrkbacksskolan har erbjudit sommarskola i 

matematik och engelska under sportlov och 

påsklov. Skolan har även fortsatt med Mathivation 

– ett matematikprojekt med målet att väcka 

elevers intresse för matematik och själklart även 

öka resultatutfallet.  

Kvalitetarbetet som påbörjades på båda skolor 

GARHYTTESKOLAN OCH KYRKBACKSSKOLAN 

542 

 

Verksamhetsområdet omfattar grundskolorna Kyrkbacksskolan årskurs 3-9 och 

Garhytteskolan årskurs F-2, fritidshem på vardera enheten samt den kommunala 

kulturskolan. 

Kyrkbacksskolan (Ansvar 544) 

Antal årsarbetare i budget: 32,24 

 

Garhytteskolan (Ansvar 542) 

Antal årsarbetare i budget: 11,63 

 

Rektor 

544 
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under höstterminen 2014, har även gällt under 

vårterminen 2015. Det handlar om samplanering 

av ämnen, formativ undervisning, ledarskapet i 

klassrummet, bedömning och betygssättning, det 

dubbla uppdraget – att anpassa till betyget E och 

utmana till A. Kvalitetsarbetet kommer att 

fortsätta även under kommande läsår. 

Långsiktighet gäller! Det nationella projektet 

Läslyftet i kombination med kollegialt lärande 

kommer att vävas in.  

Båda skolorna har hittat bra rutiner för nyanlända 

elever. Vi är långt ifrån i mål, men en tydlig 

struktur är på väg att utarbetas. 

 

Innovation/entreprenörskap  
Kyrkbacksskolan har påbörjat ett samarbete med 

Mälardalens Handelskammare. Elever i årskurs 7 

och 8 får motivationsföreläsningar av både 

representanter från Mälardalens Handelskammare 

och vår egen studie-och yrkesrådgivare.  

 

Vår IT-pedagog har haft ett samarbete med SO 

lärarna i årskurs åtta och nio med målet att ge 

eleverna en större bredd i sin IT-kunskap inför 

gymnasietiden. 

 

De allra flesta medarbetarna är nu klara med sin 

IKT utbildning. En filmvisning av de filmer som 

arbetslagen röstade fram som de bästa avslutade 

projektet i slutet av maj. 

 

Övriga väsentliga händelser under året  
Tillströmningen av asylsökande elever, ställer både 

budget, lärarkompetensen samt tillgång av lokaler 

på prov. En utmaning som enbart ökar vår 

kunskap, men som ger negativt ekonomiskt utfall. 

Likaså påverkas meritvärden och utfall av betyg 

självklart.

Måluppföljning  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
542 Garhytteskolan:  
Totalt ett negativt utfall för perioden januari – juni 

på -74 tkr. 

Enheten prognosticerar ett underskott på - 42,2 tkr 

för helåret.  

Avvikelser verksamhet 440 11: -1.101,9 ( 1,3 tjänst 

ligger i  budget för internationella klassen, men 

under vt 15 har vi haft 3,55 tjänster anställda i 

internationella klassen. Det handlar om 2 barn med 

mkt särskilda behov samt handledning på 

hemspråk. Svårt att prognosticsera detta konto.  

Avvikelser verksamhet 44 301: - 102,9 tkr 

Felkonterat. Beloppet finns på konto 440 14 +89 

tkr, vilket ger -13,9. 

Avvikelser verksamhet 44 041: -103,2 

asylmåltider. Har prognostiserat kontot till 730 tkr. 

Mål Resultat Analys Åtgärder 

Andelen elever som får 

godkänt på nationella 

proven i årskurs 3 ska 

vara minst 70 %. 

Matematik. 55,9 % 

Svenska: 50 % 

Målet är inte uppnått. 

  

Meritvärdet i årskurs 9 

bland kommunens 

elever ska vara minst 

210 poäng  

188,41  

(Vt 14 177,75) 

Målet är inte uppnått 
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544 Kyrkbacksskolan:  

Totalt ett negativt utfall för perioden januari – juni på -297 tkr. 

Enheten prognosticerar ett överskott på 285,8 tkr 

för helåret.  

Avvikelser verksamhet 440 11 -1 429 : 

Internationella klassen har pga av elevantalet krävt 

ytterligare en tjänst. Resterande belopp handlar 

om vikariatkostnader. 

Avvikelser verksamhet 440 81: - 83,6 

administratörskostnader. 

Avvikelser verksamhet 440 71: - 21,4 nya torkskåp. 

Avvikelser verksamhet 440 23: - 70 tkr. 

Aktivitetskontot. 30 tkr är insatta (niornas 

Stockholmsresa) och minskar därmed det neg 

utfallet ngt. 

Avvikelser verksamhet 440 41: - Lunch för 

asylsökande och pedagogisk lunch. Differensen 

mellan de 15 kr som lärarna betalar när de äter och 

den verkliga kostnaden 47,50 kr är inte 

budgeterad. Kostnaderna för asylbarnen är också 

svåra att prognostisera. Vi har ökat kontot till 1 800 

tkr i prognosen. 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
544      REKTOR KYRKBACKSSKOLAN 

     
Intäkter -1 237,8 -411,0 826,8 -820,9 -820,9 

 
Kostnader 12 003,0 10 970,0 -1 033,0 20 664,0 20 378,2 285,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

10 765,2 10 559,0 -206,2 19 843,1 19 557,3 285,8 

   

      

542      REKTOR GARHYTTESKOLAN 
     

Intäkter 
-1 

015,0 
-175,0 840,0 -350,0 -350,0 

 

Kostnader 4 665,5 3 711,5 -954,0 7 012,2 7 054,4 -42,2 

Verksamhetens nettokostnad 3 650,5 3 536,5 -114,0 6 662,2 6 704,4 -42,2 

 

 

Framtid och förväntad utveckling 

Inför nästa läsår har enheterna följande mål: 

Öppen kommun 

 Att garantera alla asylsökande elever en 
plats inom en månad 

 Att erbjuda två matråd kommande läsår 

 Att erbjuda två Skolråd kommande läsår 

 Att erbjuda två föräldramöten kommande 
läsår 

 Att Kulturskolan erbjuder minst sex 
evenemang kommande läsår 

 

Möten och upplevelser 

 Att trygghetsenkäterna och 
trygghetssamtalen visar att alla elever 
känner sig trygga i skolan 

 Att Kulturskolan erbjuder minst sex 
evenemang kommande läsår 
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 Att alla elever deltar i minst ett studiebesök under kommande läsår.

 

Kunskap och kompetens

 Att andel elever som är behöriga till 
gymnasieskolan följer rikssnittet (2014: 
meritvärde 214, andel behöriga 86,9%) 

 Att alla elever kan läsa en 
sammanhängande text när det går ut 
årskurs 1 

 Att erbjuda lovskola under läsårets 
samtliga lov 

 Att eleverna prioriterar närvaro framför 
frånvaro 

 Att satsningen på Mathivation höjer 
elevernas resultat en nivå 

 Att påbörja ett samarbete mellan elever 
som går på SFI och eleverna som går i 
Kyrkbacksskolans internationella klass 
gällande matematik.

 

Innovation/entreprenörskap  

 Att utveckla våra e-tjänster 

 Att implementera itsLearning och koppla 
på elever och föräldrar i januari 2016 

 Att öka elevernas It kompetens genom 
regelbunden datorundervisning av It 
pedagog en lektion/vecka, med början i 
årskurs 3 och 4 

 

 Att ge elever i årskur 7 och 8 
motivationsföreläsningar av 
representanter från 
Arbetsmarknadskunskap (Mälardalens 
Handelskammare) samt av vår SYV.

Övriga väsentliga händelser under året 
Bristen av lokaler för våra nyanlända har lösts 

genom att Kyrkbacksskolans internationella klass 

tillfälligt har hyrts in i den del av Samhalls lokaler 

som har stått tom under det gångna året. 

Fem behöriga lärare har rekryterats inför läsåret 

2015/2016.  
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Bilaga: 
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2015-08-10 

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
101      EKONOMICHEF 

      
Intäkter -226,0 

 
226,0 -517,4 -517,4 

 
Kostnader -1 171,1 4 068,8 5 239,9 8 137,5 5 991,0 2 146,5 

nettokostnad -1 397,1 4 068,8 5 465,9 7 620,1 5 473,6 2 146,5 

       
01230    Ekonomiavdelning 

      
Intäkter -226,0 

 
226,0 -517,4 -517,4 

 
Kostnader 609,6 1 179,2 569,6 2 358,3 1 491,0 867,3 

nettokostnad 383,6 920,5 795,6 1 840,9 973,6 867,3 

       
03131    Pensioner 

      
Kostnader -1 780,7 2 889,6 4 670,3 5 779,2 4 500,0 1 279,2 

nettokostnad -1 780,7 2 889,6 4 670,3 5 779,2 4 500,0 1 279,2 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
111      KOMMUNCHEF 

      
Intäkter -4 160,9 -5 400,1 -1 239,2 -10 670,0 -11 973,3 1 303,3 

Kostnader 25 578,5 28 998,2 3 419,7 49 555,4 47 577,8 1 977,6 

nettokostnad 21 417,6 23 598,1 2 180,5 38 885,4 35 604,5 3 280,9 

       
01110    Kommunledn / stab 

      
Intäkter -200,0 

 
200,0 

 
-200,0 200,0 

Kostnader 2 662,6 2 348,6 -314,0 5 685,6 5 882,0 -196,4 

nettokostnad 2 462,6 2 348,6 -114,0 5 685,6 5 682,0 3,6 

       
01200    Central administration 

     
Kostnader 81,1 81,2 0,1 162,3 162,3 

 
nettokostnad 81,1 81,2 0,1 162,3 162,3 

 

       
01212    Arkiv 

      
Kostnader 

 
108,8 108,8 59,9 45,0 14,9 

nettokostnad 
 

108,8 108,8 59,9 45,0 14,9 

       
01213    Lotteriverksamhet 

      
Intäkter -2,2 

 
2,2 

 
-2,2 2,2 

nettokostnad -2,2 
 

2,2 
 

-2,2 2,2 

       
01230    Ekonomiavdelning 

      
Intäkter -538,5 -495,6 42,9 -247,8 -2 300,0 2 052,2 

Kostnader 196,3 2 183,7 1 987,4 1 091,2 906,1 185,1 
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nettokostnad -342,2 1 688,1 2 030,3 843,4 -1 393,9 2 237,3 

       
01232    Inköp 

      
Intäkter -72,3 -30,8 41,5 -61,4 -73,0 11,6 

Kostnader 4,1 6,3 2,2 12,5 12,5 
 

nettokostnad -68,2 -24,5 43,7 -48,9 -60,5 11,6 

       
01250    Löneavdelning 

      
Kostnader -3,8 

 
3,8 

   
nettokostnad -3,8 

 
3,8 

   

       
03111    Kommunal info- allmän 

     
Kostnader 9,0 40,0 31,0 20,0 80,0 -60,0 

nettokostnad 9,0 40,0 31,0 20,0 80,0 -60,0 

       
03121    Försäkringar 

      
Intäkter 

 
-5,0 -5,0 -10,0 -10,0 

 
Kostnader 760,9 345,0 -415,9 690,0 690,0 

 
nettokostnad 760,9 340,0 -420,9 680,0 680,0 

 

       
03131    Pensioner 

      
Kostnader 4 970,8 3 853,4 -1 117,4 1 926,4 1 926,4 

 
nettokostnad 4 970,8 3 853,4 -1 117,4 1 926,4 1 926,4 

 

       
03191    Diverse projekt 

      
Intäkter -1 198,5 

 
1 198,5 

 
-300,0 300,0 

nettokostnad -1 198,5 
 

1 198,5 
 

-300,0 300,0 

       
03781    Förändring sem.löneskuld 

     
Kostnader 1 115,3 

 
-1 115,3 

   
nettokostnad 1 115,3 

 
-1 115,3 

   

       
08121    Reception /Vaktm /Post 

     
Intäkter -162,8 -389,0 -226,2 -776,8 -600,0 -176,8 

Kostnader 407,1 548,5 141,4 1 096,2 1 096,5 -0,3 

nettokostnad 244,3 159,5 -84,8 319,4 496,5 -177,1 

       
08122    Teleservice 

      
Intäkter -32,0 -419,2 -387,2 -837,8 -837,8 

 
Kostnader 283,9 502,2 218,3 1 004,6 1 000,5 4,1 

nettokostnad 251,9 83,0 -168,9 166,8 162,7 4,1 

       
08131    IT-verksamhet 

      
Intäkter -69,3 

 
69,3 

 
-65,0 65,0 

Kostnader 1 918,7 1 815,9 -102,8 3 632,5 3 632,5 
 

nettokostnad 1 849,4 1 815,9 -33,5 3 632,5 3 567,5 65,0 
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08150    Leasingbilar 

      
Intäkter -498,7 -634,6 -135,9 -1 268,8 -1 268,8 

 
Kostnader 394,0 634,4 240,4 1 268,8 1 268,8 

 
nettokostnad -104,7 -0,2 104,5 

   

       
09310    KS disp oförutsett 

      
Intäkter -246,2 

 
246,2 

 
-210,0 210,0 

Kostnader 596,5 1 500,0 903,5 3 000,0 2 210,0 790,0 

nettokostnad 350,3 1 500,0 1 149,7 3 000,0 2 000,0 1 000,0 

       
09320    KS disp löner 

      
Kostnader 

 
1 019,2 1 019,2 1 962,0 

 
1 962,0 

nettokostnad 
 

1 019,2 1 019,2 1 962,0 
 

1 962,0 

       
10310    Myndighetsnämnd 

      
Kostnader 51,7 51,8 0,1 103,4 103,4 

 
nettokostnad 51,7 51,8 0,1 103,4 103,4 

 

       
10350    Västerbergslagen 

      
Kostnader 18,5 18,0 -0,5 36,0 36,0 

 
nettokostnad 18,5 18,0 -0,5 36,0 36,0 

 

       
13010    (Över-)Förmyndarverksamh 

     
Kostnader 33,4 42,6 9,2 85,4 85,4 

 
nettokostnad 33,4 42,6 9,2 85,4 85,4 

 

       
13012    Överförmynd.vht ensamkomm 

     
Intäkter -1,1 

 
1,1 

   
nettokostnad -1,1 

 
1,1 

   

       
13020    Bidr region o centr organ 

     
Kostnader 15,0 10,6 -4,4 21,3 21,3 

 
nettokostnad 15,0 10,6 -4,4 21,3 21,3 

 

       
13021    Sv kommuner o landsting 

     
Kostnader 59,5 59,6 0,1 119,0 119,0 

 
nettokostnad 59,5 59,6 0,1 119,0 119,0 

 

       
13040    Sam.tr.adm KF, KS Utskott 

     
Kostnader 221,0 180,5 -40,5 361,1 409,0 -47,9 

nettokostnad 221,0 180,5 -40,5 361,1 409,0 -47,9 

       
21510    Byggnadskontor BMB 

     
Kostnader 413,8 413,8 

 
827,7 827,7 

 
nettokostnad 413,8 413,8 

 
827,7 827,7 
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21520    Planverksamhet 

      
Kostnader 95,8 50,7 -45,1 101,3 451,3 -350,0 

nettokostnad 95,8 50,7 -45,1 101,3 451,3 -350,0 

       
21530    Kartverksamhet 

      
Kostnader 59,4 59,5 0,1 118,9 118,9 

 
nettokostnad 59,4 59,5 0,1 118,9 118,9 

 

       
21711    Allmän markreserv 

      
Intäkter -28,1 -10,6 17,5 -21,0 -28,1 7,1 

Kostnader 1,6 1,6 
 

3,2 10,3 -7,1 

nettokostnad -26,5 -9,0 17,5 -17,8 -17,8 
 

       
21731    Markutveckling 

      
Intäkter 

 
-40,2 -40,2 -80,4 -80,4 

 
Kostnader 27,8 72,7 44,9 145,5 145,5 

 
nettokostnad 27,8 32,5 4,7 65,1 65,1 

 

       
22171    Partn.skap Bergsl.diagon. 

     
Kostnader 15,0 15,0 

 
7,5 7,5 

 
nettokostnad 15,0 15,0 

 
7,5 7,5 

 

       
22173    L&SEK    (Lokal o soc ek) 

     
Kostnader 

 
7,6 7,6 3,8 

 
3,8 

nettokostnad 
 

7,6 7,6 3,8 
 

3,8 

       
22175    BERGSLAGET  Intressefören 

     
Kostnader 14,9 7,6 -7,3 3,8 14,9 -11,1 

nettokostnad 14,9 7,6 -7,3 3,8 14,9 -11,1 

       
22176    Bergslagsporten 

      
Kostnader 

 
10,0 10,0 20,0 20,0 

 
nettokostnad 

 
10,0 10,0 20,0 20,0 

 

       
22252    UNG FÖRETAGSVERKSAMHET 

     
Kostnader 

 
5,0 5,0 2,5 

 
2,5 

nettokostnad 
 

5,0 5,0 2,5 
 

2,5 

       
23020    Kopparbergs marknad 

     
Intäkter 

 
-161,0 -161,0 -322,0 -322,0 

 
Kostnader 12,0 30,4 18,4 60,6 60,6 

 
nettokostnad 12,0 -130,6 -142,6 -261,4 -261,4 

 

       
23320    FLAGGNING 

      
Kostnader 13,0 6,4 -6,6 13,0 13,0 
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nettokostnad 13,0 6,4 -6,6 13,0 13,0 
 

       
24911    Gemens kostn väghållning 

     
Kostnader 522,4 462,6 -59,8 925,2 975,2 -50,0 

nettokostnad 522,4 462,6 -59,8 925,2 975,2 -50,0 

       
24912    Vägunderhåll 

      
Kostnader 2 369,9 2 323,7 -46,2 4 647,3 4 647,3 

 
nettokostnad 2 369,9 2 323,7 -46,2 4 647,3 4 647,3 

 

       
24913    Belysning av vägar 

      
Kostnader 80,3 55,0 -25,3 110,1 135,1 -25,0 

nettokostnad 80,3 55,0 -25,3 110,1 135,1 -25,0 

       
24914    Stöd till enskild väghåll 

     
Intäkter -156,6 -150,0 6,6 -300,0 -300,0 

 
Kostnader 565,0 242,6 -322,4 485,0 700,0 -215,0 

nettokostnad 408,4 92,6 -315,8 185,0 400,0 -215,0 

       
24930    Centralförråd/verkstad 

     
Kostnader 0,6 0,5 -0,1 1,1 1,1 

 
nettokostnad 0,6 0,5 -0,1 1,1 1,1 

 

       
25020    Park och offentlig plats 

     
Intäkter -6,0 

 
6,0 

 
-6,0 6,0 

Kostnader 234,6 991,7 757,1 1 983,0 1 989,0 -6,0 

nettokostnad 228,6 991,7 763,1 1 983,0 1 983,0 
 

       
25030    Lekplatser 

      
Kostnader 4,5 1,0 -3,5 2,1 10,1 -8,0 

nettokostnad 4,5 1,0 -3,5 2,1 10,1 -8,0 

       
25040    Övriga fastigheter 

      
Intäkter -6,0 

 
6,0 

 
-6,0 6,0 

Kostnader 51,2 60,5 9,3 120,4 126,4 -6,0 

nettokostnad 45,2 60,5 15,3 120,4 120,4 
 

       
26110    Miljö-, hälsoskyddskontor 

     
Kostnader 197,5 197,6 0,1 395,0 395,0 

 
nettokostnad 197,5 197,6 0,1 395,0 395,0 

 

       
26320    Folkhälsoarbete 

      
Kostnader 73,0 35,8 -37,2 71,7 73,0 -1,3 

nettokostnad 73,0 35,8 -37,2 71,7 73,0 -1,3 

       
26351    NATUR- o MILJÖVÅRD 
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Kostnader 
 

32,6 32,6 65,0 65,0 
 

nettokostnad 
 

32,6 32,6 65,0 65,0 
 

       
27010    Brand-, räddningstjänst 

     
Kostnader 1 960,9 1 979,9 19,0 3 960,1 3 960,1 

 
nettokostnad 1 960,9 1 979,9 19,0 3 960,1 3 960,1 

 

       
27020    Fastigh.kostn brand-räddn 

     
Kostnader 73,7 73,7 

 
147,5 147,5 

 
nettokostnad 73,7 73,7 

 
147,5 147,5 

 

       
27510    Krisberedskap 

      
Kostnader 137,0 142,4 5,4 285,5 285,5 

 
nettokostnad 137,0 142,4 5,4 285,5 285,5 

 

       
29110    Fastighetsskatt gemensam 

     
Kostnader 

 
17,0 17,0 8,5 17,0 -8,5 

nettokostnad 
 

17,0 17,0 8,5 17,0 -8,5 

       
31512    Fören.bidrag saml.lokaler 

     
Kostnader 459,5 175,0 -284,5 350,0 350,0 

 
nettokostnad 459,5 175,0 -284,5 350,0 350,0 

 

       
31516    Opera på Skäret 

      
Kostnader 225,0 112,6 -112,4 225,0 225,0 

 
nettokostnad 225,0 112,6 -112,4 225,0 225,0 

 

       
31571    Tingshus 

      
Kostnader 34,5 34,6 0,1 69,0 69,0 

 
nettokostnad 34,5 34,6 0,1 69,0 69,0 

 

       
31572    Övriga kulturfastigheter 

     
Kostnader 16,8 16,7 -0,1 33,5 33,5 

 
nettokostnad 16,8 16,7 -0,1 33,5 33,5 

 

       
32010    Biblioteksverksamhet 

     
Kostnader 

 
28,5 28,5 57,1 57,1 

 
nettokostnad 

 
28,5 28,5 57,1 57,1 

 

       
34010    Idrotts- o fritidsanläggn 

     
Kostnader 332,2 332,2 

 
664,5 664,5 

 
nettokostnad 332,2 332,2 

 
664,5 664,5 

 

       
34020    Inomhusbad 

      
Kostnader 210,0 210,0 

 
420,0 420,0 

 
nettokostnad 210,0 210,0 

 
420,0 420,0 
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34050    Bowlinghall 

      
Intäkter -27,3 -25,0 2,3 -50,0 -50,0 

 
Kostnader 123,6 179,2 55,6 358,5 358,5 

 
nettokostnad 96,3 154,2 57,9 308,5 308,5 

 

       
35110    Verksamhetsbidrag fritiid 

     
Kostnader 75,0 51,4 -23,6 103,0 103,0 

 
nettokostnad 75,0 51,4 -23,6 103,0 103,0 

 

       
40771    Fastighetskostn förskola 

     
Kostnader 146,9 146,9 

 
293,7 293,7 

 
nettokostnad 146,9 146,9 

 
293,7 293,7 

 

       
40773    Lokalvård, förskola 

      
Kostnader 234,7 189,0 -45,7 378,1 378,1 

 
nettokostnad 234,7 189,0 -45,7 378,1 378,1 

 

       
44071    Skolfastigheter 

      
Kostnader 810,4 1 005,6 195,2 2 010,8 1 885,8 125,0 

nettokostnad 810,4 1 005,6 195,2 2 010,8 1 885,8 125,0 

       
44072    Vaktm / fastigh.skötsel 

     
Kostnader 

 
83,7 83,7 167,5 100,0 67,5 

nettokostnad 
 

83,7 83,7 167,5 100,0 67,5 

       
44073    Lokalvård 

      
Kostnader 1 095,8 849,3 -246,5 1 698,6 1 698,6 

 
nettokostnad 1 095,8 849,3 -246,5 1 698,6 1 698,6 

 

       
44081    Administration 

      
Kostnader 14,5 

 
-14,5 

 
14,5 -14,5 

nettokostnad 14,5 
 

-14,5 
 

14,5 -14,5 

       
47873    Lokalvård 

      
Kostnader -248,1 16,4 264,5 32,6 10,0 22,6 

nettokostnad -248,1 16,4 264,5 32,6 10,0 22,6 

       
51114    Hemtjänst 

      
Intäkter -3,2 

 
3,2 

   
nettokostnad -3,2 

 
3,2 

   

       
51191    Bostadsanpassn.bidrag 

     
Kostnader 735,3 393,8 -341,5 787,2 950,0 -162,8 

nettokostnad 735,3 393,8 -341,5 787,2 950,0 -162,8 
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51221    Gruppboende Heden 
     

Intäkter -44,5 
 

44,5 
 

-20,0 20,0 

nettokostnad -44,5 
 

44,5 
 

-20,0 20,0 

       
51222    Koppargården 

      
Intäkter -547,0 -261,4 285,6 -523,0 -523,0 

 
nettokostnad -547,0 -261,4 285,6 -523,0 -523,0 

 

       
51223    Solgården 

      
Intäkter -213,7 -75,4 138,3 -151,0 -151,0 

 
nettokostnad -213,7 -75,4 138,3 -151,0 -151,0 

 

       
51224    Treskillingen 

      
Intäkter 530,3 -349,4 -879,7 -700,0 700,0 -1 400,0 

nettokostnad 530,3 -349,4 -879,7 -700,0 700,0 -1 400,0 

       
51311    LSS Gruppb Bergsmansv 

     
Intäkter 

 
-15,0 -15,0 -30,0 -30,0 

 
nettokostnad 

 
-15,0 -15,0 -30,0 -30,0 

 

       
51312    LSS Gruppb Kata Dahkström 

     
Intäkter 

 
-25,0 -25,0 -50,0 -50,0 

 
nettokostnad 

 
-25,0 -25,0 -50,0 -50,0 

 

       
51313    LSS Gruppb Ängen 

      
Intäkter -50,9 -10,0 40,9 -20,0 -20,0 

 
nettokostnad -50,9 -10,0 40,9 -20,0 -20,0 

 

       
51351    LSS Dagc Kopparberg 

     
Intäkter -37,4 

 
37,4 

   
nettokostnad -37,4 

 
37,4 

   

       
81141    Stora Gården 

      
Kostnader 6,2 6,2 

 
12,3 12,3 

 
nettokostnad 6,2 6,2 

 
12,3 12,3 

 

       
81311    Skogsbruk / Ek.skogar 

     
Kostnader 27,6 27,6 

 
55,2 55,2 

 
nettokostnad 27,6 27,6 

 
55,2 55,2 

 

       
81510    Exploateringsfastigheter 

     
Intäkter -7,2 -11,2 -4,0 -22,5 -22,5 

 
Kostnader 

 
7,0 7,0 14,2 14,2 

 
nettokostnad -7,2 -4,2 3,0 -8,3 -8,3 

 

       
81520    Allmännyttan 
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Intäkter 
   

-614,2 -614,2 
 

Kostnader 382,5 418,5 36,0 837,7 837,7 
 

nettokostnad 382,5 418,5 36,0 223,5 223,5 
 

       
83210    Persontrafik 

      
Intäkter -1,0 

 
1,0 

   
Kostnader 74,1 42,8 -31,3 85,4 115,4 -30,0 

nettokostnad 73,1 42,8 -30,3 85,4 115,4 -30,0 

       
86530    Underhåll va-ledningar 

     
Intäkter -296,9 

 
296,9 

   
Kostnader 117,9 132,5 14,6 264,7 264,7 

 
nettokostnad -179,0 132,5 311,5 264,7 264,7 

 

       
86710    Avloppsverk 

      
Intäkter -225,2 -850,7 -625,5 -1 701,3 -1 701,3 

 
Kostnader 106,8 458,9 352,1 918,0 918,0 

 
nettokostnad -118,4 -391,8 -273,4 -783,3 -783,3 

 

       
87010    Uppsaml o trpt av avfall 

     
Intäkter 

 
-1 441,0 -1 441,0 -2 882,0 -2 882,0 

 
nettokostnad 

 
-1 441,0 -1 441,0 -2 882,0 -2 882,0 

 

       
87020    Deponering 

      
Intäkter -18,6 

 
18,6 

   
Kostnader -122,2 1 262,6 1 384,8 2 525,2 2 525,2 

 
nettokostnad -140,8 1 262,6 1 403,4 2 525,2 2 525,2 

 

       
87040    Miljöfarligt avfall 

      
Kostnader 

 
62,7 62,7 125,5 125,5 

 
nettokostnad 

 
62,7 62,7 125,5 125,5 

 

       
87050    Ministationer/servuce 

     
Kostnader 

 
99,4 99,4 198,9 198,9 

 
nettokostnad 

 
99,4 99,4 198,9 198,9 

 

       
87070    Gemensam administration 

     
Kostnader 

 
7,9 7,9 15,7 15,7 

 
nettokostnad 

 
7,9 7,9 15,7 15,7 

 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
120      NÄRINGSLIVSUTV 

      
Intäkter -30,0 

 
30,0 

 
-30,0 30,0 

Kostnader 679,9 636,5 -43,4 1 385,0 1 403,5 -18,5 
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Verksamhetens 
nettokostnad 

649,9 636,5 -13,4 1 385,0 1 373,5 11,5 

       
03111    Kommunal info- allmän 

     
Kostnader 80,4 

 
-80,4 60,0 63,0 -3,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

80,4 
 

-80,4 60,0 63,0 -3,0 

       
22151    Näringsliv och EU 

      
Intäkter -30,0 

 
30,0 

 
-30,0 30,0 

Kostnader 75,6 103,9 28,3 207,6 200,0 7,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

45,6 103,9 58,3 207,6 170,0 37,6 

       
22171    Partn.skap Bergsl.diagon. 

     
Kostnader 30,0 

 
-30,0 22,5 22,5 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

30,0 
 

-30,0 22,5 22,5 
 

       
22173    L&SEK    (Lokal o soc ek) 

     
Kostnader 

   
11,3 11,3 

 
Verksamhetens nettokostnad 

  
11,3 11,3 

 

       
22175    BERGSLAGET  Intressefören 

     
Kostnader 5,1 

 
-5,1 11,5 

 
11,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

5,1 
 

-5,1 11,5 
 

11,5 

       
22181    Vision 2020-Attrakt bo 

     
Kostnader 29,6 87,4 57,8 175,0 181,9 -6,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

29,6 87,4 57,8 175,0 181,9 -6,9 

       
22252    UNG FÖRETAGSVERKSAMHET 

     
Kostnader 12,5 5,0 -7,5 17,3 20,0 -2,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

12,5 5,0 -7,5 17,3 20,0 -2,7 

       
22253    Verksamhet-text saknas 

     
Kostnader 25,0 

 
-25,0 

 
25,0 -25,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

25,0 
 

-25,0 
 

25,0 -25,0 

       
22350    MARKNADSFÖRING 

      
Kostnader 16,3 46,6 30,3 93,1 93,1 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

16,3 46,6 30,3 93,1 93,1 
 

       
23010    Turism 
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Kostnader 405,4 393,6 -11,8 786,7 786,7 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

405,4 393,6 -11,8 786,7 786,7 
 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
122      KANSLICHEF 

      
Intäkter -468,8 -296,5 172,3 -593,1 -553,1 -40,0 

Kostnader 1 920,0 2 617,0 697,0 5 374,4 5 295,1 79,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 451,2 2 320,5 869,3 4 781,3 4 742,0 39,3 

       
01210    Kansliavdelning 

      
Intäkter -61,2 -96,5 -35,3 -193,1 -193,1 

 
Kostnader 339,5 187,8 -151,7 375,8 410,1 -34,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

278,3 91,3 -187,0 182,7 217,0 -34,3 

       
01212    Arkiv 

      
Kostnader 

   
142,5 142,5 

 
Verksamhetens nettokostnad 

  
142,5 142,5 

 

       
08121    Reception /Vaktm /Post 

     
Intäkter 29,0 

 
-29,0 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

29,0 
 

-29,0 
   

       
10110    Kommunfullmäktige 

      
Kostnader 397,5 265,5 -132,0 530,9 618,4 -87,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

397,5 265,5 -132,0 530,9 618,4 -87,5 

       
10150    Valnämnd 

      
Kostnader 

 
5,6 5,6 11,1 

 
11,1 

Verksamhetens nettokostnad 5,6 5,6 11,1 
 

11,1 

       
10210    Kommunstyrelse 

      
Kostnader 572,6 692,8 120,2 1 384,8 1 384,8 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

572,6 692,8 120,2 1 384,8 1 384,8 
 

       
10220    Allmänt utskott 

      
Kostnader 50,5 31,5 -19,0 63,4 63,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

50,5 31,5 -19,0 63,4 63,4 
 

       
10240    Bildningsutskott 
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Kostnader 16,9 
 

-16,9 
   

Verksamhetens 
nettokostnad 

16,9 
 

-16,9 
   

       
10250    Bildning- o sociala utsko 

     
Kostnader 410,5 419,2 8,7 837,6 837,6 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

410,5 419,2 8,7 837,6 837,6 
 

       
11010    Partistöd 

      
Kostnader 

 
247,2 247,2 494,0 494,0 

 
Verksamhetens nettokostnad 247,2 247,2 494,0 494,0 

 

       
12010    Revision 

      
Kostnader -66,7 174,1 240,8 348,3 348,3 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

-66,7 174,1 240,8 348,3 348,3 
 

       
13010    (Över-)Förmyndarverksamh 

     
Kostnader 10,7 

 
-10,7 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

10,7 
 

-10,7 
   

       
13011    Godman,förvaltare,förmynd 

     
Kostnader 152,5 194,9 42,4 389,6 389,6 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

152,5 194,9 42,4 389,6 389,6 
 

       
13030    Allmänna val 

      
Kostnader 0,3 100,0 99,7 200,0 10,0 190,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

0,3 100,0 99,7 200,0 10,0 190,0 

       
13040    Sam.tr.adm KF, KS Utskott 

     
Intäkter -76,6 

 
76,6 

   
Kostnader 28,7 235,7 207,0 471,1 471,1 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

-47,9 235,7 283,6 471,1 471,1 
 

       
27510    Krisberedskap 

      
Intäkter -360,0 -200,0 160,0 -400,0 -360,0 -40,0 

Kostnader 7,0 62,7 55,7 125,3 125,3 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-353,0 -137,3 215,7 -274,7 -234,7 -40,0 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
123      PERSONALCHEF 
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Intäkter -4,8 
 

4,8 
   

Kostnader 664,9 958,0 293,1 1 915,9 1 908,1 7,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

660,1 958,0 297,9 1 915,9 1 908,1 7,8 

       
01250    Löneavdelning 

      
Kostnader 463,6 571,0 107,4 1 142,0 1 134,2 7,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

463,6 571,0 107,4 1 142,0 1 134,2 7,8 

       
03732    Företagshälsovård 

      
Intäkter -4,8 

 
4,8 

   
Kostnader 100,3 158,0 57,7 316,0 316,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

95,5 158,0 62,5 316,0 316,0 
 

       
03741    Facklig verksamhet 

      
Kostnader 98,4 202,4 104,0 404,9 404,9 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

98,4 202,4 104,0 404,9 404,9 
 

       
03791    Hedersgåvor 

      
Kostnader 2,6 26,6 24,0 53,0 53,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

2,6 26,6 24,0 53,0 53,0 
 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
140      KOSTCHEF 

      
Intäkter -4 090,9 -4 402,4 -311,5 -8 806,0 -8 068,3 -737,7 

Kostnader 6 167,8 5 288,4 -879,4 10 579,5 11 011,7 -432,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

2 076,9 886,0 -1 190,9 1 773,5 2 943,4 -1 169,9 

       
08160    Hem-PC 

      
Kostnader 6,0 

 
-6,0 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

6,0 
 

-6,0 
   

       
08601    Enhetschef, kost 

      
Kostnader 346,6 439,9 93,3 880,4 871,7 8,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

346,6 439,9 93,3 880,4 871,7 8,7 

       
08610    Centralkök 

      
Intäkter -3 059,1 -1 897,4 1 161,7 -3 795,8 -6 382,9 2 587,1 

Kostnader 3 442,3 2 830,6 -611,7 5 662,5 6 005,2 -342,7 

Verksamhetens 383,2 933,2 550,0 1 866,7 -377,7 2 244,4 
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nettokostnad 

       
08621    Koppargården-restaurang 

     
Intäkter -167,8 -1 073,0 -905,2 -2 146,2 -167,8 -1 978,4 

Kostnader 645,6 397,6 -248,0 796,2 796,2 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

477,8 -675,4 -1 153,2 -1 350,0 628,4 -1 978,4 

       
08625    Solgården/Heden-restauran 

     
Intäkter -102,6 -766,4 -663,8 -1 533,0 -102,6 -1 430,4 

Kostnader 415,5 286,6 -128,9 573,0 573,0 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

312,9 -479,8 -792,7 -960,0 470,4 -1 430,4 

       
08642    Åstugan - köksfunktion 

     
Intäkter -34,9 -6,8 28,1 -13,5 -13,5 

 
Kostnader 255,8 235,1 -20,7 470,3 464,1 6,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

220,9 228,3 7,4 456,8 450,6 6,2 

       
08651    Fritidshem - köksfunktion 

     
Intäkter -54,4 -54,4 

 
-108,8 -108,8 

 
Kostnader 

 
54,4 54,4 108,8 108,8 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

-54,4 
 

54,4 
   

       
08662    Garhytteskolan -köksfunk 

     
Intäkter -672,1 -604,4 67,7 -1 208,7 -1 292,7 84,0 

Kostnader 439,4 494,0 54,6 988,2 974,5 13,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-232,7 -110,4 122,3 -220,5 -318,2 97,7 

       
08666    Kyrkbacksskolan -köksfkt 

     
Kostnader 616,6 550,2 -66,4 1 100,1 1 218,2 -118,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

616,6 550,2 -66,4 1 100,1 1 218,2 -118,1 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
160      REKTOR VUXAM 

      
Intäkter -4 708,2 -1 514,5 3 193,7 -3 028,3 -8 273,9 5 245,6 

Kostnader 7 725,2 5 003,9 -2 721,3 10 011,6 15 631,1 -5 619,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

3 017,0 3 489,4 472,4 6 983,3 7 357,2 -373,9 

       
24930    Centralförråd/verkstad 

     
Kostnader 35,0 35,0 

 
70,0 70,0 
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Verksamhetens 
nettokostnad 

35,0 35,0 
 

70,0 70,0 
 

       
44085    Komp.utv+försk.kl+fritids 

     
Kostnader 1,2 

 
-1,2 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

1,2 
 

-1,2 
   

       
45011    IV-program Kopparb /Komvx 

     
Kostnader 5,5 

 
-5,5 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

5,5 
 

-5,5 
   

       
47201    Komvux grund åk 1-9 

     
Kostnader 201,0 318,0 117,0 636,4 620,0 16,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

201,0 318,0 117,0 636,4 620,0 16,4 

       
47221    Skolbibl+böcker+tidskr 

     
Kostnader 1,7 1,0 -0,7 2,0 2,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

1,7 1,0 -0,7 2,0 2,0 
 

       
47271    Skolfastigheter 

      
Kostnader 113,3 113,3 

 
226,7 226,7 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

113,3 113,3 
 

226,7 226,7 
 

       
47282    Skolledning vuxenutb 

     
Intäkter 

 
-9,4 -9,4 -18,7 -2,0 -16,7 

Kostnader 152,9 78,1 -74,8 156,5 187,5 -31,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

152,9 68,7 -84,2 137,8 185,5 -47,7 

       
47284    SYV 

      
Kostnader 129,4 122,0 -7,4 244,0 260,9 -16,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

129,4 122,0 -7,4 244,0 260,9 -16,9 

       
47285    Kompetensutv vuxenutb 

     
Kostnader 7,7 18,0 10,3 36,0 15,0 21,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

7,7 18,0 10,3 36,0 15,0 21,0 

       
47351    Gymasie vuxenutbildning 

     
Intäkter -168,4 -122,6 45,8 -245,0 -220,5 -24,5 

Kostnader 399,5 503,2 103,7 1 007,1 770,0 237,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

231,1 380,6 149,5 762,1 549,5 212,6 
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47391    Köp Gy-vux.utb -annan kom 

     
Intäkter 

 
-18,7 -18,7 -37,3 

 
-37,3 

Kostnader 63,8 169,8 106,0 339,4 130,0 209,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

63,8 151,1 87,3 302,1 130,0 172,1 

       
47392    Köp Gy-vux.utb -frist skl 

     
Intäkter -2,2 

 
2,2 

 
-1,4 1,4 

Kostnader 209,9 
 

-209,9 
 

426,0 -426,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

207,7 
 

-207,7 
 

424,6 -424,6 

       
47411    Särvux - undervisning 

     
Kostnader 39,5 64,2 24,7 129,1 80,0 49,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

39,5 64,2 24,7 129,1 80,0 49,1 

       
47611    Sfi - undervisning 

      
Intäkter -1 741,0 -136,0 1 605,0 -271,8 -2 100,0 1 828,2 

Kostnader 1 171,6 498,2 -673,4 996,5 2 345,0 -1 348,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-569,4 362,2 931,6 724,7 245,0 479,7 

       
47810    Uppdragsutbildn Fd Lärcen 

     
Kostnader 4,0 105,9 101,9 210,5 60,0 150,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

4,0 105,9 101,9 210,5 60,0 150,5 

       
47871    Utb.lokal - Abrahamsgå 

     
Kostnader 140,5 40,4 -100,1 80,8 10,0 70,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

140,5 40,4 -100,1 80,8 10,0 70,8 

       
60111    Ensamkom. flyktingbarn 

     
Kostnader 

 
25,0 25,0 50,0 

 
50,0 

Verksamhetens nettokostnad 25,0 25,0 50,0 
 

50,0 

       
61010    Arbetsledning 

      
Intäkter -1 943,3 -215,2 1 728,1 -430,5 -3 900,0 3 469,5 

Kostnader 2 775,5 1 085,9 -1 689,6 2 173,4 5 545,0 -3 371,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

832,2 870,7 38,5 1 742,9 1 645,0 97,9 

       
61013    Servicegrupp 

      
Intäkter -853,3 -1 012,6 -159,3 -2 025,0 -2 050,0 25,0 

Kostnader 2 158,9 1 560,9 -598,0 3 123,0 4 362,0 -1 239,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 305,6 548,3 -757,3 1 098,0 2 312,0 -1 214,0 
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61310    Feriearbete skolungdom 

     
Kostnader -2,1 142,6 144,7 285,0 285,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

-2,1 142,6 144,7 285,0 285,0 
 

       
61321    Kommunalt uppfölj.ansvar 

     
Kostnader 116,4 122,4 6,0 245,2 236,0 9,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

116,4 122,4 6,0 245,2 236,0 9,2 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
170      FASTIGHETSCHEF 

      
Intäkter -2 326,5 -2 674,7 -348,2 -5 348,3 -5 348,3 

 
Kostnader 3 395,8 3 063,8 -332,0 6 121,8 6 121,8 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

1 069,3 389,1 -680,2 773,5 773,5 
 

       
01170    Kommunkontor 

      
Intäkter -102,2 -113,0 -10,8 -226,0 -226,0 

 
Kostnader 333,0 408,7 75,7 817,4 817,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

230,8 295,7 64,9 591,4 591,4 
 

       
01260    Fastighetsavdelning 

      
Kostnader 94,9 

 
-94,9 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

94,9 
 

-94,9 
   

       
08131    IT-verksamhet 

      
Kostnader 81,1 

 
-81,1 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

81,1 
 

-81,1 
   

       
24930    Centralförråd/verkstad 

     
Intäkter -120,9 -147,6 -26,7 -295,0 -295,0 

 
Kostnader 194,2 147,5 -46,7 295,0 295,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

73,3 -0,1 -73,4 
   

       
27020    Fastigh.kostn brand-räddn 

     
Kostnader 134,7 110,5 -24,2 220,2 220,2 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

134,7 110,5 -24,2 220,2 220,2 
 

       
29110    Fastighetsskatt gemensam 

     
Kostnader 

 
17,0 17,0 34,0 34,0 
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Verksamhetens nettokostnad 17,0 17,0 34,0 34,0 
 

       
31571    Tingshus 

      
Intäkter -11,2 -11,2 

 
-22,2 -22,2 

 
Kostnader 127,5 80,6 -46,9 161,3 161,3 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

116,3 69,4 -46,9 139,1 139,1 
 

       
37110    Fritidsgård- Ljusnarsskol 

     
Kostnader 1,4 0,8 -0,6 1,5 1,5 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

1,4 0,8 -0,6 1,5 1,5 
 

       
40771    Fastighetskostn förskola 

     
Intäkter -398,9 -399,0 -0,1 -797,8 -797,8 

 
Kostnader 231,5 402,1 170,6 803,7 803,7 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

-167,4 3,1 170,5 5,9 5,9 
 

       
44071    Skolfastigheter 

      
Intäkter -1 133,0 -1 133,1 -0,1 -2 265,9 -2 265,9 

 
Kostnader 1 425,7 1 150,0 -275,7 2 298,2 2 298,2 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

292,7 16,9 -275,8 32,3 32,3 
 

       
47271    Skolfastigheter 

      
Intäkter -113,4 -113,3 0,1 -226,7 -226,7 

 
Kostnader 135,1 131,2 -3,9 262,0 262,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

21,7 17,9 -3,8 35,3 35,3 
 

       
47871    Utb.lokal - Abrahamsgå 

     
Intäkter -100,1 

 
100,1 

   
Kostnader 95,5 85,5 -10,0 170,7 170,7 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

-4,6 85,5 90,1 170,7 170,7 
 

       
51311    LSS Gruppb Bergsmansv 

     
Intäkter -42,7 -202,5 -159,8 -404,9 -404,9 

 
Kostnader 85,2 118,6 33,4 235,8 235,8 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

42,5 -83,9 -126,4 -169,1 -169,1 
 

       
51312    LSS Gruppb Kata Dahkström 

     
Intäkter -37,9 -232,1 -194,2 -464,1 -464,1 

 
Kostnader 119,6 148,4 28,8 296,2 296,2 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

81,7 -83,7 -165,4 -167,9 -167,9 
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60113    Fastigh.kostn Bergsgården 
     

Intäkter -142,3 -142,3 
 

-284,5 -284,5 
 

Kostnader 189,7 142,3 -47,4 284,4 284,4 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

47,4 
 

-47,4 -0,1 -0,1 
 

       
81141    Stora Gården 

      
Intäkter -123,9 -180,6 -56,7 -361,2 -361,2 

 
Kostnader 146,7 120,6 -26,1 241,4 241,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

22,8 -60,0 -82,8 -119,8 -119,8 
 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
190      ENHETSCHEF UNGDOMSBOENDE 

     
Intäkter -4 376,3 -4 078,8 297,5 -8 157,6 -8 157,6 

 
Kostnader 4 729,7 4 128,1 -601,6 8 258,1 9 208,5 -950,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

353,4 49,3 -304,1 100,5 1 050,9 -950,4 

       
08610    Centralkök 

      
Intäkter -0,3 

 
0,3 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

-0,3 
 

0,3 
   

       
60111    Ensamkom. flyktingbarn 

     
Intäkter -4 361,9 -4 078,8 283,1 -8 157,6 -8 157,6 

 
Kostnader 4 345,4 3 776,0 -569,4 7 553,7 8 460,0 -906,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-16,5 -302,8 -286,3 -603,9 302,4 -906,3 

       
60113    Fastigh.kostn Bergsgården 

     
Kostnader 142,2 142,3 0,1 284,5 334,5 -50,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

142,2 142,3 0,1 284,5 334,5 -50,0 

       
60114    Etablering 

      
Intäkter -14,1 

 
14,1 

   
Kostnader 242,1 209,8 -32,3 419,9 414,0 5,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

228,0 209,8 -18,2 419,9 414,0 5,9 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
210      ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

     
Intäkter -1 105,8 -926,2 179,6 -1 853,2 -1 853,2 
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Kostnader 985,7 1 004,2 18,5 2 008,1 2 013,2 -5,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-120,1 78,0 198,1 154,9 160,0 -5,1 

       
10360    Gem överförmynd.nämnd 

     
Intäkter -14,2 -14,6 -0,4 -29,0 -29,0 

 
Kostnader 17,1 16,4 -0,7 33,0 33,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

2,9 1,8 -1,1 4,0 4,0 
 

       
13010    (Över-)Förmyndarverksamh 

     
Intäkter -515,9 -514,4 1,5 -1 030,0 -1 030,0 

 
Kostnader 582,6 588,0 5,4 1 175,9 1 186,0 -10,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

66,7 73,6 6,9 145,9 156,0 -10,1 

       
13012    Överförmynd.vht ensamkomm 

     
Intäkter -575,7 -397,2 178,5 -794,2 -794,2 

 
Kostnader 386,0 399,8 13,8 799,2 794,2 5,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-189,7 2,6 192,3 5,0 
 

5,0 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
410      SOCIALCHEF 

      
Intäkter -1 503,7 -1 694,4 -190,7 -3 388,8 -3 208,8 -180,0 

Kostnader 4 036,0 4 014,4 -21,6 8 029,6 7 691,2 338,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

2 532,3 2 320,0 -212,3 4 640,8 4 482,4 158,4 

       
01230    Ekonomiavdelning 

      
Kostnader 11,4 

 
-11,4 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

11,4 
 

-11,4 
   

       
10230    Socialt utskott 

      
Kostnader 9,0 

 
-9,0 

 
0,6 -0,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

9,0 
 

-9,0 
 

0,6 -0,6 

       
10320    Patientnämnd 

      
Kostnader 4,9 3,0 -1,9 6,0 6,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

4,9 3,0 -1,9 6,0 6,0 
 

       
10431    Rådet funk.hindr & pensio 

     
Kostnader 

 
1,6 1,6 3,0 3,0 

 
Verksamhetens nettokostnad 1,6 1,6 3,0 3,0 
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13026    SOFINT 

      
Kostnader 78,3 39,0 -39,3 78,0 78,3 -0,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

78,3 39,0 -39,3 78,0 78,3 -0,3 

       
51024    Enhetschefer ÄO 

      
Kostnader 881,0 872,3 -8,7 1 744,8 1 737,8 7,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

881,0 872,3 -8,7 1 744,8 1 737,8 7,0 

       
51025    Adm äldreomsorg 

      
Kostnader 794,9 696,7 -98,2 1 393,6 1 285,6 108,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

794,9 696,7 -98,2 1 393,6 1 285,6 108,0 

       
51028    Gem komp.utv SOL+HSL 

     
Kostnader 20,3 50,0 29,7 100,0 70,0 30,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

20,3 50,0 29,7 100,0 70,0 30,0 

       
51034    Egna versamheter MAS 

     
Kostnader 314,0 332,9 18,9 666,5 629,1 37,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

314,0 332,9 18,9 666,5 629,1 37,4 

       
51035    Egna verksamheter MAR 

     
Kostnader 301,1 289,9 -11,2 580,6 554,4 26,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

301,1 289,9 -11,2 580,6 554,4 26,2 

       
51038    Trygghetslarm 

      
Intäkter -90,2 

 
90,2 

   
Kostnader 103,8 75,0 -28,8 150,0 249,4 -99,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

13,6 75,0 61,4 150,0 249,4 -99,4 

       
51111    Ordinärt boende 

      
Intäkter -719,8 -837,6 -117,8 -1 675,0 -1 615,0 -60,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-719,8 -837,6 -117,8 -1 675,0 -1 615,0 -60,0 

       
51226    Särskilt boende 

      
Intäkter -280,8 -385,0 -104,2 -770,0 -690,0 -80,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-280,8 -385,0 -104,2 -770,0 -690,0 -80,0 

       
51301    LSS adm o arb.ledning 

     
Intäkter 

 
-30,0 -30,0 -60,0 -20,0 -40,0 
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Kostnader 259,3 261,9 2,6 523,9 534,7 -10,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

259,3 231,9 -27,4 463,9 514,7 -50,8 

       
53001    Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

     
Intäkter -19,6 -50,0 -30,4 -100,0 -100,0 

 
Kostnader 496,6 661,8 165,2 1 323,8 1 098,0 225,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

477,0 611,8 134,8 1 223,8 998,0 225,8 

       

       
54015    IFO Enhetschef 

      
Kostnader 383,3 334,5 -48,8 668,7 673,6 -4,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

383,3 334,5 -48,8 668,7 673,6 -4,9 

       
60112    Adm. ensamk. flyktingbarn 

     
Intäkter -393,3 -391,8 1,5 -783,8 -783,8 

 
Kostnader 378,1 395,8 17,7 790,7 770,7 20,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-15,2 4,0 19,2 6,9 -13,1 20,0 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
420      ENHETSCHEF IFO 

      
Intäkter -8 454,4 -700,5 7 753,9 -1 401,2 -17 246,9 15 845,7 

Kostnader 20 245,8 7 284,7 -12 961,1 14 569,2 38 604,2 -24 035,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

11 791,4 6 584,2 -5 207,2 13 168,0 21 357,3 -8 189,3 

       
13012    Överförmynd.vht ensamkomm 

     
Intäkter -179,2 

 
179,2 

   
Kostnader 179,2 

 
-179,2 

 
154,6 -154,6 

Verksamhetens nettokostnad 
   

154,6 -154,6 

       
26710    Alkohol- o tobaklagstiftn 

     
Intäkter -96,4 -50,0 46,4 -100,0 -100,0 

 
Kostnader 60,7 48,7 -12,0 97,3 97,3 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

-35,7 -1,3 34,4 -2,7 -2,7 
 

       
41201    Familjedaghem 

      
Intäkter -85,4 

 
85,4 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

-85,4 
 

85,4 
   

       
51336    LASS Pers assistans- Barn 
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Intäkter -0,3 
 

0,3 
   

Kostnader 446,4 326,2 -120,2 652,6 713,4 -60,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

446,1 326,2 -119,9 652,6 713,4 -60,8 

       
51362    LSS Korttidvistelse- Barn 

     
Kostnader 53,6 133,1 79,5 266,1 286,1 -20,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

53,6 133,1 79,5 266,1 286,1 -20,0 

       
51391    Övriga LSS insatser 

      
Intäkter -53,3 -20,6 32,7 -41,0 -41,0 

 
Kostnader 888,0 578,2 -309,8 1 156,4 1 416,0 -259,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

834,7 557,6 -277,1 1 115,4 1 375,0 -259,6 

       
54011    IFO Gem administration 

     
Kostnader 2 255,5 2 112,7 -142,8 4 227,1 4 351,3 -124,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

2 255,5 2 112,7 -142,8 4 227,1 4 351,3 -124,2 

       
54021    IFO Gem verksamhet 

     
Kostnader -3 393,6 

 
3 393,6 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

-3 393,6 
 

3 393,6 
   

       
55201    Inst.vård vuxna missbruk 

     
Intäkter -45,0 -24,0 21,0 -48,0 -48,0 

 
Kostnader 2 982,2 354,0 -2 628,2 708,0 4 106,6 -3 398,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

2 937,2 330,0 -2 607,2 660,0 4 058,6 -3 398,6 

       
55205    TNE - enhet 

      
Kostnader 95,5 42,9 -52,6 85,7 85,7 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

95,5 42,9 -52,6 85,7 85,7 
 

       
55611    Fam.hem SOL+LVM-vux missb 

     
Intäkter 

 
-6,4 -6,4 -12,8 -12,8 

 
Kostnader 26,9 107,1 80,2 214,1 660,0 -445,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

26,9 100,7 73,8 201,3 647,2 -445,9 

       
55801    Indv behovspr öp vård-vux 

     
Kostnader 5,7 23,6 17,9 47,0 15,0 32,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

5,7 23,6 17,9 47,0 15,0 32,0 

       
56401    Inst.vård barn o ungdom 
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Intäkter -140,9 -68,1 72,8 -136,1 -786,0 649,9 

Kostnader 2 670,7 643,8 -2 026,9 1 287,4 1 559,0 -271,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

2 529,8 575,7 -1 954,1 1 151,3 773,0 378,3 

       
56701    Fam.hem SOL+LVU barn/ung 

     
Intäkter -9,4 -34,4 -25,0 -69,1 -3,5 -65,6 

Kostnader 2 112,2 370,6 -1 741,6 740,7 2 501,0 -1 760,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

2 102,8 336,2 -1 766,6 671,6 2 497,5 -1 825,9 

       
56811    Kontaktperson- barn/ungd 

     
Kostnader 104,6 58,1 -46,5 115,9 115,9 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

104,6 58,1 -46,5 115,9 115,9 
 

       
56812    Kontaktfamilj- barn/ungd 

     
Kostnader 146,1 89,6 -56,5 179,5 179,5 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

146,1 89,6 -56,5 179,5 179,5 
 

       
56813    Indv behovsp öp vård-barn 

     
Kostnader 114,5 

 
-114,5 

 
660,0 -660,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

114,5 
 

-114,5 
 

660,0 -660,0 

       
57101    Kontaktperson - vuxna 

     
Kostnader 139,5 23,9 -115,6 47,8 47,8 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

139,5 23,9 -115,6 47,8 47,8 
 

       
57122    Skyddat boende, vuxna 

     
Intäkter -2,7 

 
2,7 

 
-2,7 2,7 

Kostnader 113,3 
 

-113,3 
 

50,0 -50,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

110,6 
 

-110,6 
 

47,3 -47,3 

       
57501    Försörjningsstöd 

      
Intäkter -127,7 -50,0 77,7 -100,0 -127,7 27,7 

Kostnader 2 328,6 1 920,0 -408,6 3 840,0 4 180,0 -340,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

2 200,9 1 870,0 -330,9 3 740,0 4 052,3 -312,3 

       
57691    Fastställande faderskap 

     
Kostnader 

 
4,8 4,8 9,4 9,4 

 
Verksamhetens nettokostnad 4,8 4,8 9,4 9,4 

 

       
60111    Ensamkom. flyktingbarn 

     
Intäkter -7 267,0 

 
7 267,0 

 
-15 231,0 15 231,0 
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Kostnader 8 530,2 
 

-8 530,2 
 

16 581,0 -16 581,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 263,2 
 

-1 263,2 
 

1 350,0 -1 350,0 

       
60112    Adm. ensamk. flyktingbarn 

     
Intäkter -447,1 -447,0 0,1 -894,2 -894,2 

 
Kostnader 386,0 447,4 61,4 894,2 834,6 59,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-61,1 0,4 61,5 
 

-59,6 59,6 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 
430      ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS 

     
Intäkter -843,3 -736,6 106,7 -1 472,3 -1 356,5 -115,8 

Kostnader 8 783,0 8 839,9 56,9 17 680,0 17 416,5 263,5 

nettokostnad 7 939,7 8 103,3 163,6 16 207,7 16 060,0 147,7 

       
51028    Gem komp.utv SOL+HSL 

     
Kostnader 5,9 

 
-5,9 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

5,9 
 

-5,9 
   

       
51114    Hemtjänst 

      
Intäkter -2,8 

 
2,8 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

-2,8 
 

2,8 
   

       
51301    LSS adm o arb.ledning 

     
Intäkter 

 
-75,6 -75,6 -151,2 -50,4 -100,8 

Kostnader 158,8 70,8 -88,0 141,8 296,9 -155,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

158,8 -4,8 -163,6 -9,4 246,5 -255,9 

       
51311    LSS Gruppb Bergsmansv 

     
Intäkter -160,4 -146,8 13,6 -293,4 -293,4 

 
Kostnader 1 602,6 1 641,9 39,3 3 283,5 3 283,4 0,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 442,2 1 495,1 52,9 2 990,1 2 990,0 0,1 

       
51312    LSS Gruppb Kata Dahkström 

     
Intäkter -194,0 -178,6 15,4 -357,0 -357,0 

 
Kostnader 1 348,6 1 532,4 183,8 3 064,5 3 034,2 30,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 154,6 1 353,8 199,2 2 707,5 2 677,2 30,3 

       
51313    LSS Gruppb Ängen 

      
Intäkter -127,6 -127,6 

 
-255,0 -255,0 

 
Kostnader 1 687,5 1 742,0 54,5 3 483,9 3 315,3 168,6 
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Verksamhetens 
nettokostnad 

1 559,9 1 614,4 54,5 3 228,9 3 060,3 168,6 

       
51317    LSS Vårdhem psyk 

      
Intäkter -41,1 -40,4 0,7 -80,7 -82,8 2,1 

Kostnader 685,8 672,6 -13,2 1 345,0 1 371,5 -26,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

644,7 632,2 -12,5 1 264,3 1 288,7 -24,4 

       
51321    LSS Stödteam- Kata Dahl 

     
Kostnader 369,7 416,7 47,0 832,7 816,5 16,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

369,7 416,7 47,0 832,7 816,5 16,2 

       
51335    LASS Pers assistans-Vuxna 

     
Intäkter -32,8 

 
32,8 

 
-37,0 37,0 

Kostnader 1 953,8 1 592,4 -361,4 3 186,6 3 186,6 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 921,0 1 592,4 -328,6 3 186,6 3 149,6 37,0 

       
51341    LSS Ledsagning 

      
Kostnader 16,0 86,7 70,7 173,5 173,5 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

16,0 86,7 70,7 173,5 173,5 
 

       
51342    LSS Kontaktpersoner 

     
Kostnader 63,2 61,0 -2,2 122,0 122,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

63,2 61,0 -2,2 122,0 122,0 
 

       
51351    LSS Dagc Kopparberg 

     
Intäkter -46,7 

 
46,7 

 
-46,7 46,7 

Kostnader 548,3 641,3 93,0 1 282,4 1 257,9 24,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

501,6 641,3 139,7 1 282,4 1 211,2 71,2 

       
57103    Samlingslokal Röda stugan 

     
Kostnader 0,9 

 
-0,9 

 
4,2 -4,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

0,9 
 

-0,9 
 

4,2 -4,2 

       
57104    Sysselsättn.grupp  ACTIVA 

     
Kostnader 12,9 

 
-12,9 

 
34,8 -34,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

12,9 
 

-12,9 
 

34,8 -34,8 

       
57121    Personliga ombud 

      
Intäkter -50,4 -75,6 -25,2 -151,2 -50,4 -100,8 

Kostnader 51,7 118,2 66,5 236,2 3,0 233,2 
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Verksamhetens 
nettokostnad 

1,3 42,6 41,3 85,0 -47,4 132,4 

       
61860    Lönebidragsanställningar 

     
Intäkter -187,5 -92,0 95,5 -183,8 -183,8 

 
Kostnader 277,3 263,9 -13,4 527,9 516,7 11,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

89,8 171,9 82,1 344,1 332,9 11,2 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
440      ENHETSCHEF  ÄO SOLGÅRDEN 

     
Intäkter -1 245,7 -1 423,6 -177,9 -2 846,9 -2 472,1 -374,8 

Kostnader 7 527,9 7 691,2 163,3 15 381,9 14 914,7 467,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

6 282,2 6 267,6 -14,6 12 535,0 12 442,6 92,4 

       
51221    Gruppboende Heden 

     
Intäkter -179,0 -167,1 11,9 -334,1 -334,1 

 
Kostnader 193,2 189,5 -3,7 378,7 378,7 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

14,2 22,4 8,2 44,6 44,6 
 

       
51223    Solgården 

      
Intäkter -355,6 -413,7 -58,1 -827,3 -750,0 -77,3 

Kostnader 6 104,5 5 989,6 -114,9 11 980,1 11 952,8 27,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

5 748,9 5 575,9 -173,0 11 152,8 11 202,8 -50,0 

       
51233    Matservice - Solgården 

     
Intäkter -396,2 -414,0 -17,8 -828,0 -788,0 -40,0 

Kostnader 653,5 766,4 112,9 1 533,0 1 383,0 150,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

257,3 352,4 95,1 705,0 595,0 110,0 

       
61860    Lönebidragsanställningar 

     
Intäkter -314,9 -428,8 -113,9 -857,5 -600,0 -257,5 

Kostnader 576,7 745,7 169,0 1 490,1 1 200,2 289,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

261,8 316,9 55,1 632,6 600,2 32,4 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
450      ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST 

     
Intäkter -2 562,2 -2 737,4 -175,2 -5 474,9 -5 481,0 6,1 

Kostnader 12 270,9 12 634,3 363,4 25 265,7 24 993,8 271,9 

Verksamhetens 9 708,7 9 896,9 188,2 19 790,8 19 512,8 278,0 
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nettokostnad 

       
51114    Hemtjänst 

      
Intäkter -8,5 

 
8,5 

 
-6,1 6,1 

Kostnader 4 612,1 4 643,1 31,0 9 285,5 9 159,6 125,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

4 603,6 4 643,1 39,5 9 285,5 9 153,5 132,0 

       
51118    Nattpatrull 

      
Kostnader 508,6 729,3 220,7 1 457,2 1 432,8 24,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

508,6 729,3 220,7 1 457,2 1 432,8 24,4 

       
51134    Matservice -Hemtj, matlåd 

     
Intäkter -383,1 -451,0 -67,9 -902,0 -902,0 

 
Kostnader 187,4 451,6 264,2 903,4 903,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

-195,7 0,6 196,3 1,4 1,4 
 

       
51224    Treskillingen 

      
Intäkter -1 991,8 -1 904,4 87,4 -3 808,9 -3 808,9 

 
Kostnader 6 580,3 6 408,9 -171,4 12 816,6 12 695,0 121,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

4 588,5 4 504,5 -84,0 9 007,7 8 886,1 121,6 

       
51234    Matservice -Treskillingen 

     
Intäkter -178,8 -382,0 -203,2 -764,0 -764,0 

 
Kostnader 382,5 401,4 18,9 803,0 803,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

203,7 19,4 -184,3 39,0 39,0 
 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
460      ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE 

     
Intäkter -2 113,7 -2 083,0 30,7 -4 166,1 -4 166,1 

 
Kostnader 11 012,7 10 933,0 -79,7 21 866,4 21 866,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

8 899,0 8 850,0 -49,0 17 700,3 17 700,3 
 

       
51222    Koppargården 

      
Intäkter -1 485,3 -1 468,0 17,3 -2 936,1 -2 936,1 

 
Kostnader 10 032,6 9 860,0 -172,6 19 720,2 19 720,2 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

8 547,3 8 392,0 -155,3 16 784,1 16 784,1 
 

       
51232    Matservice - Koppargården 

     
Intäkter -628,4 -615,0 13,4 -1 230,0 -1 230,0 
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Kostnader 980,1 1 073,0 92,9 2 146,2 2 146,2 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

351,7 458,0 106,3 916,2 916,2 
 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
470      ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR 

     
Intäkter -137,4 -129,1 8,3 -258,3 -262,8 4,5 

Kostnader 3 383,2 3 464,8 81,6 6 930,1 6 934,6 -4,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

3 245,8 3 335,7 89,9 6 671,8 6 671,8 
 

       
51025    Adm äldreomsorg 

      
Kostnader 1,9 

 
-1,9 

 
1,4 -1,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1,9 
 

-1,9 
 

1,4 -1,4 

       
51033    Bet.ansvar ÄDEL+Psyk/ÄDEL 

     
Kostnader 

 
105,0 105,0 210,0 144,3 65,7 

Verksamhetens nettokostnad 105,0 105,0 210,0 144,3 65,7 

       
51041    Driftprojekt SOL o HSL 

     
Kostnader 

 
1,0 1,0 2,0 2,0 

 
Verksamhetens nettokostnad 1,0 1,0 2,0 2,0 

 

       
51119    Sjukdköteskor -ord boende 

     
Intäkter -137,2 -129,1 8,1 -258,3 -259,0 0,7 

Kostnader 1 533,4 1 522,6 -10,8 3 045,4 3 025,0 20,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 396,2 1 393,5 -2,7 2 787,1 2 766,0 21,1 

       
51120    Inköp sjukvårdsmaterial 

     
Kostnader 92,0 27,8 -64,2 55,6 180,0 -124,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

92,0 27,8 -64,2 55,6 180,0 -124,4 

       
51122    Inkontinensmaterial 

     
Kostnader 234,7 266,0 31,3 532,0 532,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

234,7 266,0 31,3 532,0 532,0 
 

       
51229    Sjuksköterskor -särsk bo 

     
Intäkter -0,2 

 
0,2 

 
-3,8 3,8 

Kostnader 1 521,2 1 542,4 21,2 3 085,1 3 049,9 35,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 521,0 1 542,4 21,4 3 085,1 3 046,1 39,0 
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 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
480      ENHETSCHEF REHAB 

      
Intäkter -175,6 -161,2 14,4 -322,0 -234,3 -87,7 

Kostnader 1 928,0 1 732,7 -195,3 3 464,3 3 598,3 -134,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 752,4 1 571,5 -180,9 3 142,3 3 364,0 -221,7 

       
51117    Dagvård/arbetsterapi 

     
Intäkter -137,6 -123,6 14,0 -247,0 -160,0 -87,0 

Kostnader 1 795,6 1 562,1 -233,5 3 123,3 3 257,3 -134,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 658,0 1 438,5 -219,5 2 876,3 3 097,3 -221,0 

       
51121    Inköp omvårdnadshjälpmede 

     
Intäkter -0,7 

 
0,7 

 
0,7 -0,7 

Kostnader 35,1 35,0 -0,1 70,0 70,0 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

34,4 35,0 0,6 70,0 70,7 -0,7 

       
51137    Matserv - Dagvård/Arb.ter 

     
Intäkter -37,3 -37,6 -0,3 -75,0 -75,0 

 
Kostnader 39,9 37,6 -2,3 75,0 75,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

2,6 
 

-2,6 
   

       
51241    Omvårdnads hjälpmedel 

     
Kostnader 41,7 90,0 48,3 180,0 180,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

41,7 90,0 48,3 180,0 180,0 
 

       
51310    LSS Gruppb gemensamt 

     
Kostnader 15,7 8,0 -7,7 16,0 16,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

15,7 8,0 -7,7 16,0 16,0 
 

       
490      Ansvar-text saknas 

      
Kostnader 

    
150,8 -150,8 

Verksamhetens nettokostnad 
   

150,8 -150,8 

       
60111    Ensamkom. flyktingbarn 

     
Kostnader 

    
76,9 -76,9 

Verksamhetens nettokostnad 
   

76,9 -76,9 

       
60114    Etablering 

      
Kostnader 

    
73,9 -73,9 

Verksamhetens nettokostnad 
   

73,9 -73,9 
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 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
510      BILDNINGSCHEF 

      
Intäkter -3 145,8 -1 502,5 1 643,3 -3 006,1 -4 630,4 1 624,3 

Kostnader 22 949,5 22 163,7 -785,8 44 329,3 47 321,0 -2 991,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

19 803,7 20 661,2 857,5 41 323,2 42 690,6 -1 367,4 

       
01511    Gem adm bildn.förv 

      
Kostnader -0,4 

 
0,4 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

-0,4 
 

0,4 
   

       
03510    Pedagogisk verksamhet 

     
Intäkter -214,5 

 
214,5 

 
-214,5 214,5 

Kostnader 251,5 
 

-251,5 
 

215,0 -215,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

37,0 
 

-37,0 
 

0,5 -0,5 

       
03520    Pedagogisk vht , IT 

      
Intäkter -255,9 

 
255,9 

 
-375,0 375,0 

Kostnader 247,0 131,4 -115,6 263,3 375,4 -112,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-8,9 131,4 140,3 263,3 0,4 262,9 

       
10240    Bildningsutskott 

      
Kostnader 1,9 

 
-1,9 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

1,9 
 

-1,9 
   

       
22510    KONSUMENTRÅDGIVNING 

     
Kostnader 

 
6,0 6,0 12,0 12,0 

 
Verksamhetens nettokostnad 6,0 6,0 12,0 12,0 

 

       
31010    Stöd t studieorganisation 

     
Kostnader 156,8 78,2 -78,6 156,6 156,8 -0,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

156,8 78,2 -78,6 156,6 156,8 -0,2 

       
31019    Övrigt - Stöd t studieorg 

     
Intäkter -120,0 

 
120,0 

   
Kostnader 116,7 

 
-116,7 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

-3,3 
 

3,3 
   

       
31521    Kulturverksamhet vuxen 
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Kostnader 1,6 10,5 8,9 20,9 20,9 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1,6 10,5 8,9 20,9 20,9 
 

       
31522    Kulturverksamhet barn 

     
Kostnader 46,3 37,9 -8,4 75,3 60,0 15,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

46,3 37,9 -8,4 75,3 60,0 15,3 

       
31523    Valborg,midsom, nationald 

     
Kostnader 29,8 18,6 -11,2 36,8 36,8 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

29,8 18,6 -11,2 36,8 36,8 
 

       
31591    Ersättning STIM 

      
Kostnader 

 
0,8 0,8 1,5 1,5 

 
Verksamhetens nettokostnad 0,8 0,8 1,5 1,5 

 

       
32010    Biblioteksverksamhet 

     
Intäkter -2,0 -3,8 -1,8 -7,5 -7,5 

 
Kostnader 551,9 503,9 -48,0 1 007,4 989,0 18,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

549,9 500,1 -49,8 999,9 981,5 18,4 

       
32020    Mediakostnad 

      
Intäkter -6,8 -5,5 1,3 -10,9 -10,9 

 
Kostnader 103,2 163,2 60,0 326,8 326,8 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

96,4 157,7 61,3 315,9 315,9 
 

       
32030    Fast.kostn bibliotek 

      
Intäkter -6,0 

 
6,0 

   
Kostnader 125,1 112,1 -13,0 223,9 268,4 -44,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

119,1 112,1 -7,0 223,9 268,4 -44,5 

       
37110    Fritidsgård- Ljusnarsskol 

     
Intäkter -0,2 

 
0,2 

   
Kostnader 272,5 311,2 38,7 622,9 585,9 37,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

272,3 311,2 38,9 622,9 585,9 37,0 

       
40751    Gem adm förskola 

      
Kostnader 405,2 376,8 -28,4 754,0 754,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

405,2 376,8 -28,4 754,0 754,0 
 

       
40791    Köp förskolpl -annan kom 

     
Kostnader 

 
71,0 71,0 142,0 645,0 -503,0 
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Verksamhetens nettokostnad 71,0 71,0 142,0 645,0 -503,0 

       
40792    Köp förskolpl -priv regi 

     
Intäkter -85,4 -40,0 45,4 -80,2 -210,2 130,0 

Kostnader 702,2 751,8 49,6 1 503,4 1 560,0 -56,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

616,8 711,8 95,0 1 423,2 1 349,8 73,4 

       
42591    Köp fritidsh -annan kom 

     
Kostnader 

 
117,4 117,4 235,0 225,0 10,0 

Verksamhetens nettokostnad 117,4 117,4 235,0 225,0 10,0 

       
42592    Köp fritidsh -priv regi 

     
Intäkter -7,8 -8,8 -1,0 -17,4 -17,4 

 
Kostnader 130,4 145,4 15,0 290,7 320,0 -29,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

122,6 136,6 14,0 273,3 302,6 -29,3 

       
43592    Köp försk.kls -priv regi 

     
Intäkter -12,1 -4,6 7,5 -9,4 -9,4 

 
Kostnader 201,6 108,8 -92,8 217,4 525,0 -307,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

189,5 104,2 -85,3 208,0 515,6 -307,6 

       
44011    Grundskola undervisning 

     
Kostnader 19,2 30,0 10,8 60,0 41,7 18,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

19,2 30,0 10,8 60,0 41,7 18,3 

       
44016    Specialpedagoginsatser 

     
Intäkter -0,6 

 
0,6 

 
-0,2 0,2 

Kostnader 317,4 308,4 -9,0 616,9 617,1 -0,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

316,8 308,4 -8,4 616,9 616,9 
 

       
44023    Läromedel + förbr.mtrl 

     
Kostnader 74,0 96,1 22,1 192,2 125,0 67,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

74,0 96,1 22,1 192,2 125,0 67,2 

       
44028    IT 

      
Kostnader 6,0 

 
-6,0 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

6,0 
 

-6,0 
   

       
44041    Skolmåltider 

      
Intäkter -0,3 

 
0,3 

 
-0,2 0,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-0,3 
 

0,3 
 

-0,2 0,2 
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44051    Skolskjutsar grundskola 

     
Intäkter -0,2 -83,1 -82,9 -166,3 -210,0 43,7 

Kostnader 1 596,2 1 369,4 -226,8 2 738,2 3 166,5 -428,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 596,0 1 286,3 -309,7 2 571,9 2 956,5 -384,6 

       
44061    Skolhälsovård 

      
Kostnader 258,1 271,3 13,2 542,1 542,7 -0,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

258,1 271,3 13,2 542,1 542,7 -0,6 

       
44062    Skolpsykologverksamhet 

     
Intäkter -72,6 

 
72,6 

 
-75,0 75,0 

Kostnader 33,1 242,9 209,8 486,0 248,0 238,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-39,5 242,9 282,4 486,0 173,0 313,0 

       
44063    Skolkurators.vht 

      
Kostnader 200,0 199,3 -0,7 398,9 405,5 -6,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

200,0 199,3 -0,7 398,9 405,5 -6,6 

       
44072    Vaktm / fastigh.skötsel 

     
Intäkter -0,9 

 
0,9 

 
-0,2 0,2 

Kostnader 450,6 548,5 97,9 1 098,0 1 025,5 72,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

449,7 548,5 98,8 1 098,0 1 025,3 72,7 

       
44081    Administration 

      
Intäkter -216,8 

 
216,8 

 
-150,0 150,0 

Kostnader 167,2 26,3 -140,9 51,9 231,9 -180,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-49,6 26,3 75,9 51,9 81,9 -30,0 

       
44082    Skolledning 

      
Kostnader 428,7 396,1 -32,6 792,7 780,2 12,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

428,7 396,1 -32,6 792,7 780,2 12,5 

       
44085    Komp.utv+försk.kl+fritids 

     
Intäkter -157,7 

 
157,7 

 
-94,7 94,7 

Kostnader 145,4 81,4 -64,0 163,0 232,5 -69,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-12,3 81,4 93,7 163,0 137,8 25,2 

       
44088    Elevassistenter gr.skola 

     
Intäkter -0,7 

 
0,7 

 
-0,5 0,5 

Kostnader 767,2 973,1 205,9 1 946,8 1 860,0 86,8 
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Verksamhetens 
nettokostnad 

766,5 973,1 206,6 1 946,8 1 859,5 87,3 

       
44091    Köp skolpl -annan kom 

     
Intäkter 14,6 -225,4 -240,0 -451,0 -910,0 459,0 

Kostnader 287,3 1 172,0 884,7 2 344,0 1 960,0 384,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

301,9 946,6 644,7 1 893,0 1 050,0 843,0 

       
44092    Köp skolpl - fristå skola 

     
Intäkter -105,1 -77,6 27,5 -155,0 -155,0 

 
Kostnader 1 759,3 1 284,9 -474,4 2 569,9 2 850,0 -280,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 654,2 1 207,3 -446,9 2 414,9 2 695,0 -280,1 

       
44093    Köp skolpl -staten 

      
Kostnader 

 
85,0 85,0 170,0 

 
170,0 

Verksamhetens nettokostnad 85,0 85,0 170,0 
 

170,0 

       
44351    Skolskjutsar särskola 

     
Kostnader 335,3 388,0 52,7 775,7 615,5 160,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

335,3 388,0 52,7 775,7 615,5 160,2 

       
44391    Köp skolpl sär -annan kom 

     
Kostnader 931,1 932,1 1,0 1 864,3 1 650,0 214,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

931,1 932,1 1,0 1 864,3 1 650,0 214,3 

       
45051    Gymnasieresor 

      
Intäkter -78,6 

 
78,6 

   
Kostnader 373,1 424,4 51,3 850,0 933,9 -83,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

294,5 424,4 129,9 850,0 933,9 -83,9 

       
45052    Inackorderingstillägg 

     
Kostnader 222,1 185,0 -37,1 370,0 374,0 -4,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

222,1 185,0 -37,1 370,0 374,0 -4,0 

       
45091    Köp skolpl Gy -annan kom 

     
Intäkter -1 706,7 -999,4 707,3 -2 000,0 -2 000,0 

 
Kostnader 8 662,6 8 536,9 -125,7 17 073,9 18 300,0 -1 226,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

6 955,9 7 537,5 581,6 15 073,9 16 300,0 -1 226,1 

       
45092    Köp skolpl Gy -frist skol 

     
Intäkter -92,4 -46,9 45,5 -93,7 -175,0 81,3 

Kostnader 1 591,3 780,6 -810,7 1 561,1 2 600,0 -1 038,9 
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Verksamhetens 
nettokostnad 

1 498,9 733,7 -765,2 1 467,4 2 425,0 -957,6 

       
45093    Köp skolpl Gy -staten 

     
Kostnader 

 
82,6 82,6 165,0 

 
165,0 

Verksamhetens nettokostnad 82,6 82,6 165,0 
 

165,0 

       
45391    Köp skolpl Gy.sär -anan k 

     
Intäkter -7,7 

 
7,7 

   
Kostnader 449,2 296,7 -152,5 593,3 630,0 -36,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

441,5 296,7 -144,8 593,3 630,0 -36,7 

       
45392    Köp skolpl Gy.sär-frist s 

     
Intäkter -9,4 -7,4 2,0 -14,7 -14,7 

 
Kostnader 157,0 122,6 -34,4 245,0 325,0 -80,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

147,6 115,2 -32,4 230,3 310,3 -80,0 

       
47282    Skolledning vuxenutb 

     
Kostnader 138,4 143,9 5,5 288,1 276,9 11,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

138,4 143,9 5,5 288,1 276,9 11,2 

       
56821    Droginformation- ungdom 

     
Kostnader 4,5 28,0 23,5 55,8 25,0 30,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

4,5 28,0 23,5 55,8 25,0 30,8 

       
61010    Arbetsledning 

      
Kostnader 231,9 213,2 -18,7 426,6 426,6 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

231,9 213,2 -18,7 426,6 426,6 
 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
520      FÖRSKOLECHEF 

      
Intäkter -1 289,1 -1 083,6 205,5 -2 168,6 -2 168,6 

 
Kostnader 1 495,1 1 020,0 -475,1 2 039,7 2 006,6 33,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

206,0 -63,6 -269,6 -128,9 -162,0 33,1 

       
40751    Gem adm förskola 

      
Intäkter -961,2 -974,0 -12,8 -1 949,3 -1 949,3 

 
Kostnader 387,3 177,6 -209,7 355,4 347,2 8,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-573,9 -796,4 -222,5 -1 593,9 -1 602,1 8,2 
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40753    Föreskoleverksamhet 
     

Intäkter -327,8 
 

327,8 
   

Kostnader 314,5 7,7 -306,8 15,3 15,3 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-13,3 7,7 21,0 15,3 15,3 
 

       
40754    Särsk stödinsats förskola 

     
Intäkter -0,1 -109,6 -109,5 -219,3 -219,3 

 
Kostnader 162,5 326,8 164,3 652,6 641,4 11,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

162,4 217,2 54,8 433,3 422,1 11,2 

       
40757    kompetens.utv förskola 

     
Kostnader 65,8 43,4 -22,4 86,8 86,8 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

65,8 43,4 -22,4 86,8 86,8 
 

       
41201    Familjedaghem 

      
Kostnader 565,0 464,5 -100,5 929,6 915,9 13,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

565,0 464,5 -100,5 929,6 915,9 13,7 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
521      GARHYTTANS FÖRSKOLA 

     
Intäkter -73,1 -2,7 70,4 -5,3 -5,3 

 
Kostnader 4 174,7 4 065,3 -109,4 8 133,2 8 006,6 126,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

4 101,6 4 062,6 -39,0 8 127,9 8 001,3 126,6 

       
40751    Gem adm förskola 

      
Kostnader 

 
1,6 1,6 2,9 2,9 

 
Verksamhetens nettokostnad 1,6 1,6 2,9 2,9 

 

       
40753    Föreskoleverksamhet 

     
Intäkter -73,1 -2,7 70,4 -5,3 -5,3 

 
Kostnader 3 580,5 3 452,5 -128,0 6 908,3 6 781,7 126,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

3 507,4 3 449,8 -57,6 6 903,0 6 776,4 126,6 

       
40759    Ledning o adm förskola 

     
Kostnader -0,3 

 
0,3 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

-0,3 
 

0,3 
   

       
40761    Matservice - Förskolor 

     
Kostnader 241,9 234,4 -7,5 468,6 468,6 
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Verksamhetens 
nettokostnad 

241,9 234,4 -7,5 468,6 468,6 
 

       
40771    Fastighetskostn förskola 

     
Kostnader 352,0 376,8 24,8 753,4 753,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

352,0 376,8 24,8 753,4 753,4 
 

       
44085    Komp.utv+försk.kl+fritids 

     
Kostnader 0,6 

 
-0,6 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

0,6 
 

-0,6 
   

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
522     ÅSTUGANS FÖRSKOLA 

      
Intäkter -51,5 -4,0 47,5 -8,1 -8,1 

 
Kostnader 1 810,3 1 656,4 -153,9 3 312,8 3 249,3 63,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 758,8 1 652,4 -106,4 3 304,7 3 241,2 63,5 

       
40753    Föreskoleverksamhet 

     
Intäkter -51,5 -4,0 47,5 -8,1 -8,1 

 
Kostnader 1 525,0 1 388,2 -136,8 2 776,4 2 726,6 49,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 473,5 1 384,2 -89,3 2 768,3 2 718,5 49,8 

       
40759    Ledning o adm förskola 

     
Kostnader 0,1 

 
-0,1 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

0,1 
 

-0,1 
   

       
40761    Matservice - Förskolor 

     
Kostnader 34,9 6,8 -28,1 13,5 13,5 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

34,9 6,8 -28,1 13,5 13,5 
 

       
40771    Fastighetskostn förskola 

     
Kostnader 99,2 99,2 

 
198,4 198,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

99,2 99,2 
 

198,4 198,4 
 

       
42500    FRITIDSHEM 

      
Kostnader 0,3 

 
-0,3 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

0,3 
 

-0,3 
   

       
42501    Fritidshem 
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Kostnader 150,8 162,2 11,4 324,5 310,8 13,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

150,8 162,2 11,4 324,5 310,8 13,7 

       
542      REKTOR GARHYTTESKOLAN 

     
Intäkter -1 015,0 -175,0 840,0 -350,0 -350,0 

 
Kostnader 4 665,5 3 711,5 -954,0 7 012,2 7 054,4 -42,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

3 650,5 3 536,5 -114,0 6 662,2 6 704,4 -42,2 

       
39100    Simskolor 

      
Kostnader 4,2 

 
-4,2 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

4,2 
 

-4,2 
   

       
40753    Föreskoleverksamhet 

     
Kostnader 1,0 

 
-1,0 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

1,0 
 

-1,0 
   

       
40771    Fastighetskostn förskola 

     
Kostnader 1,2 

 
-1,2 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

1,2 
 

-1,2 
   

       
42501    Fritidshem 

      
Intäkter -275,2 -175,0 100,2 -350,0 -350,0 

 
Kostnader 440,2 545,6 105,4 1 013,7 979,6 34,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

165,0 370,6 205,6 663,7 629,6 34,1 

       
42503    Fritidshem-Kyrkbacksskola 

     
Kostnader 0,1 

 
-0,1 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

0,1 
 

-0,1 
   

       
42561    Matservice - Fritidshem 

     
Kostnader 54,4 54,4 

 
108,8 108,8 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

54,4 54,4 
 

108,8 108,8 
 

       
43501    Förskoleklass 6-åringar 

     
Intäkter -126,8 

 
126,8 

   
Kostnader 437,8 490,0 52,2 911,6 891,3 20,3 

Verksamhetens 
nettokostnad 

311,0 490,0 179,0 911,6 891,3 20,3 

       
44011    Grundskola undervisning 

     
Intäkter -548,7 

 
548,7 
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Kostnader 2 310,0 1 208,1 -1 101,9 2 230,6 2 230,6 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

1 761,3 1 208,1 -553,2 2 230,6 2 230,6 
 

       
44014    Specialundervisning 

     
Kostnader 95,0 184,0 89,0 340,5 332,3 8,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

95,0 184,0 89,0 340,5 332,3 8,2 

       
44016    Specialpedagoginsatser 

     
Kostnader 160,8 192,0 31,2 355,8 344,6 11,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

160,8 192,0 31,2 355,8 344,6 11,2 

       
44017    Övriga stödanordningar 

     
Kostnader 15,8 31,6 15,8 63,6 63,6 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

15,8 31,6 15,8 63,6 63,6 
 

       
44021    Skolbibl +böcker+tidskrif 

     
Kostnader 

 
2,3 2,3 4,7 4,7 

 
Verksamhetens nettokostnad 2,3 2,3 4,7 4,7 

 

       
44023    Läromedel + förbr.mtrl 

     
Intäkter -2,5 

 
2,5 

   
Kostnader 17,2 58,9 41,7 117,8 117,8 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

14,7 58,9 44,2 117,8 117,8 
 

       
44027    Kult.akt+stud.besök+ mm 

     
Kostnader 4,7 5,8 1,1 11,6 11,6 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

4,7 5,8 1,1 11,6 11,6 
 

       
44028    IT 

      
Kostnader 0,9 

 
-0,9 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

0,9 
 

-0,9 
   

       
44041    Skolmåltider 

      
Intäkter -61,8 

 
61,8 

   
Kostnader 443,4 303,3 -140,1 606,5 730,0 -123,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

381,6 303,3 -78,3 606,5 730,0 -123,5 

       
44071    Skolfastigheter 

      
Kostnader 404,5 401,0 -3,5 801,6 801,6 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

404,5 401,0 -3,5 801,6 801,6 
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44081    Administration 

      
Kostnader 27,3 64,9 37,6 129,4 129,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

27,3 64,9 37,6 129,4 129,4 
 

       
44085    Komp.utv+försk.kl+fritids 

     
Kostnader 1,2 13,6 12,4 27,3 27,3 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

1,2 13,6 12,4 27,3 27,3 
 

       
44088    Elevassistenter gr.skola 

     
Kostnader 142,9 156,0 13,1 288,7 281,2 7,5 

Verksamhetens 
nettokostnad 

142,9 156,0 13,1 288,7 281,2 7,5 

       
44301    Särskola 

      
Kostnader 102,9 

 
-102,9 

   
Verksamhetens 
nettokostnad 

102,9 
 

-102,9 
   

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget Årsprognos 
Avvikelse 
bud/prog 

 

       
544      REKTOR KYRKBACKSSKOLAN 

     
Intäkter -1 237,8 -411,0 826,8 -820,9 -820,9 

 
Kostnader 12 003,0 10 970,0 -1 033,0 20 664,0 20 378,2 285,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

10 765,2 10 559,0 -206,2 19 843,1 19 557,3 285,8 

       
33010    Musikskoleverksamhet 

     
Intäkter -58,2 -64,6 -6,4 -129,3 -129,3 

 
Kostnader 1 033,2 1 084,8 51,6 2 012,8 1 966,1 46,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

975,0 1 020,2 45,2 1 883,5 1 836,8 46,7 

       
37110    Fritidsgård- Ljusnarsskol 

     
Kostnader 51,8 3,2 -48,6 6,4 6,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

51,8 3,2 -48,6 6,4 6,4 
 

       
37500    Lovverksamhet 

      
Kostnader 

 
5,2 5,2 10,5 10,5 

 
Verksamhetens nettokostnad 5,2 5,2 10,5 10,5 

 

       
39100    Simskolor 

      
Kostnader 23,1 12,9 -10,2 25,7 25,7 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

23,1 12,9 -10,2 25,7 25,7 
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42503    Fritidshem-Kyrkbacksskola 

     
Kostnader 158,4 223,8 65,4 415,8 393,4 22,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

158,4 223,8 65,4 415,8 393,4 22,4 

       
44010    PRAO 

      
Kostnader 

 
16,4 16,4 32,7 32,7 

 
Verksamhetens nettokostnad 16,4 16,4 32,7 32,7 

 

       
44011    Grundskola undervisning 

     
Intäkter -971,1 -346,4 624,7 -691,6 -691,6 

 
Kostnader 6 546,8 5 254,2 -1 292,6 9 725,0 9 512,2 212,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

5 575,7 4 907,8 -667,9 9 033,4 8 820,6 212,8 

       
44012    Svenska ll 

      
Kostnader 108,4 107,9 -0,5 199,8 192,0 7,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

108,4 107,9 -0,5 199,8 192,0 7,8 

       
44014    Specialundervisning 

     
Kostnader 372,4 459,2 86,8 848,3 832,7 15,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

372,4 459,2 86,8 848,3 832,7 15,6 

       
44015    Särskilda stödinsatser 

     
Intäkter -0,2 

 
0,2 

   
Kostnader 482,6 537,3 54,7 994,1 967,2 26,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

482,4 537,3 54,9 994,1 967,2 26,9 

       
44017    Övriga stödanordningar 

     
Intäkter -0,1 

 
0,1 

   
Kostnader 43,0 51,2 8,2 102,4 102,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

42,9 51,2 8,3 102,4 102,4 
 

       
44021    Skolbibl +böcker+tidskrif 

     
Kostnader 1,9 9,4 7,5 19,0 19,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

1,9 9,4 7,5 19,0 19,0 
 

       
44023    Läromedel + förbr.mtrl 

     
Kostnader 231,5 257,9 26,4 515,3 515,3 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

231,5 257,9 26,4 515,3 515,3 
 

       
44027    Kult.akt+stud.besök+ mm 
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Kostnader 11,4 18,9 7,5 37,7 37,7 
 

Verksamhetens 
nettokostnad 

11,4 18,9 7,5 37,7 37,7 
 

       
44028    IT 

      
Kostnader 9,3 7,9 -1,4 15,7 15,7 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

9,3 7,9 -1,4 15,7 15,7 
 

       
44041    Skolmåltider 

      
Intäkter -144,3 

 
144,3 

   
Kostnader 979,0 864,6 -114,4 1 729,4 1 800,0 -70,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

834,7 864,6 29,9 1 729,4 1 800,0 -70,6 

       
44071    Skolfastigheter 

      
Kostnader 805,6 755,0 -50,6 1 510,0 1 510,0 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

805,6 755,0 -50,6 1 510,0 1 510,0 
 

       
44075    Inventarier 

      
Kostnader 216,3 216,4 0,1 432,7 432,7 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

216,3 216,4 0,1 432,7 432,7 
 

       
44081    Administration 

      
Intäkter -63,9 

 
63,9 

   
Kostnader 489,4 432,0 -57,4 815,2 805,4 9,8 

Verksamhetens 
nettokostnad 

425,5 432,0 6,5 815,2 805,4 9,8 

       
44084    SYV 

      
Kostnader 116,6 130,1 13,5 241,5 241,5 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

116,6 130,1 13,5 241,5 241,5 
 

       
44085    Komp.utv+försk.kl+fritids 

     
Kostnader 20,8 54,8 34,0 109,4 109,4 

 
Verksamhetens 
nettokostnad 

20,8 54,8 34,0 109,4 109,4 
 

       
44301    Särskola 

      
Kostnader 301,5 466,9 165,4 864,6 850,2 14,4 

Verksamhetens 
nettokostnad 

301,5 466,9 165,4 864,6 850,2 14,4 

       
550      Ansvar-text saknas 

      
Intäkter 

    
-29,6 29,6 

Kostnader 
    

112,6 -112,6 
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Verksamhetens nettokostnad 
   

83,0 -83,0 

       
47351    Gymasie vuxenutbildning 

     
Kostnader 

    
32,0 -32,0 

Verksamhetens nettokostnad 
   

32,0 -32,0 

       
47871    Utb.lokal - Abrahamsgå 

     
Kostnader 

    
80,0 -80,0 

Verksamhetens nettokostnad 
   

80,0 -80,0 

       
61010    Arbetsledning 

      
Intäkter 

    
2,0 -2,0 

Kostnader 
    

0,2 -0,2 

Verksamhetens nettokostnad 
   

2,2 -2,2 

       
61013    Servicegrupp 

      
Intäkter 

    
-31,6 31,6 

Kostnader 
    

0,4 -0,4 

Verksamhetens nettokostnad 
   

-31,2 31,2 

       

 Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
perioden 

Årsbudget 
  

 
Allmännyttans utfall påverkar inte kommunens resultat utan bokförs som en skuld/fordran på 
hyreskollektivet. 

610      ALLMÄNNYTTAN 
      

Intäkter -9 058,7 -8 770,0 288,7 -17 540,4 
  

Kostnader 8 001,2 8 499,5 498,3 17 381,4 
  

Verksamhetens 
nettokostnad 

-1 057,5 -270,5 787,0 -159,0 
  

       
81520    Allmännyttan 

      
Intäkter -9 058,7 -8 770,0 288,7 -17 540,4 

  
Kostnader 8 001,2 8 499,5 498,3 17 381,4 

  
Verksamhetens 
nettokostnad 

-1 057,5 -270,5 787,0 -159,0 
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