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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
Omvärldsanalys 
 
Näringsliv 
Ljusnarsbergs kommun har under historisk 
tid levt av att nyttja de naturtillgångar som 
finns. Under mitten av 1900-talet nådde 
kommunen sin kulmen, både avseende 
arbetstillfällen och antal invånare. Sedan 
början av 1960-talet har kommunen 
genomgått en av de kraftigaste 
strukturomvandlingar som skett i landet. 
Omvandlingen av näringsgrenar med sitt 
ursprung i skog och malm skedde till 
störst del under 1960- och 1970-talen. 
Samtidigt ökade antalet anställda i den 
offentliga sektorn och motverkade därmed 
effekterna av neddragningarna inom det 
privata näringslivet. När sedan 
omstruktureringstrycket även nådde den 
offentliga sektorn på 1990-talet föll 
befolkningstal och skatteunderlag snabbt. 
 
Flertalet företag i kommunen är små. 
Statistik visar att det finns drygt 200 
företag inom kommunen. Inte mer än ett 
fåtal av företagen har mer än 50 anställda. 
De viktigaste större arbetsställena inom 
den privata sektorn är Kopparbergs 
Bryggeri samt Ahlstroms i Ställdalen. 
Bland övriga företag är branschbredden 
stor. 
 
Den största arbetsgivaren återfinns inom 
den offentliga sektorn och är 
Ljusnarsbergs kommun med ca 300 
årsarbetare. Övriga större arbetsgivare är 
Kopparbergs Bryggeri med ca 135 
anställda och Ahlstroms med ca 120 
anställda. 
 
Uppbyggnaden av det nya moderna 
näringslivet har kunnat göras genom de 
fleråriga satsningar som gjorts för att öka 
kompetensen hos arbetskraften. Viktigaste 
aktör i detta arbete är och har varit 
arbetsförmedlingen. De olika 
utbildningarna bedrivs både genom 
kommunen och olika utbildningsföretag. 
 

 
 
 
 
Projekt Bergskraft startade under 2004 och 
har växt i omfattning under 2005-2009. 
Projektet syftar till att bl a sprida 
information och kunskap om vilka malmer 
och mineraler som finns runtom i 
Bergslagen för etablering av 
bergsbruksföretag i regionen. Under de 
senaste åren har teknikutvecklingen 
kombinerad med ökad efterfrågan av 
malmer och mineraler gjort att gamla 
fyndigheter kan visa sig brytvärdiga igen. 
Antalet ansökningar om och beviljade 
undersökningstillstånd av Bergsstaten har 
under året ökat kraftigt. Projektet har 
förlängts t o m 2010. 
 
Arbetsmarknad 
Regeringen förutspår att arbetslösheten 
når sin kulmen 2010 för att sedan börja 
minska. Vändningen bedöms dock bli 
tidigare än vad som t ex bedömdes i 
budgetpropositionen. För kommunsektorn 
är skatteunderlagets utveckling av 
avgörande betydelse för dess ekonomi. 
Skatteunderlaget styrs i princip av antalet 
arbetade timmar och löneutvecklingen för 
dessa timmar.  
 
Den öppna arbetslösheten i kommunen 
uppgick i december 2009 till 5,2 %, vilket 
innebär en ökning med 0,4 % jämfört med 
motsvarande tid 2008. I olika 
åtgärdsprogram återfanns 4 % av 
arbetskraften. Motsvarande tid 2008 var 
1,5 % i åtgärdsprogram, en kraftig ökning 
av personer i åtgärdsprogram. Den 
sammantagna arbetslösheten har alltså 
ökat 2,9 %. Nedanstående tabell visar 
fördelningen mellan kön och för ungdom 
(18-24 år). 
 
Arbetslösheten i kommunen är något 
högre än i länet och mer tydligt högre än i 
riket.  
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 LJUSNARSBERG ÖREBRO LÄN RIKET 
 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Antal öppet arbetslösa 148 159 7 658 8 825 209 842 265 296 
% öppet arbetslösa 4,8 5,2 4,4 5,0 3,6 4,5 
Antal i åtgärdsprogram 47 124 3 604 6 928 87 538 172 620 
% i åtgärdsprogram 1,5 4,0 2,1 3,9 1,5 2,9 
% öppet arbetsl. kvinnor 3,7 3,9 3,6 4,1 3,0 3,8 
% i åtgärdsprog. kvinnor 1,8 4,2 2,1 3,7 1,5 2,8 
% öppet arbetslösa män 5,8 6,4 5,1 5,9 4,1 5,1 
% i åtgärdsprogram män 1,3 3,9 2,1 4,2 1,5 3,0 
% öppet arbetsl. ungdom 11,4 9,8 7,7 6,5 5,5 5,2 
% i åtgärdsprog. ungdom 4,9 10,1 3,7 8,8 2,9 6,7 
Tabell över arbetslösa i Ljusnarsberg, jämfört med Örebro län och Riket. 
 
Ungdomsarbetslösheten är högre jämfört 
med både länet och riket. Yngre män är 
generellt, och även i Ljusnarsberg, mer 
drabbade än yngre kvinnor. I Ljusnarsberg 
är 24,3 % av yngre män arbetslösa medan 
det för kvinnor i nämnda ålderskatgori är 
15,3 %. Tillgången till arbete är en viktig 
faktor avseende rörligheten bland yngre. 
Saknas möjligheten till utkomst ökar 
risken för en flytt dit arbetstillfällen finns. 
De kommande åren slutför ett stort antal 
elever sina gymnasiestudier samtidigt som 
40-talisterna börjar gå i pension. En stor 
utmaning för utbildningsväsendet och 
arbetsmarknaden är att ersätta 40-
talisterna med personer med rätt 
kompetens.  
 
Befolkning 
Kommunens befolkning uppgick till 5 055 
personer den 31 december 2009 (5 129 var 
det 2008). Befolkningen har minskat 
kontinuerligt i kommunen sedan 50 år 
tillbaka. Orsaken är de strukturella för-
ändringar som pågått och pågår. 
Minskningen under 2009 uppgår till 74 
personer (-59) och beror på ett negativt 
födelsenetto med –66 personer (-57) och 
ett negativt flyttningsnetto med 8 personer 
(-2). Antalet födda uppgick till 25 (29). 
Årskullar av den storleken leder till 
fortsatt stora förändringskrav inom 
barnomsorg och grundskola, om inte 
födelsetalen kompenseras av kraftig 
inflyttning av barn (-familjer). Av vikt är 
att närmare analysera flyttströmmarna bl a 
vad avser åldersfördelningen på in- och 

utflyttade och bakomliggande orsaker till 
rörligheten. 
 
Nedanstående tabell visar 
befolkningsutvecklingen sedan 1960.  
 

ÅR ANTAL % 
1960 9 755 ------------ 
1970 7 442 -23,71% 
1980 7 006 -5,86% 
1990 6 488 -7,39% 
2000 5 651 -12,90% 
2001 5 539 -1.98% 
2002 5 485 -0.97% 

 2003 5 415 -1.28% 
2004 5 389 -0.48% 
2005 5 317 -1.34% 
2006 5 243 -1,39% 
2007 
2008 

5 188 
5 129 

-1.05% 
-1.14% 

2009 5 055 -1.46% 
 
Befolkningspyramiden i Ljusnarsbergs 
kommun kan beskrivas på följande sätt: 
Kommunen har färre barn, ungdomar och 
vuxna i åldrarna upp till 45 år jämfört med 
riket. Antalet personer över 45 år är 
däremot genomsnittligt fler i samtliga 
åldersgrupper än riket. Vid genomgång av 
samtliga kommuners åldersfördelning kan 
konstateras att Ljusnarsbergs kommun har 
3:e lägsta andelen invånare i åldern 0-17 
år. 2009 har kommunen den 8:e högsta 
medelåldern, 47,2 år,  av alla kommuner. I 
riket är medelåldern 41,0 år. Vidare har 
kommunen 14:e plats  vad avser högst 
andel av befolkningen över 65 år. 
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Med anledning av kommunens 
befolkningspyramid ställs mycket stora 
krav på omställning av kommunala 
verksamheter. En kraftig minskning av 
antalet barn och elever samtidigt som allt 
fler blir ålderspensionärer gör att 
omfördelningen av resurser blir en central 
kommunalekonomisk fråga i 
Ljusnarsberg. I första skedet krävs en 
fortsatt anpassning av grundskolan och 
förskolan avseende bemanning och 
lokalytor. Detta är nödvändigt då 
resurserna kommer att krävas för 
gymnasieutbildning åt de stora kullar som 
lämnar grundskolan. Efter att de stora 
årskullarna lämnar gymnasiet kommer 
samtidigt antalet äldre att öka. En del av 
denna nödvändiga omställning påbörjades 
i samband med nedläggningen av Bångbro 
skola och har fortsatt i och med 
nedläggningen av Ställdalens skola. 
 
Bostadsmarknaden 
Den långvariga negativa 
befolkningsutvecklingen har drabbat hela 
fastighetsmarknaden i kommunen. Ett 
stort antal lägenheter har ställts tomma 
inom samtliga upplåtelseformer.   
 
För att reglera delar av detta och 
säkerställa det kommunala 
fastighetsbolagets fortlevnad tecknade 
kommunen under år 2000 ett avtal med 
staten om att totalt 155 lägenheter skulle 
tas ur bostadsmarknaden under åren 2000–
2002. I statens åtagande ingick 
ekonomiskt stöd för den process som 
krävdes för att detta skulle kunna för-
verkligas. Per den sista december 2009 
ägde Ljusnarsbergs Fastighets AB (LFAB) 
393 bostadslägenheter.  
 
Totalt har det antal lägenheter som 
stipulerats i avtalet tagits från 
bostadsmarknaden. Därmed är avtalet 
uppfyllt och avtalet med staten har 
upphört att gälla.  
 
Vakansgraden i det kommunala 
bostadsbolaget har genom ovan nämnda 
åtgärder kraftigt minskat. Antalet tomma 
lägenheter var vid årsskiftet 24 (40) vilket 

ger en vakansgrad på 6,1 % (10,2 %). 
Hyresbortfallet uppgick under året till 
drygt 2,1 mkr (2,0 mkr) vilket belastar 
företagets resultat.  
 
I de analyser av bostadsmarknaden i 
kommunen, och specifikt för LFAB, som 
staten genomfört vid uppföljningar av 
ovan nämnda avtal konstateras att det 
kommer att vara fortsatta svårigheter ha en 
låg vakansgrad även i framtiden. Det 
innebär att om bostadsmarknaden 
fortsätter ha en svag utveckling i 
kommunen kan ytterligare reducering av 
beståndet bli nödvändigt. 
 
Kommunen har härutöver borgens-
åtaganden för bostadsrättsföreningen 
Hemvreten med 2,5 mkr. Föreningen har 
50 lägenheter varav 4 (3) var outhyrda per 
den sista december 2009. 
 
 
Samhällsekonomisk utveckling 
 
Internationellt 
Den finansiella krisen slog under 2008 till 
med full kraft och fortsatte under hela 
2009. Varningssignalerna hade funnits en 
längre tid men krisen utlöstes främst när 
storbanken Lehmann & Brothers ej fick 
statligt stöd av den amerikanska staten. 
Den osäkerhet som fortsatt råder innebär 
svårigheter avseende finansiering för 
företag.  
 
Som en stimulansåtgärd har styrräntorna 
runt om i världen sänkts. Detta har 
inneburit sänkta utlåningsräntor. Fortsatt 
råder dock svårigheter att uppta lån för 
företag, bl a eftersom de säkerheter som 
finns har nedvärderats kraftigt. 
 
Kombinerat med finanskrisen försvagades 
konjunkturen påtagligt. Effekterna genom 
företagsnedläggningar och ökad 
arbetslöshet är fortsatt märkbara. Även i 
tillväxtregioner som Kina och Indien 
genomgick ekonomin en 
avmattningsperiod som dock återigen är i 
paritet med tidigare nivåer. Som en följd 
av den minskade efterfrågan föll priserna 
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på råvaror kraftigt. Även här har en 
återhämtning påbörjats 
 
Tillväxten har i en rad länder varit negativ, 
d v s recession, under 2009.   
 
Nationellt 
Den svenska konjunkturen gick från att gå 
på högvarv till tomgång på endast någon 
månads tid. Under det fjärde kvartalet 
2008 och för hela 2009 var BNP:s 
utveckling negativ. BNP förändrades 2009 
med -4,3 %. Prisutvecklingen 2009 var 
likaledes negativ, dvs deflation. KPI 
förändrades med -0,3 %. 
 
Konjunkturnedgången har inneburit en 
ökad arbetslöshet och därmed lägre 
skatteintäkter. Bl a minskade antalet 
arbetade timmar under 2009 med 2,8 %. 
Detta har även inneburit högre kostnader 
för landets kommuner vad avser 
försörjningsstöd. 
 
Prognoserna för skatteunderlagets 
utveckling åren 2009-2011 reviderades 
ned i flera omgångar under 2008 och 
första halvåret 2009. Under andra halvåret 
2009 och inledningen av 2010 har dock 
prognoserna för utvecklingen av 
skatteunderlaget reviderats upp.  
 
Löneutvecklingen de kommande åren är 
osäker. För 2008 var löneökningstakten 
hög, 4,8 % och för 2009 3,1 %. För 2010 
ska nya avtal förhandlas fram. En löneut-
veckling som ökar utgifterna mer än vad 
kommunens inkomster gör leder ofrån-
komligen till att effektiviserings- och 
rationaliseringsbehov uppstår.  
 
 
Ljusnarsbergs kommun – 
ekonomisk översikt 
 
Koncernen 
Den kommunala verksamheten i 
Ljusnarsberg bedrivs både i förvaltnings- 
och bolagsform. Syftet med den 
kommunala koncernredovisningen är att få 
en helhetsbild av kommunens ekonomi 

och åtaganden oberoende av hur 
verksamheten är organiserad. 
 
I koncernredovisningen ingår förutom 
Ljusnarsbergs kommun även 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) samt Stiftelsen Gillersklacks 
Fritidsanläggning. Ljusnarsbergs 
Industrifastigheter AB (LIFAB) avyttrades 
under 2009. 
 
Kommunen äger dessutom mindre andelar 
i Kommuninvest i Sverige AB samt i 
Länstrafiken i Örebro AB. Kommunens 
tekniska och affärsdrivande verksamheter 
återfinns sedan den 1 april 2003 i 
Bergslagens Kommunal-teknik (BKT), 
vilket är ett kommunal-förbund med säte i 
Nora. Sedan årsskiftet 2003/04 återfinns 
miljö- och byggnadsverksamheterna i den 
för de fyra norra kommunerna 
gemensamma Bergslagens Miljö- och 
Byggnadsnämnd (BMB) som ingår i 
Lindesbergs kommun. Räddningstjänsten 
organiseras sedan årsskiftet 2004/05 i en 
gemensam nämnd tillsammans med 
Ludvika kommun. Själva verksamheten 
har bedrivits under lång tid av Ludvika 
kommun. Kommunen är numera även 
medlem i det finansiella 
samordningsförbundet SOFINT 
tillsammans med Nora, Hällefors, 
Lindesberg, Landstinget, Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen. 
 
Ljusnarsbergs Fastighets AB bygger och 
förvaltar bostäder samt servicebostäder i 
Ljusnarsbergs kommun. I december år 
2009 hade bolaget 393 bostäder varav 24 
stycken (40) outhyrda. Företagets ekonomi 
har sanerats och förbättrats genom de stora 
tillskott som gjorts från staten och 
kommunen och som regleras i avtal 
mellan kommunen och Bostadsdele-
gationen. Avtalet löpte ut vid årsskiftet 
2007/08. Bolagets resultat för år 2009 
visar på ett överskott med 1 191 tkr  
(-127 tkr). 
 
Vakansgraden är dock allt för hög även 
om vakanserna minskade i samband med 
rivning av lägenheter i Ställdalen i slutet 
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av 2007. Bolaget och kommunen behöver 
kontinuerligt se över fastighetsbeståndet. 
Detta har under 2009 inneburit bl a en 
sammankomst med statens bostadskredit-
nämnd där bolagets situation belystes. 
 
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB 
avyttrades under året. Bolaget ägde och 
förvaltade industrilokaler i Bångbro och 
på industriområdet Vintersvik. Vid 
försäljningen av bolaget kvarstannade 
området Vintersvik i kommunal ägo 
genom att LFAB numera äger 
fastigheterna.  
 
Vid årsskiftet 2005/06 genomfördes 
försäljningen av Stiftelsen Gillersklacks 
fritidsanläggnings fastighet till ett privat 
bolag. Försäljningen genomfördes utifrån 
fullmäktiges beslut. Resultatet för 
Stiftelsen blev under 2009 negativt med 
32 tkr (-24 tkr). Orsaken är de tjänster 
Stiftelsen köper av kommunens 
ekonomiavdelning samt revisionstjänster. 
Stiftelsen har under året återbetalat 150 tkr 
av det lån stiftelsen har till kommunen. 
Återstående låneskuld är 300 tkr. 
Samtidigt har stiftelsens fordran på 
köparen av anläggningen minskat under 
året med 231 tkr. Återstående fordran är 
därmed 224 tkr samt 1 200 tkr som 
kvarstår av köpeskillingen. 
 
BKT redovisar för den samlade 
verksamheten ett överskott med 5,1 mkr 
varav den skattefinansierade delen av 
verksamheten gav ett överskott med 1,1 
mkr. Det innebär att den avgifts-
finansierade delen av BKT lämnade ett 
överskott med 4,0 mkr. För den del av 
verksamheten som avser Ljusnarsbergs 
kommun var resultatet följande: 
     
Gata & Park  -919 tkr 
Lokalvård  +71 tkr 
VA  +48 tkr 
Renhållning/deponi +273 tkr 
 
För renhållningen budgeterar 
Ljusnarsbergs kommun med ett överskott 
med 1 000 tkr avsett för framtida täckning 
av deponin. Det innebär att i kommunens 

redovisning uppstår ett underskott med 
727 tkr.  
 
Underskottet avseende Gata & Park beror 
dels på minskade lönebidrag, lägre övriga 
intäkter och fördröjningseffekter vid 
personalreduceringar samt att BKT lagt på 
en administrativ avgift vid de 
investeringar de utfört åt kommunen vilka 
belastat driftredovisningen. 
 
Årets resultat/Eget kapital 
Kravet på kommunen att uppnå 
ekonomisk balans gäller fr o m år 2000. 
Ljusnarsbergs kommun visade 2009 på ett 
negativt resultat (förändring av eget 
kapital) med 0,5 mkr. Det budgeterade 
resultatet för 2009 var 4,2 mkr. 
Underskottet mot budget blev därmed 4,7 
mkr. 
 
Dock uppfylls balanskravet då en rad 
poster i redovisningen är undantagna från 
balanskravet. Rensat från dessa poster 
uppgår resultatet till 8,1 mkr. 
 
Verksamheterna uppvisar ett 
budgetöverskott med sammanlagt 0,2 mkr.  
Avvikelserna för utskotten är 
 

-    allmänna utskottet +5,3 mkr 
- sociala utskottet -4,3 mkr 
- bildningsutskottet -0,8 mkr 
 

Allmänna utskottet redovisar ett överskott 
med 5,3 mkr. Det finns stora avvikelser 
inom utskottets olika verksamheter. I 
resultatet återfinns exempelvis överskott 
på kommunstyrelsens disponibla medel 
och den centrala lönepotten med 4,3 mkr, 
kostverksamheten har ett underskott med 
1,9 mkr, den politiska verksamheten ger 
ett överskott med 0,7 mkr, kostnader för 
pensioner och avgångsvederlag överskred 
budget med 0,6 mkr. Ett stort överskott, 
drygt 2 mkr, genererade de sänkta 
arbetsgivaravgifterna vilka bokfördes 
under ekonomiavdelningen. 

 
För sociala utskottet förklaras resultatet, -
4,3 mkr, med underskott för ordinärt 
boende med 1,1 mkr och för särskilt 



 9 

boende med 3,1 mkr. Detta beror främst 
på att antalet platser ej varit möjlig att 
minska i förväntad takt.  
Försörjningsstödet har under 2009 ökat 
och kostade drygt 5,4 mkr, en ökning med 
ca 2,4 mkr. Samtidigt var kostnaderna för 
övrig verksamhet lägre än budgeterat, 
främst institutionsvård, med 1,3 mkr. 
 
Sociala utskottets resultat är en kraftig 
försämring i förhållande till 2008.  
 
För bildningsutskottet beror underskottet 
främst på att skolbarnsomsorgen ej 
uppnått beslutad bemanningsnivå (0,5 
mkr) och lägre intäkter än budget (0,6 
mkr). Barnomsorgen redovisar ett 
underskott med drygt 0,4 mkr trots mer 
intäkter än förväntat (0,5 mkr). Även inom 
barnomsorgen har verkställandet av 
bemanningen till beslutad nivå ej 
genomförts. Grundskolan genererade ett 
underskott med drygt 1,2 mkr beroende på 
högre kostnader för interkommunala 
ersättningar med 1,8 mkr, kostnader för 
lärarpersonal överskreds med 1,2 mkr och 
för fastigheter med 0,8 mkr. Överskott 
återfanns avseende gymnasiet med 0,7 
mkr, bibliotek, kulturaktiviteter och 
fritidsgården lämnade sammanlagt ett 
överskott med 0,7 mkr.  
 
Bildningsutskottet resultat är en kraftig 
förbättring i förhållande till 2008.  
 
Under en följd av år försämrades det egna 
kapitalet. Denna negativa trend bröts dock 
2002 men 2009 har det egna kapitalet 
återigen minskat, nu med 461 tkr (årets 
resultat). Sammantaget har det egna 
kapitalet de sex senaste åren förstärkts 
med 35,7 mkr. 

Per den sista december 2009 är det egna 
kapitalet 76,5 mkr. 
 
Över tiden bör ett årligt tillskott till det 
egna kapitalet ske med minst 5-7 mkr. 
Detta för att dels motverka en urholkning 
via inflationen av det egna kapitalet, dels 
säkerställa kommande pensionsför-
pliktelser samt förbättra möjligheten till 
egenfinansiering av reinvesteringar.   
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunalskatt (egna skatteintäkter), 
utjämningsbidrag och generella statsbidrag 
är kommunens viktigaste inkomstkällor. 
Dessa svarar tillsammans för 80,6 % (84,4 
% 2008) av kommunens externa intäkter. 
Återstående 19,4 % utgörs av intäkter som 
är verksamhetsanknutna samt 
ränteintäkter. Utdebiteringen har varit 
21:42 kr under året. 
 
Skatteintäkterna blev lägre än budgeterat 
med 3,7 mkr inklusive slut- och 
preliminäravräkning. Kommunalskatte-
intäkterna inklusive uppbokade 
avräkningar uppgick till 164,7 mkr (166,5 
mkr).  
 
Statsbidragen blev 1,6 mkr (1,4 mkr) 
högre än budget. Skälen till att 
statsbidragen gav ett överskott beror på att 
antalet invånare blev något fler än 
budgeterat vilket gav ett bättre utfall för 
främst inkomstutjämningen. Statsbidragen 
uppgick till 76,5 mkr (76,9 mkr).  
Sammanlagt minskade kommunens 
intäkter via skatter och statsbidrag med 2,2 
mkr mellan 2008 och 2009. 
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Finansieringen av den kommunala verksamheten framgår av nedanstående diagram. 

FINANSIERING 2009
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Verksamheternas nettokostnader 
Verksamheternas nettokostnad i relation 
till skatteintäkter och generella statsbidrag 
visar hur stor andel av de totala 
skatteintäkterna som används för att 
finansiera den löpande verksamheten. 

 
Under en följd av år var skatteintäkter och 
statsbidrag inte tillräckliga för att 
finansiera den löpande verksamheten. 
Kravet på balans innebär att siffran inte får 
överstiga 100 %.  

 
 
Verksamheternas nettokostnader fördelas för de olika verksamheterna enligt följande: 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2009

GEM ADM, VHT o SÄRSK 
SERV

9%

POLITISK VERKSAMHET
2%

INFRASTRUKT,SKYDD MM
7%

FRITID OCH KULTUR
3%

AFFÄRSVERKSAMHET
0%

PEDAGOGISK VERKSAMHET
38%

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDE
R

1%

VÅRD O OMSORG
40%
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Värt att notera är att den pedagogiska 
verksamheten omsluter mindre än vård 
och omsorg. 2008 var det vice versa. I 
administration ingår även 
kostavdelningen. 
 
Låneskuld 
Kommunens långfristiga låneskuld har 
under 2009 minskat med 2 mkr genom 
amortering. 
 
Kommunens långfristiga låneskuld uppgår 
vid årsskiftet till 86,6 mkr eller 17 129 
kr/invånare. 2008 var summan 17 272 
kr/invånare.  
 
 
Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar 
hur stor andel av de totala tillgångarna  
som har finansierats med egna medel. 
Soliditeten bör långsiktigt inte minska för 

att en balanserad ekonomi skall 
upprätthållas.  

 
Soliditetsmåttet är för kommuner ett något 
vanskligt mått. Detta beror dels på att 
anläggningstillgångarnas reella värde ofta 
understiger det bokförda, dels på att 
pensionsskulden för åtaganden före 1998 
ej påverkar balansräkningen.  
 
Vad avser soliditeten för 2009 har den 
försvagats något och är 35 % (36 %). För 
koncernen är den 28 % (27 %). 
 
Likviditet- likvida medel 
Kommunens likvida medel har mer än 
fördubblats under 2009. Främst beroende 
på att investeringsnivån minskat kraftigt 
och att försäljningen av LIFAB inbringade 
8,6 mkr. Vidare tilldelades 
kommunsektorn extra konjunkturstöd från 
staten avseende 2010 redan under 2009 
och för Ljusnarsberg innebar det knappt 5 
mkr. 

 
Likviditeten* per den 31/12 har de senaste åren utvecklats enligt följande:  
Måttet är en ögonblicksbild vilket gör informationsvärdet lägre.  
 
År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Likvid (tkr) 16 643 20 093 21 191 34 333 32 486 16 868 40 535 
*Med likviditet avses i tabellen likvida medel.  
 
Lönekostnader och bemanning 
Den ständigt pågående anpassningen till en kommun med färre invånarantal, färre yngre och 
en på sikt ökande andel äldre leder ofrånkomligen till att antalet anställda har reducerats. 
Nedanstående tabell visar hur personalstyrkan minskat sedan 2001. 
 
År  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Åa 427 392 400 345 330 330 317 303 292 277 
Av minskningen är ca 35 åa sådan som övergått till BKT (till 2004), BMB och IT i 
Hällefors. 
 
 
Detta konfirmeras även av att jämföra bokförda lönekostnader exklusive Bergskraft över tid. 
Nedan ses en sådan jämförelse.  
 
År  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Mkr 106,9 108,4 105,0 101,9 103,3 103,4 107,5 106,9 
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Pensioner 
Kommunens pensionsavsättning för 
pensioner intjänade efter 1997 uppgår vid 
utgången av 2009 till 0,8 mkr inklusive 
särskild löneskatt. Pensionsavsättningen 
har återlånats av kommunen, dvs någon 
reell avsättning har ej gjorts.  
 
Ansvarsförbindelser för intjänade 
pensionsförpliktelser till och med 1997 
uppgår till 132,4 mkr inklusive särskild 
löneskatt, omräknat 26 186 kr/invånare 
(25 222 kr/invånare). Någon reell 
avsättning har ej gjorts av kommunen. Ett 
förslag till policy avseende 
pensionsavsättningar är framtaget i 
samarbete med KPA, Nora och Hällefors 
kommun. De placeringar av kapital som 
vid årsskiftet uppgår till 11 mkr syftar till 
att säkra framtida pensionsutbetalningar, 
dock är kapitalet ej formellt bundet till 
detta ändamål. 
 
Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 
91,0 mkr (96,1 mkr) vid årets slut, 
omräknat 18 010 kr/invånare (18 741 
kr/invånare). Borgensåtagandena har 
minskat under det senaste året med 5,1 
mkr. Skälet är att LIFAB ej längre är 
kommunägt. 
 
Till LFAB och BKT har kommunen 
sammanlagt gått i borgen för långfristiga 
lån uppgående till 88,2 mkr (93,2 mkr) 
eller 17 450 kr/invånare (18 168 
kr/invånare). Till bostadsrättsföreningen 
Hemvreten finns ett borgensåtagande 
uppgående till 2,5 mkr eller 494 
kr/invånare (492 kr/inv.). Den sistnämnda 
har för närvarande en låg vakansgrad 
vilket minskar kommunens risk. 
Föreningen amorterar på lånet. 
 
Balanskravet 
Det enligt lag stadgade balanskravet har 
uppfyllts för 2009 trots ett negativt 
resultat.  
 

Resultatet påverkats av en rad 
åtgärder/händelser av engångskaraktär 
som ej ska medräknas vid avstämning av 
balanskravet: 
 
Frivillig avtalspension och 
avgångsvederlag 3,4 mkr, 
Realisationsförluster/vinster netto 1,3 mkr 
Nedskrivning grundfondskapital för 
Stiftelsen Gillersklack 2,0 mkr, 
Nedskrivning fastigheter etc 1,8 mkr. 
 
Utifrån redovisningen ovan är resultatet 
8,1 mkr. 
 
Framtiden 
Kommunens budget för 2009 och 
verksamhetsplanerna för därpå följande år 
skall hållas så att det ryms inom 
balanskravet. Kravet på balans och god 
ekonomisk hushållning är överordnat och 
det finns flera faktorer som kontinuerligt 
måste avstämmas för att inte 
överskridanden mot budget ska uppstå. 
 
Viktiga faktorer är om större förändringar 
i befolkningstalen uppstår än vad som 
tidigare förutsetts, vilken inflationsnivå 
som kan prognostiseras, skatteunderlagets 
utveckling samt effekter i efterfrågan 
beroende på reformer och ny lagstiftning. 
För Ljusnarsbergs kommun är det av 
särskild vikt att nivåerna på kommande 
löneavtal och förändrad befolknings-
struktur följs nogsamt. Samtliga sådana 
förändringar, antingen dessa innebär 
mindre intäkter eller mer kostnader, måste 
följas av anpassningar i de kommunala 
verksamheterna så att inte underskott 
uppstår. 
 
Finansiella mål – uppföljning 
Till budgeten 2009 antog 
kommunfullmäktige i enlighet med 
lagstiftningen finansiella mål. Målen 
delades upp i tre nivåer; inriktningsmål, 
effektmål och aktivitetsmål, varav de två 
sistnämnda är specifika för 2009.  

 
Målen i sin helhet återfinns i budgeten för 2009. Här redovisas hur målen uppfyllts: 
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Inriktningsmål 
Kommunens resultat ska utgöra 2-3 % av 
verksamhetens nettokostnader. Det 
motsvarar 5-7 mkr. 

Uppnås ej. Rensat från engångseffekter 
uppnås dock målet. 

Kommunens låneskuld ska successivt 
anpassas så den långsiktigt ej överstiger 
12 000 kr/invånare (exklusive 
pensionsåtaganden). 

Ej uppnått. Låneskulden är 17 129 
kr/invånare. 

Investeringar ska långsiktigt vara 
självfinansierade. Över tid ej överstiga de 
årliga avskrivningarna. 

Uppnått.  

Betalningsberedskap 5 % Uppnått. 
 
 
Effektmål 
1. Resultat enligt fastställd budget 2009 Ej uppnått. Rensat från engångseffekter 

uppnås dock målet. 
2. Med anledning av nyupplåning är 
minskning av låneskulden per invånare ej 
genomförbar. Under två-tre års sikt bör 
amorteringar dock påbörjas så att 
skuldbördan minskar till 15 000 kr/invånare 
senast 2012. 

Ej uppnått. Men lån har amorterats med 2 
mkr under 2009.  

3. Investeringsnivån får ej överstiga 8 mkr 
utöver skolinvesteringar. Restriktivitet vid 
överförande av investeringsanslag från 
2008. Investeringarna ska vara 
självfinansierade utöver 
skolinvesteringarna. 

Uppnått.  

4. Betalningsberedskapen ska vara så god 
att kortfristig upplåning ej ska behöva ske. 

Uppnått. 

 
Noterbart är att 2 av 4 mål uppfylldes.   
 
För att uppnå effektmålen har krävts vissa aktiviteter. Dessa aktiviteter formulerades av 
fullmäktige i form av aktivitetsmål. Uppfyllelsen av dessa framgår nedan. 
  
1. Uppföljningar av den samlade 
verksamheten ska ske månadsvis de 
månader kommunstyrelsen sammanträder. 
Uppföljningar i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut i augusti 2008.  

Ej uppnått fullt ut. Kommunstyrelsen antog 
nya anvisningar avseende 
månadsuppföljningar. Har ej följt dessa.  

2. Budget om högst 8 mkr avseende 
investeringar utöver skolinvesteringar. Inga 
tillkommande investeringar under året. 
Uppföljning månatligen.  Anmälan före 
investeringsstart till kommunstyrelsen vid 
investeringar överstigande 0,2 mkr. 
Förbättrade redovisningar av genomförda 
investeringar från BKT ska inhämtas. 

Ej uppnått.  

3. Uppföljning av likviditeten redovisas 
månadsvis till kommunstyrelsen. Kortfristig 

Uppnått. Månatlig redovisning till kommun-
styrelsen. 
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placering ska vid behov avslutas eller 
anpassas till en nivå som säkerställer 
kommunens dagliga betalningsförmåga utan 
att checkräkningskrediten ska behöva 
användas. 
 
 
Antal anställda, 
årsarbetare och 
personalkostnader 
 
Ljusnarsbergs kommun har en 
personalintensiv verksamhet fördelad på 
tre förvaltningar - allmän förvaltning, 
bildningsförvaltning och socialförvaltning. 
Inom bildnings- och socialförvaltning 
ingår vanligen förekommande 
verksamheter. Inom allmänna 
förvaltningen återfinns kansli, ekonomi- 
och personalavdelning, vuxenutbildning, 

kostorganisation samt anställda som 
omfattas av projektet bergskraft och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Kommunen hade den 31 december 2009 
totalt 360 anställda, vilket är en minskning 
med 45 personer jämfört med samma 
datum föregående år. Av kommunens 
totala anställda är  
86 procent (308) kvinnor och 14 procent 
(52) män. De flesta anställda finns inom 
socialförvaltningen, se tabell nedan för 
fördelning mellan förvaltningarna. 

 
Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda) 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Allmän förvaltning     47 68 67 
Bildningsförvaltning       123 130 137 
Socialförvaltning    190 207 208 
Totalt         360 405 412 
 
Omräknat till heltider hade kommunen 
den 31 december 2009 totalt 328 
årsarbetare. Motsvarande siffra vid 
årsskiftet 2008/2009 var 363 årsarbetare. 
Allmänna förvaltningen och 
socialförvaltningen har minskat antalet 
anställda och årsarbetare mest. 
Minskningen för allmänna förvaltningen 

beror till största delen på 
personalminskning inom projektet 
Bergskraft samt organisatoriska 
förändringar inom kostorganisationen. För 
socialförvaltningen beror minskningen till 
största del på effektivisering och 
anpassning av verksamheten.  

 
Årsarbetare (antal) 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Allmän förvaltning 44 60 63 
Bildningsförvaltning 120 125 135 
Socialförvaltning 164 178 176 
Totalt   328 363 374 
 
Kostnaden för personalen under 2009 var 
148,5 miljoner kronor (156,8 miljoner 
kronor 2008), inklusive 
personalomkostnader, vilket motsvarar 
53,0 procent av kommunens totala 
bruttokostnader (52,3 procent år 2008). I 
förhållande till kommunens 
nettokostnader, intäkter medräknat, är 

personalkostnaderna 62,0 procent (63,7 
procent 2008). 



 15 

Löneökning fördelat på kollektiv 
fördelade sig efter löneöversynen 2009 

enligt nedan. 

 
Kollektiv 2009 (%) 2008 (%) 
Akademikeralliansen (FSA) 3,01 2,72 
Kommunal 3,63 9,32 
Ledarna 2,7 3,39 
Lärarförbundet 3,27 4,19 
Lärarnas Riksförbund 3,29 4,21 
Skolledarna 2,7 3,46 
SKTF 3,32 3,49 
SSR 3,02 3,23 
Vårdförbundet 3 4,37 

 
Nivåerna för respektive kollektiv följer de 
centrala avtalen för alla förutom 
Akademikeralliansen som hade ett avtal 
2007-2009 utan garanterat utfall. 
 
Ur tabellen kan utläsas att Kommunal 
erhålligt ett högt procentuellt utfall för 
såväl löneöversynen 2008 som 2009, 
vilket föranleds av det centrala 
löneavtalet,  

HÖK 07 Svenska 
Kommunalarbetarförbundet, som träffades 
för åren 2007-2009. En konsekvens av 
HÖK 07 Svenska 
Kommunalarbetarförbundet är en tendens 
av att akademikeryrken halkar efter 
lönemässigt, jämfört med icke 
akademiker, vilket kan leda till 
rekryteringssvårigheter i framtiden. 
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Anställningsform och 
sysselsättningsgrad  
 
Kommunens samtliga 
månadsanställningar var 369 under året. 
Det innebär att vissa personer har fler 
anställningar (antal anställda 360 
personer). Av samtliga 
månadsanställningar var 90 procent 

tillsvidareanställningar och resterande 10 
procent visstidsanställningar. Motsvarande 
uppgifter för 2008 var 88 procent 
tillsvidareanställda respektive 12 procent 
visstidsanställda. Visstidsanställda är de 
som är anställda för en viss arbetsuppgift, 
för viss tid eller de medarbetare som 
vikarierar.  

 
Anställningsform 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Tillsvidareanställning 332 (90%) 365 (88%) 358 (84%) 
Visstidsanställning   37 (10%)   49 (12%)   66 (16%) 
Totalt   369 414 424 

 
Av kommunens totala antal 
månadsanställningar var 58,5 procent 
heltidsanställningar och 41,5 procent 
deltidsanställningar per den sista december 
2009 (57 procent heltidsanställningar 
respektive 43 procent deltidsanställningar 
år 2008), vilket kan utläsas ur diagrammet 
nedan till vänster. Deltidsanställning 
innebär anställning med 99 procents 
tjänstgöringsgrad eller lägre. 12,5 procent 
av kommunens månadsanställda hade en 

sysselsättningsgrad på mindre än 75 
procent vid 2009 års slut (16,2 procent 
2008). Av dessa är 39 kvinnor och sju 
män. Ur diagrammet nedan till höger, som 
grundar sig på totalt 308 kvinnor och 52 
män, framgår att en högre andel av 
kvinnorna har deltidsanställning jämfört 
med männen. Jämfört med år 2008 har 
andelen deltidsarbetande minskat något 
(47 procent deltidsarbetande kvinnor 
respektive 24 procent män 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sysselsättning och kön 2009 (%)

Heltid 78,9%
Heltid 54,8%

Deltid 21,1%
Deltid 45,2%

Kvinnor Män

Sysselsättning 2009 (%)

Deltid  
41,5%

Heltid  
58,5%
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Åldersfördelning  
 
Medelåldern för kommunens anställda är 
50 år (48 år 2008), vilket kan utläsas ur 
tabellen nedan. Kvinnorna har en något 

högre medelålder, 50 år, jämfört med 
männen där medelåldern är 49,6 år. 
Motsvarande uppgifter vid årsskiftet 
2008/2009 var för kvinnor en medelålder 
på 48 år respektive 49 år för männen.  

 
Medelålder Totalt Kvinnor Män 
Allmän förvaltning 51,0 50,7 53,7 
Bildningsförvaltning 49,0 50,0 47,0 
Socialförvaltning 50,0 50,0 48,0 
Hela kommunen 50,0 50,0 49,6 

 
Av totala antalet månadsanställningar kan 
ses av tabellen nedan att åldersgruppen 50-
59 år är störst, vilket stämmer väl överens 
med år 2007 och 2008. Vidare kan utläsas 
att åldersgruppen 60 år och äldre är den 

enda åldersgrupp som ökar i såväl antal 
som procentuellt jämfört med år 2008. 
Åldersgruppen 30-39 är den åldersgrupp 
som procentuellt minskat mest jämfört 
med föregående år. 

 
 
Åldersfördelning 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 

20-29 6 (1,6%) 17 (4,1%) 22 (5,2%) 
30-39 46 (12,5%) 72 (17,4%) 71 (16,7%) 
40-49 118 (32,0%) 122 (29,5%) 118 (27,8%) 
50-59 138 (37,4%) 152 (36,7%) 150 (35,4%) 
60- 61 (16,5%) 51 (12,3%) 63 (14,9%) 

 
Per förvaltning fördelar sig 
åldersfördelningen för 2009 enligt tabellen 
nedan. Allmänna förvaltningen består 
procentuellt mest av medarbetare inom 
åldersgruppen 60 år och äldre. 

Motsvarande uppgift för 
bildningsförvaltningen respektive 
socialförvaltningen är åldersgruppen 40-
49 år respektive åldersgruppen 50-59 år. 

 
Åldersfördelning Allmänna  Bildnings- Social- Hela  

2009 förvaltningen förvaltningen förvaltningen kommunen 
20-29 0 (0%) 3 (2,3%) 3 (1,6%) 6 (1,6%) 
30-39 6 (12,2%) 13 (10,2%) 27 (14,1%) 46 (12,5%) 
40-49 12 (24,5%) 48 (37,5%) 58 (30,2%) 118 (32,0%) 
50-59 15 (30,6%) 43 (33,6%) 80 (41,7%) 138 (37,4%) 
60- 16 (32,7%) 16 (32,7%) 24 (12,5%) 61 (16,5%) 
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Frivillig avgång, pensionsavgångar och uppsägningar 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid 
sammanträde den 17 december 2009. § 
116 att erbjudande om frivillig avgång 
under åren 2009-2011 skulle erbjudas 
personer med anställning i kommunen. 
Frivillig avgång kan ske antingen i form 
av avtalspension för personer i åldern 63-
65 år eller i form av avgångsvederlag för 
personer som är tillsvidareanställda i 
kommunen. Under 2009 valde fyra 
respektive tre medarbetare att lämna  
 
 

organisationen med avtalspension 
respektive avgångsvederlag. 
 
Under året slutade fyra medarbetare på 
grund av ålderspension. Tabellen nedan 
visar hur många av den tillsvidareanställda 
personalen som uppnår, eller har uppnått 
65 års ålder, de kommande fem åren. År 
2010 inkluderar även medarbetare som 
redan uppnått 65 års ålder vilket är 
förklaringen till den högre siffran för 
2010. 
 

Uppnår/uppnått 65 års ålder 
(tillsvidareanställda, antal) 2010 2011 2012 2013 2014 
Allmän förvaltning 5 2 3 4 2 
Bildningsförvaltning 9 2 1 5 4 
Socialförvaltning 7 6 3 4 4 
Hela kommunen 21 10 7 13 10 

 
Under 2009 blev totalt 19,7 årsarbetare 
(åa) uppsagda på grund av arbetsbrist, 
inklusive de medarbetare som arbetar sin 
sista arbetsdag under 2010, till följd av 
framför allt verksamhetsanpassning men 
även kostnadsreducering. Tabellen nedan 
visar nettofördelningen av de uppsagda 
årsarbetarna per förvaltning. Inom 

socialförvaltningen blev 13,7 årsarbetare 
uppsagda under 2009. Av dessa var per 
den sista december 2009 2,3 årsarbetare 
återanställda med tillsvidareanställning 
respektive 5,6 årsarbetare med 
vikariatsanställning tre månader eller 
längre.  

 
Uppsägningar 2009 Totalt åa 
Allmän förvaltning 0  
Bildningsförvaltning 6,0 
Socialförvaltning 5,8 
Hela kommunen 11,8 
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Frånvaro 
 
Medarbetarnas frånvaro fördelar sig under 2009 enligt nedan. 
 

Frånvaroorsak 2009 (%)

Föräldra-
ledighet 13,7%

Tjänstledighet 
30,8%

Sjukdoms-
relaterad 

frånvaro 55,5%

 
 
År 2008 fördelade sig frånvaron enligt 
följande: tjänstledighet 20 procent, 
föräldraledighet 20 procent samt 
sjukdomsrelaterad frånvaro 60 procent. 
Tjänstledighet är den frånvaroorsak som 
procentuellt ökat under 2009 jämfört med 
2008. 
 

Sjukdomsrelaterad frånvaro innefattar 
sjukdom, arbetsskada, rehabiliterings- och 
sjukersättning samt läkarbesök. Totalt har 
antalet dagar med sjukdomsrelaterad 
frånvaro sjunkit under tidsperioden 2006-
12-31 till 2009-12-31. Kommunens 
omkostnader för sjuklönekostnader under 
2009 var 1,8 miljoner kronor (1,5 miljoner 
kronor 2008), exklusive sociala avgifter. 

 
Sjukfrånvaro (antal dagar) 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 
Karensdag 194 180 160 177 
Dag 2-14 2243 1835 1691 2006 
Dag 15-90 1828 1435 1899 2187 
Dag 91- 6829 10939 13479 13396 
Totalt 11094 14389 17229 17766 

 
Av tabellen ovan framgår att den totala 
sjukfrånvaron fortsätter minska, likaså 
sker för sjukfrånvaron från och med dag 
91. Sjukfrånvaron från karensdag, dag 2-

14 samt dag 15-90 ökar däremot och 
ligger i paritet med sjukfrånvaron från 
helår 2006.  

 
Kort- och långtidssjukfrånvaro (%) 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 
Sjukfrånvaro inom sjuklöneperiod dag 1-14 22 14 11 12 
Sjukfrånvaro utom sjuklöneperiod dag 15- 78 86 89 88 

 
Tabellen ovan åskådliggör förhållandet 
mellan kort- och långtidssjukfrånvaro och 
ur den framgår att långtidssjukfrånvaron 
minskat samt att korttidssjukfrånvaron 
ökat. Detta bekräftas av tabellen 
sjukfrånvaro (antal dagar) ovanför som 
visar att sjukfrånvaro från dag 91 och 

längre minskat med drygt 4100 dagar 
medan sjukfrånvaron kortare än 91 dagar 
ökat.  
Nedan följer redovisning av sjukfrånvaro 
från år 2006 till 2009 enligt lagen om 
kommunal redovisning 4kap § 1a. 
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Sjukfrånvaro % 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 6,18 7,62 7,92 8,46 
Därav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer) 52,19 59,56 64,34 63,42 
Sjukfrånvarotid kvinnor i proc av arbetstid 6,64 7,94 8,09 9,23 
Sjukfrånvarotid män i proc av arbetstid 3,68 5,81 6,99 4,30 
Sjukfrånvarotid åldersgrupp 29 år el yngre 0,59 1,45 1,38 0,77 
Sjukfrånvarotid åldersgrupp 30-49 år 6,01 5,32 5,31 5,70 
Sjukfrånvarotid åldersgrupp 50 år el äldre 6,95 10,36 10,70 11,42 

 
Av tabellen ovan framgår att den totala sjukfrånvaron fortsätter minska samt att 
åldersgruppen 30-49 år är den enda åldersgrupp där sjukfrånvaron ökar.  
 

Sjukfrånvaro % 2009 
Vägt 
medel  Hällefors Lindesberg Nora Örebro 

  riket         
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 5,6 6,0 5,6 3,9 5,5 
Därav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer) 53,8 55,2 58,1 42,8 62,0 
Sjukfrånvarotid kvinnor i proc av arbetstid 6,2 6,5 6,3 4,5 6,1 
Sjukfrånvarotid män i proc av arbetstid 3,5 3,3 3,2 1,1 3,5 
Sjukfrånvarotid åldersgrupp 29 år el yngre 4,0 3,0 2,9 2,8 3,3 
Sjukfrånvarotid åldersgrupp 30-49 år 5,2 5,7 4,6 3,8 4,9 
Sjukfrånvarotid åldersgrupp 50 år el äldre 6,4 6,5 7,2 4,1 6,9 
 
 
Tabellen ovan visar ett vägt medel utifrån 
antalet faktiska årsarbetare för rikets 
kommuner (271 svarande kommuner) år 
2009. Ur tabellen kan även utläsas 
sjukfrånvarostatistik för de övriga 
kommunerna inom KNÖL år 2009. Syftet 
med tabellen är att relatera kommunens 
sjukfrånvaro till övriga KNÖL kommuner 
samt riket som helhet. Positivt är att 
jämfört med riket och övriga kommuner 
inom KNÖL är långtidsfrånvaron relativt 
låg, däremot ligger kommunen högt vad 
gäller total sjukfrånvaro, sjukfrånvaro män 
samt sjukfrånvaro åldersgruppen 30-49 år. 
 
Under tidsperioden 2009 har arbetsgivaren 
fortsatt arbetet med att minska 
sjukfrånvaron. Positiva effekter av arbetet 
kan utläsas i tabellen ovan eftersom 
samtliga åldersgrupper, förutom 30-49 år, 
fortsätter minska sjukfrånvaron. Totalt har 
sjukfrånvaron minskat för både kvinnor 
och män. En ny rehabiliteringspolicy samt 
en reviderad alkohol- och drogpolicy där 
även rökfri arbetstid ingår antogs under 
2009. Tillsammans med försäkringskassan 
pågår ett samarbete för att sänka  
 

 
sjukfrånvaron samt att förbättra 
rehabiliteringsprocessen. Nytt för 2010 är 
den arbetsmiljökartläggning som nu pågår 
och som på sikt kommer bli en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket 
väntas ge positiva effekter på bland annat 
sjukfrånvaron i framtiden.  
 
Mycket arbete kvarstår med 
sjukfrånvaron, inte minst att vända den 
korttidssjukfrånvaro som under 2009 ökat 
samt komma till botten med 
orsaken/orsakerna till ökningen. Utredas 
bör även varför sjukfrånvaron för 
åldersgruppen 30-49 år ökar. 
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DRIFTREDOVISNING   2009   tkr     
         
 REDOVISNING   BUDGET Årets Fg år 
  Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto avvikelse avvikelse 
Allmänt utskott 43 812 100 971 57 159 40 372 102 812 62 440 5 281 2 375 
varav               

Politisk  93 3 839 3 745 0 4 481 4 481 736 516 

Infrastruktur 8 508 25 304 16 796 6 136 24 167 18 031 1 235 96 

Fritid och kultur 214 4 138 3 923 202 3 931 3 729 -194 146 

Admin/IT, pensutb, polvht 11 732 37 530 25 799 8 584 39 713 31 129 5 330 2 468 

Arbetsmarkn pol åtgärd 2 034 3 866 1 832 2 527 4 480 1 953 121 272 

VA/Avlopp 6 000 5 909 -91 6 000 6 000 0 91 405 

Avfallshantering 4 000 2 891 -1 109 4 000 3 000 -1 000 109 -161 

Komvux 1 923 5 897 3 974 2 413 6 185 3 772 -203 256 

Kostverksamhet 9 308 11 598 2 290 10 509 10 855 346 -1 944 -1 623 

            

Socialt utskott 20 618 117 842 97 224 14 238 107 185 92 946 -4 278 754 
varav            
Individ- och familjeomsorg 1 237 16 174 14 938 682 14 363 13 681 -1 257 -287 

Insatser enligt LSS 5 976 22 165 16 189 2 496 19 074 16 578 389 299 

Särskilt boende 8 766 53 692 44 926 8 535 50 346 41 812 -3 114 -924 

Ordinärt boende 2 148 18 416 16 268 2 134 17 317 15 183 -1 086 1 572 

Övr verks, socialt utskott 2 491 7 395 4 904 391 6 085 5 694 790 94 

            

Bildningsutskott 5 652 93 888 88 236 4 350 91 831 87 481 -755 -8 336 
varav            
Grundskola 1 734 46 982 45 248 494 44 513 44 020 -1 228 -7 239 

Gymnasieskola 219 22 483 22 264 173 23 160 22 987 724 396 

Barnomsorg 2 855 16 075 13 220 2 318 15 090 12 772 -448 -1 341 

Skolbarnsomsorg 13 3 279 3 266 598 2 610 2 012 -1 254 -615 

Förskoleklass 48 773 725 6 1 232 1 227 502 196 

Övr vht bildningsutskott 783 4 297 3 514 762 5 225 4 464 950 267 

              
Summa verksamheter 70 082 312 702 242 620 58 959 301 827 242 868 248 -5 207 

Finansiering 259 296 15 723 243 572 260 671 13 620 -247 051 -3 479 -630 

KOMMUNTOTAL 329 377 328 425 952 319 630 315 447 -4 183 -3 231 -5 837 
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INVESTERINGSREDOVISNING 2009   
   Redovisning 2009 Budget  Netto  
Projekt Utgift Inkomst Netto netto avvikelse 
      
Allmänt utskott 9 162 3 484 5 678 7 174 1 496 
varav       
varav adm/IT/Gemensam vht 697 0 697 350 -347 
Gata/park VA/Renh 8 466 3 484 4 981 6 824 1 843 
      
Socialt utskott 498 0 498 600 102 
      
Bildningsutskott 291 0 291 685 394 
      
Totalt investeringar 2009 9 952 3 484 6 467 8 459 1 992 

      
  Redovisning 2009 Budget  Netto  
Projekt Utgift Inkomst Netto netto avvikelse 
      
Fastighetet och anläggningar 8 917 3 484 5 433 7 624 2 191 
Mottagkök Kyrkb.skola div 0 0 0 50 50 
Mottagningskök förskolor 119 0 119 100 -19 
Mottagn.kök Kyrkbacksskol 74 0 74 100 27 
Lj.skol- om/tillbygg /B07 26 0 26 0 -26 
Div renovering förskolor 233 0 233 550 317 
Asfaltering av vägar 1 145 0 1 145 1 030 -115 
Vägbelysn. energisnålare 104 0 104 565 461 
Uppsnyggn. centr parkmilj 63 0 63 500 437 
Gatuanpassn genomfart Kop 3 300 484 2 816 2 222 -594 
Vägbro Ställd v Hyttån 1 028 3 000 -1 972 0 1 972 
Div broar- Upprustn 300 0 300 150 -150 
Bro Bånghammar 322 0 322 177 -145 
Lekplats Malmtorget /B08 633 0 633 430 -203 
Ospec. BKT-vattenförsörjn 0 0 0 250 250 
Dagvattenledningar 1 570 0 1 570 1 500 -70 
      
Inventarier 1 034 0 1 034 835 -199 
Servrar byte IT  /B08 14 0 14 50 36 
Infrastruktur allm. 230 0 230 50 -180 
Informationstavlor /B08 2 0 2 0 -2 
Handikappanpassad buss 498 0 498 600 102 
Dexter Dataprogram 137 0 137 135 -2 
Inventarier Lj.skola omb 154 0 154 0 -154 
      
Totalt investeringar 2009 9 951 3 484 6 467 8 459 1 992 
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2009 2008 2007 2006 2005

Antal invånare per den 31 
december 5055 5129 5188 5 243 5 317

Skattesats kommunen, kr 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42

Skattesats totalt, kr 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 241 200 243 327 238 626 232 181 222 735
Förändring från föregående år -0,9% 2,0% 2,8% 4,2% 2,7%

Verksamhetens nettokostnader 
inkl avskrivningar 239 366 241 280 232 026 220 953 219 829
Förändring från föregående år -0,79% 3,99% 5,01% 0,51% 1,88%

Nettokostnad per invånare, kr 47 352 47 042 44 724 42 142 41 345

Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkt 99,2% 99,2% 97,2% 95,2% 98,7%

Resultat före extraordinära 
poster,
tkr -461 61 5 457 10 337 2 471

Nettoinvesteringar, tkr 6 467 39 950 27 920 2 019 6 755

Anläggningstillgångar, tkr 159 399 173 082 135 628 107 265 114 069
per invånare, kr 31 533 33 746 26 143 20 459 21 454

Omsättningstillgångar, tkr 61 903 42 287 56 054 52 609 46 395
per invånare, kr 12 246 8 245 10 805 10 034 8 726

Eget kapital, tkr 76 458 76 918 76 857 71 399 61 062
per invånare, kr 15 125 14 997 14 814 13 618 11 484

Skulder, tkr 144 844 137 652 113 956 87 630 98 506
per invånare, kr 28 654 26 838 21 965 16 714 18 527

Soliditet, %, kommunen 35% 36% 40% 45% 38%
Soliditet, %, koncernen 28% 27% 27% 28% 24%
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ALLMÄNNA UTSKOTTET
 

 
Verksamhetsområde 
Allmänna utskottets verksamhetsområde 
har under 2009 varit organiserat enligt 
följande: 
 
Kansliavdelning inklusive 
kommunledning, personal och lön samt 
och näringslivs- och utvecklingsfrågor 
12,0 åa (12,5 åa) 
Ekonomiavdelning och 
växel/reception/vaktmästeri 6,5 åa (7,0 åa) 
Kostavdelning 17,53 åa (18,61 åa) 
Lärcentrum/Komvux 9,53 åa (8,78 åa).  
 
Under allmänna utskottets ansvar 
återfinns, utöver ovanstående, 
räddningstjänst (gemensam nämnd med 
Ludvika), bygg- och miljö (gemensam 
nämnd med Lindesberg, Nora och 
Hällefors), IT (Hällefors huvudman), tu-
rism, kollektivtrafik samt VA/renhållning, 
gata/park/idrott och lokalvård som 
samtliga tre bedrivs av Bergslagens 
Kommunalteknik (BKT).  
 
Viktigare händelser under året 
2009 års verksamhet inom allmänna 
utskottet har präglats av en rad 
utvecklingsinriktade beslut och åtgärder. 
Nämnas bör följande: 
 
• Arbetet med att förverkliga ”Vision 

2020” har fortsatt genom en rad 
åtgärder, bl a pågår planering av nya 
tomt- och industriområden, 
centrumombyggnaden är genomförd, 
en centrumutvecklingsgrupp har 
startat. 

• Kommunens näringsliv har en 
positiv utveckling med ?? nystartade 
företag under 2009. Dock känner 
näringslivet i Ljusnarsberg av den 
världsomspännande finansiella 
krisen med en allmän lågkonjunktur 
som följd under 2009.  

• Projekt Bergskraft är på väg att 
avslutas med ett resultat som slagit 
alla förväntningar. En förlängning av 

projektet kan möjligen bli av. Ur 
projketet har det bildats en 
ekonomisk förening med olika 
intressenter som medlemmar. 
Föreningen i sin tur äger ett 
aktiebolag som på affärsmässiga 
grunder ska driva verksamheten 
vidare.  

• Antalet undersökningstillstånd samt 
intresset för prospektering i regionen 
är högre än någonsin även om en 
viss avmattning inträffat under slutet 
av året. Flera provborrningar har 
startats, dock är start av en ny gruva 
avlägset men möjligheterna är bättre 
än på många år.  

• Opera på Skäret har fortsatt under 
2009 och kommunen fortsätter stödja 
verksamheten. 

• Kommunen har sålt LIFAB med 
merparten av lokalytorna. De 
återstående industrilokalerna 
överfördes till LFAB 

• Beslut om att bilda en kooperativ 
hyresrättsförening med syfte att 
bygga om och till Koppargården och 
därefter förvalta fastigheten togs i 
december 2009.  

 
Framtid och förväntad utveckling 

• Arbetet med att förverkliga ”Vision 
2020” kommer intensifieras under 
2010. Förväntan är att nya områden 
för fritidsboende och 
industrietablering ska planläggas, 
presenteras och bli föremål för 
exploatering.  

• Driften av kommunens 
idrottsanläggningar överförs till 
föreningarna.  

• Beslut har fattats av 
kommunfullmäktige att uppföra en 
lagerbyggnad i anslutning till 
Kopparbergs bryggeri.  

• En fortsatt och förstärkt samverkan 
med näringslivet i kommunen bl a 
genom att bättre kunna tillgodose 
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företagens behov av utbildning och 
att kommunen ska verka för att 
återuppta ”Starta-eget kurser”. 

• Tydligare arbetsformer med BKT 
genom ett utökat informationsutbyte 

och klargörande av de ekonomiska 
förutsättningarna för den tekniska 
verksamheten.  

 

 
 
Ekonomiskt resultat för den samlade verksamheten (tkr) 
 

Bokslut 
2008 

Bokslut 
2009 

Budget 
2009 

Avvikelse 
mot budget 

Kostnader 91 409 100 240 102 811 2 571 
Intäkter -34 323 -43 012 -40 371 2 641 
Netto 57 086 57 228 62 441 5 212 

 
Investeringsredovisning (tkr) 
 
 Budget Utgifter Inkomster Netto Avvikelse 

mot budget 
VA/renhållning 1 750 1 570 0 1 570 180 
Gata/park 5 074 6 411 3 000 3 411 1 663 
IT, fastigheter mm 350 697 0 697 -347 
SUMMA 7 174 8 678 3 000 5 678 1 496 

 
Analys av verksamheten 
Förvaltningens samlade ekonomiska utfall 
visar på ett överskott mot budget. För 
2009 blev överskottet 5 212 tkr (2 311 
tkr). Nedan redovisas de största 
avvikelserna: 
 
• Kostverksamheten redovisar ett 

underskott mot budget med 1 944 
tkr. Orsaken är både lägre intäkter än 
budgeterat samt högre kostnader. Bl 
a har verksamheten nödgats 
införskaffa utrustning för ca 100 tkr 
som det saknats tillräcklig budget 
för. Frivillig avgång/pension belastar 
verksamheten meddrygt 350 tkr, 
totalt överskrids personalkostnaderna 
med 560 tkr. Den största avvikelsen 
är dock på intäktssidan där det 
saknas 1 200 tkr för att nå budget. 
Det är färre sålda portioner som är 
orsaken. 

• Ekonomi/inköp redovisar ett 
överskott med 5 957 tkr. Orsaken är 
lägre arbetsgivaravgifter än budget, 
vilka sänktes med 1,86 % under året 
och att den uppbokade kostnaden för 
den individuella delen av 

pensionsavsättningarna var högre än 
den faktiska kostnaden, 
kommunstyrelsens disponibla medel 
användes ej, 3 000 tkr, samt att 
lönepotten gav 1 330 tkr i överskott.  

• Facklig verksamhet överskred 
budgeten med 239 tkr.  

• Bostadsanpassningsbidrag redovisar 
ett överskridande med 374 tkr. 
Åtgärder har vidtagits genom att 
BMB framledes ska informera 
kommunen när ett överskridande är 
att befara.  

• Den avgiftsfinansierade 
verksamheten VA redovisar ett 
preliminärt överskott med 48 tkr 
medan renhållning/deponi har ett 
underskott mot budget med 728 tkr. 
Det sistnämnda innebär att 
verksamheten redovisar ett positivt 
resultat med 272 tkr eftersom 
kommunen budgeterar ett överskott 
med 1 000 tkr. Överskottet, 272 tkr, 
är ämnat för sluttäckning av deponin. 
Under 2010 kommer 
ekonomiavdelningen att tillsammans 
med BKT närmare analysera hur 
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taxornas utveckling ska vara med 
hänsyn till minskade 

kapitalkostnader 2013/14 inom VA. 
 

 
 
 

SOCIALA UTSKOTTET
 
Verksamhetsområde:  
 
Socialförvaltningen omfattas av följande 
verksamhetsområden: 
Individ och familjeomsorg, äldreomsorg, 
omsorg om funktionshindrade och 
kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Socialförvaltningen huvuduppdrag är att 
utifrån den enskilde medborgarens 
individuella behov, utreda, besluta och 
verkställa vård-, omsorgs-, och 
stödinsatser.  
 
Verksamheten bedrivs utifrån gällande 
lagstiftning, politiska beslut, mål och  
 
riktlinjer samt fastställda ekonomiska 
ramar. Den lagstiftning som styr är i 
huvudsak socialtjänstlagen; (SoL), lagen  
 

 
om stöd o service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). 
 
Totalt finns det ca 140 årsarbetare inom 
socialförvaltningens olika 
verksamhetsområden. 
 
Måluppfyllelse:  
Förvaltningen redovisar en kort, 
sammanfattande uppföljning, samt 
uppföljningar per ansvar. Bilagor, 
uppföljning för ansvar 410-460. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Effektmål Aktivitetsmål (Måluppfyllelse) 
Andelen nöjda brukare, avseende kvalitet 
och servicenivå, ökad trygghet och trivsel 
ska upp till minst 90 % 

Grunden för allt kvalitetsarbete är förutom 
fokus på kunden/brukaren, att arbetet sker 
på ett systematiskt sätt.  Förvaltningen 
arbetar på olika sätt med kvalitetsfrågor 
utifrån kommunens inriktningsmål och de 
av sociala utskottet antagna effektmålen. En 
brukarenkät utifrån de antagna målen för 
äldre-och handikappomsorgen och en för 
individ-och familjeomsorgen har tagits fram 
under hösten och skall börja användas under 
2010.  Vi har också påbörjat kvalitetsarbetet 
enligt BraVå (kvalitetskrav för vård, 
omsorg och rehabilitering för äldre) 
Socialstyrelsen gör årligen en 
återkommande nationell kvalitetsmätning 
på äldreomsorgsområdet. Resultatet för 
Ljusnarsbergs äldreomsorg, visar på flera 
förbättringsområden och utgör ett bra 
underlag för det framtida kvalitetsarbetet.  
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Tid för besök och utredning ska ske inom 
utarbetade tidsramar. Beslut ska 
tidsbegränsas 

Arbete med att tydliggöra effektmålet i 
form av så kallade tjänstegarantier pågår.  . 
Vi har också påbörjat en revision av 
riktlinjer för beslut och delegation. En 
handlingsplan för att minska kostnaden för 
försörjningsstöd har tagits fram. Inom IFO 
mäts handläggningstiden.  
 

Andelen nöjda brukare inom särskilt 
boende, avseende trygg och hemlik miljö, 
ska uppgå till minst 90 % 

Se även kommentarer ovan, under rubriken: 
”Andelen nöjda brukare, avseende kvalitet 
och servicenivå, ökad trygghet och trivsel 
ska upp till minst 90 %”. 
 
Arbetet med att ta fram en plan för 
ombyggnad av Koppargården har pågått 
intensivt under 2009 och KF antog förslaget 
vid årets sista sammanträde. Förändringen 
syftar till att skapa ett värdigt och bra 
boende för personer med stora 
omvårdnadsbehov   

 
 
Viktigare händelser under året: 
Nedan redovisas några exempel på viktiga 
händelser under året 2009. Ytterligare 
exempel finns beskrivet under 
förvaltningens olika ansvar. 

• En tf socialchef har arbetat på 50 
% under årets första nio månader 
och ny socialchef tillträdde den 1 
oktober 2009. 

• En ny enhetschef anställdes under 
våren med ansvar för 
Solgården/Heden. 

• Arbetet med att anpassa 
kostnaderna till budgeterade medel 
har tagit en stor del av 
förvaltningens tid och kraft i 
anspråk. Reducering av antalet 
anställda utifrån ny 
resursfördelningsmodell har pågått 
sedan våren 2009. Reducering av 
antal platser på Koppargården har 
gjorts under hela året i den takt 
som varit möjlig.  

• Planering, projektering och beslut 
om ombyggnation av 
Koppargården. 

• Socialförvaltningen har haft i 
uppdrag att ta fram förslag på 
åtgärder för att inför kommande 

treårsperiod minska kostnaderna 
motsvarande 4,5 mkr.   

• En utredning om möjligheterna att 
införa valfrihet inom 
äldreomsorgen har pågått och 
avslutats under året med hjälp av 
statliga stimulansmedel. I samband 
med detta har arbetet med 
kvalitetssäkring av verksamheten 
påbörjats och det berör alla delar 
från beslut till verkställighet.  

• Försörjningsstödet har ökat 
dramatiskt i omfattning (78 %) 
bland annat beroende på  
lågkonjunkturen och ändrade 
regler inom arbetsförmedling och 
försäkringskassan. Ett förslag till 
handlingsplan för att minska 
kostnaderna har tagits fram.  

• Ett förslag till 
resursfördelningsmodell för 
hemtjänsten har arbetats fram som 
ett stöd för planering och 
bemanning. 

• Anhörigstödet har påbörjats och en 
plan för fortsatt arbete skall tas 
under våren 2010. 

• Riktlinjer för god vård, omsorg 
och rehabilitering (Bravå) har 
antagits och arbetet med att 
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implementera kvalitetskrav inom 
äldreomsorgen har påbörjats. 

• Brukarenkät för både äldre och 
handikappomsorgen samt individ-

och familjeomsorgen har tagits 
fram och vi börjar att använda den 
2010.  

 
 
Ekonomiskt resultat för den samlade verksamheten (tkr) 
 
 Bokslut  

2008 
Bokslut  

2009 
Budget  

2009 
Avvikelse mot 
budget 

Kostnader 112 900 117 832 107 184 - 10 648 
Intäkter - 17 378 -20 604 -14 238 6 368 
Netto 95 522 97 228 92 946 - 4 280 

 
 
Ekonomiskt resultat för den samlade verksamheten per ansvar (tkr) 
 
Ansvarsområde Nettoutfall Riktp Års Prognos Resultat 
  2009 92% budget Netto budg/progn 
Socialchef 5 911 92% 6 403 5 911 492 
Enhetschef IFO 13 399 110% 12 151 13 399 -1 248 
Enhetschef Handikappoms 16 332 98% 16 664 16 332 332 
Enhetschef ÄO - Solgården 11 854 102% 11 639 11 854 -215 
Enhetschef ÄO - Hemtjänst 22 357 106% 21 018 22 357 -1 339 
Enhetschef ÄO  - Koppargården 27 375 109% 25 073 27 375 -2 302 
Summa 97 228 105% 92 947 97 228 -4 280 

 
Kommentar ekonomiskt utfall:  
Resultatet för socialförvaltningen blev ett 
underskott på – 4 280 tkr. Det negativa 
utfallet beror på att budgetramen för 2009 
förutsatte att personalreduceringar skulle 
ha gjorts från årets början men det blev 
inte verkställt förrän i maj månad. På 
Koppargården har inte platsantalet minskat 
i den takt som var planerad och därför har 
man inte minskat personalbemanningen 
enligt plan. I slutet av året var man dock 
nere på planerad nivå och 
nattbemanningen minskade från fyra till 
tre i tjänst per natt. Kostnaden för 
avtalspension/avgångsvederlag för två 
personer från januari 2010 har också 
bokförts på 2009 (547 tkr). Hemtjänsten 
och Treskillingen har inte kunnat minska 
sin personal enligt plan på grund av att 
beviljade antal hemtjänsttimmar ligger 
högre än budgeterat och därför pågår nu 
en översyn av nattbemanningen i hela 
äldre-och handikappomsorgen för att se 
om vi kan göra reduceringen inom den 

organisationen så att vi kommer i fas med 
budget.  
En annan del som orsakar vårt underskott 
är den kraftiga kostnadsökningen av vårt 
försörjningsstöd. Här har vi tagit fram 
förslag till handlingsplan inför 2010 och 
bildandet av en arbetsmarknadsenhet är 
under utredning. Kostnaden för 
institutionsvård för vuxna missbrukare har 
också ökat och här är arbetet med att 
kunna erbjuda öppenvård och någon form 
av sysselsättning/praktik viktigt.            
 
Framtid och förväntad utveckling: 
 

• Ljusnarsbergs kommun har en 
förhållandevis hög andel äldre (jmf 
landet i övrigt). För att möjliggöra 
en god planering för framtida och 
kommande behov har man under 
2009 gjort en noggrann analys och 
beräkning av 
befolkningsutvecklingen för 
Ljusnarsbergs kommun. Det ligger 
bl. a. till grund för planeringen av 
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antal platser i särskilt boende för 
äldre. Enligt analysen sker endast 
en marginell ökning av antalet 80 
år och äldre de närmaste tio åren, 
för att därefter kraftigt öka.  

• För att möta framtida behov bör en 
utredning om servicehuset 
Treskillingens inriktning göras. 
Man bör belysa frågan om en del 
av huset skall fungera som ett 
äldreboende för de som behöver 
mer omfattande vård och omsorg 
och en del omvandlas till 
seniorboende och/eller 
trygghetsboende. 

• Den framtida vården och omsorgen 
(all omsorg) kommer att präglas av 
ett större fokus på 
brukaren/kunden genom ökande 
krav på information, delaktighet, 
möjligheter att påverka och välja, 
kvalitetsredovisningar mm. Dessa 
krav tillsammans med 
befolkningsutveckling och 
försämrade ekonomiska 
förutsättningar innebär stora 
utmaningar. Det krävs satsningar 
för att förbättra kvalitetsarbetet och 
skaffa beredskap inför framtida 
krav.  

• Många anhöriga och frivilliga gör 
stora insatser för att hjälpa och 
stötta äldre, sjuka, 
funktionshindrade m.fl. Vi har 
påbörjat arbetet under året med att 
utveckla kommunens anhörigstöd 
och det arbetet kommer att 
intensifieras under kommande år.  

• Framtida rekryteringar. I takt med 
stigande andel äldre, minskad 
andel unga och konkurrens med 
närliggande kommuner och andra 
arbetsgivare kan vi långsiktigt 
räkna med svårigheter att rekrytera 
kompetent personal. Detta gäller 

alla yrkeskategorier, men vissa 
grupper såsom chefer och 
omvårdnadspersonal bör särskilt 
uppmärksammas. Även här bör 
arbetet föranledas av analyser av 
kommande behov 
(pensionsavgångar, kompetenskrav 
mm.). Här behöver kommunen 
tydliggöra sin roll som attraktiv 
arbetsgivare. 

• Redan 2008 uppmärksammades 
arbetssituationen för cheferna 
(främst äldreomsorg) på 
socialförvaltningen. Arbetet med 
att minska andelen medarbetare per 
chef har påbörjats och ett förslag 
till ny ledningsorganisation som 
skall skapa ett långsiktigt hållbart 
ledarskap har lagts fram för 
politiskt beslut.  

• Aktivt arbeta för att minska 
andelen som är beroende av 
försörjningsstöd genom olika 
åtgärder. En viktig fråga som 
utreds är möjligheten att tillskapa 
en arbetsmarknadsenhet inom 
kommunen i syfte att erbjuda 
praktik/sysselsättning/studier. 

• Politiken står inför svåra 
prioriteringar och beslut med tanke 
på rådande ekonomiska 
förutsättningar. Detta ställer krav 
på förbättrade underlag i form av 
analyser, diskussionsunderlag, 
faktabaserat material, nyckeltal, 
systematiserad uppföljning mm. 

• Arbetet med politiskt beslutade 
mål, värdegrund och tydliga 
uppdrag är viktiga 
framgångsfaktorer i vårt arbete.
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Verksamhetsmått/nyckeltal Ansvar 430 LSS/LASS, Psykiatri        
                         
    Ackumulerat             
  Fg år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 
Antal LASS-ärenden   2 2 2 2 2 2 2 2 2         
Antal beviljade LASS                             
timmar   944 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680  1680  207 207   
Antal utförda LASS   960 758 1306 1458 1692 1629 1696 1718  1465 1440  207 207   
timmar                             
Antal LSS-ärenden   23 1 2                     
Beläggning grupp- 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14  14  14  14   

boenden                             
Antal inst plac barn  2 2 2 2 2 2 2 2 3 3  2 2 2   
och vuxna                             
               

 
 

Ansvar 440 Solgården och Heden      
                
     Ackumulerat                     

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

Antal boende perm Solg     18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   
Antal boende perm 
Heden     8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   

 
 

Verksamhetsmått/nyckeltal Ansvar 420 Individ- och familjeomsorg 2009       
 Ackumulerat                     
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Antal ärenden/mån totalt 113 119 128 130 126 135 132 137 129 131 124 127 
Antal ärenden/mån under 25år 25 23 26 27 28 31 30 32 33 36 34 33 
Medelbistånd/månad totalt 3392 4188 4425 3913 4015 3114 4349 1959 3188 3220 3792 4848 
Medelbistånd/mån under 25 år 2856 2938 4458 3716 2993 2537 2908 2361 2511 2418 3010 3470 
Instplaceringar barn                        
antal dygn 81 0 0 8 21 30 31 28 30 31 30 30 
Famhemspl barn                         
antal dygn 93 84 93 90 93 90 93 110 120 124 164 186 
Instplaceringar vuxna                         
antal dygn 90 55 42 89 51 53 62 72 54 62 53 80 
Famhemspl vuxna                         
antal dygn 42 56 62 51 5 0 0 0 13 31 30 31 
Övriga vuxna inst.plac 54 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 30 
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BILDNINGSUTSKOTTET 

 
Verksamhetsberättelse 
Bildningsverksamheten fullgör 
kommunens uppgifter beträffande 
förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, 
grundskola samt särskola. Ansvaret 
omfattar även musikskola, 
gymnasieutbildning, kultur, bibliotek och 
föreningsbidrag. 
 
Verksamheten hade 2009 totalt 97,17 
årsarbetare budgeterade (103,95 åa år 
2008).  
 
Barnomsorgen 
Inom barnomsorgsverksamheten finns dels 
förskolor och dels dagbarnvårdare. Alla 
barn i åldern 1-5 år erbjuds plats inom 
barnomsorgen. Inom 1-2 månader från 
anmälningsdagen har plats erbjudits. Barn 
vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga erbjuds plats i förskolan 3 
timmar per dag. De flesta 4-5 åringar går i 
allmän förskola 3 timmar per dag utan 
avgift. Asylsökande barn finns också i 
verksamheten. Förskolorna är i regel 
öppna mellan kl 06.30 och 17.30. De tre 
förskolorna innehåller åtta avdelningar 
med 127 barn och de 3,3 dagbarnvårdarna 
har 26 barn inskrivna (20091215). 
 
Skolbarnsomsorg och förskoleklass 
Fritidshemmen har tagit emot 96 (103 
barn 2007) barn i åldrarna 6-12 år som 
behövt tillsyn före och efter skolan samt 
ytterligare 29 barn (50 barn 2007) under 
skollov. Alla som haft behov av 
skolbarnsomsorg har fått plats. 
Skolbarnsomsorg erbjuds generellt mellan 
06.30 och 17.30. 
  
Grundskola 
I den nya skolorganisationen som började 
gälla från höstterminens start 2008 har 
Garhytteskolan skolår F-2 och fritidshem. 
Kyrkbacksskolan har skolår 3-9, 
fritidshem och fritidsgård. Asylsökande 
elever finns i båda skolorna. Höstterminen 
2009 fanns 468 elever i skolår F-9. 
Fritidsgården är öppen dagtid samt två 

kvällar i veckan. För de 11 
särskoleeleverna köper kommunen platser 
i Lindesbergs kommun, Ludvika kommun 
samt i statlig specialskola.  
 
Gymnasieskola 
159 gymnasieelever (117 elever 2008) 
gick på kommunalt gymnasium under 
hösten, 27 elever (18 elever ht-2008) gick 
på Kopparbergs IV-program och 20 elever 
fanns på friskolor, 8 elever fanns i 
gymnasiesärskola.  
 
Bibliotek 
Kommunbiblioteket erbjuder ett brett 
utbud av böcker till utlåning. Här finns 
också ljudböcker och barnfilm. Besökare 
har tillgång till datorer, tidskrifter och 
dagstidningar. Budgeterat antal anställda 
är 2,25 åa. 
 
Musikskolan 
Mot en terminsavgift erbjuds elever i 
grundskolan undervisning i ett flertal 
instrument både enskilt och i ensemble. 
Undervisningen sker, fr höstterminen 
2008, i huvudsak dagtid på 
Kyrkbacksskolan. Musikskolan hade 
under höstterminen 2009 ca 250 elever 
varav 120 i ämneskurser och 70 i 
ensembleverksamhet såsom kör, orkester, 
och mindre ensembler. Antalet anställda 
enligt budget är 3,05 åa. 
 
 
Viktigare händelser under året 
 
Grundskolan 

• I januari genomförde 
Skolinspektionen en 
kvalitetsgranskning avseende 
lärares behörighet på skolorna i 
kommunen. De kom fram till att 
andelen behöriga lärare har ökat 
avsevärt sedan inspektionen 2004. 
Dock påtalades att samverkan 
mellan arbetslag och skolor måste 
förbättras gällande undervisning av 
ämnesbehöriga lärare. Det förekom 
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att elever undervisades av lärare 
som saknade behörighet i specifika 
ämnen.  

• Kuratorstjänsten ändras från 1,0 till 
0,75 

• Skolskötersketjänsten ändras från 
0,75 till 1,0 

• Ett intensivt arbete har lagts ned 
för att verkställa budget och 
reviderad budget under 2009. 
Effekter kommer fortlöpande gå att 
utläsa under 2010 beroende på 
uppsägningstider. 

• Inom kompetensutbildningen 
”Lärande möten” har Riktlinjer för 
olika möten utarbetats. 

 
Skolnivå   

• Garhytteskolan inledde ett 
samarbete med Regionförbundet i 
Örebro gällande entreprenörskap 

• Skolornas hemsida är igång, men 
behöver utvecklas och revideras 
ytterligare. 

• För att stärka kunskapen kring 
elevers olika behov, har SPSM 
(Specialpedagogiska 
skolmyndigheten) genomfört en 
utbildning för personalen i år 3-5. 

• År 7 arbetar tillsammans med 
Bergskraft och en doktorand från 
Örebro universitet. Mätningar av 
PH –värdet sker av surt gruvavfall. 
Detta avfall neutraliseras av 
basiskt industriavfall. Mätningarna 
rapporteras in till Bergskraft. Kan 
även läsas på Bergskrafts hemsida 
under skolprojekt. 

  
Arbetslagsnivå  

• Januari 2009 samt maj 2009 
uppföljning av 
arbetslagsutvecklingen för 
samtliga arbetslag ”Pedagogisk, 
organisatorisk och psykologisk 
plattform” samt ”Goda möten” 

• Januari 2009 Barn med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar - 
föreläsning samt diskussioner för 
all personal inom skolår F-7, 
resursperson från 

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten samt egna 
specialpedagoger och kurator 

• Januari 2009 samt mars 2009 
uppföljning av ovanstående 

• Januari 2009 Skoljuridik/sekretess, 
resursperson från Jurark 

• Januari 2009 Kompetensutveckling 
för utvecklingsledarna, konsulter 
med uppföljning under vt 2009 
samt ht 2009 

 
Förskolan 

• Första året som verksamheten har 
att anpassa sig efter fullmäktiges 
beslut om 220 volymtimmar och 
arbetet pågår med denna 
anpassning.  

• I september 2009 upphörde 
kvällsavdelningen.  

• December 2009 höjdes nyckeltalet 
inom förskolan från 190 
volymtimmar/årsarbetare till 220. 

• Ett förskoleråd med personal och 
föräldrar har bildats och har arbetat 
under hösten med förslag till ny 
lokalorganisation. Förskolerådet 
har även träffat politikerna.  

• I november fattade KS ett 
inriktningsbeslut om att framtidens 
förskola i kommunen skall 
bedrivas på förskolorna Åstugan, 
Bergsgården samt Dagbarnvårdare.  

 
Musikskolan 

• Verksamheten har under 2009 
bedrivits i vanlig ordning med 
enskild och gruppundervisning, 
samt skolans val i åk 3. 
Ämneselever är ca 120, och med 
skolans val samt orkester och div. 
ensembler och kör nås ca 250 
elever av musikskolans 
undervisning varje vecka. Stor vikt 
lägges vid utåtriktad verksamhet i 
form av konserter, förskolebesök o 
dyl.  

• Viss verksamhet har förlagts till 
klass 9a (musikprofil), där 
musikskolans lärare går in och har 
lätt teoriundervisning samt 
musikhistoria. 
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Bibliotek 

• Biblioteket har anordnat 
föreläsningar i samarbete med 
enskilda och organisationer. 

 

Övrigt  
• Köp- och anställningsstopp har 

gällt från våren och resten av året.  
 
 
 

 
 
Måluppfyllelse: 
Skolplan 

• Personalen har under ht 2008 med fortsättning 2009 påbörjat arbetet med Skola 
2000  

• Skolråd med föräldramedverkan har genomförts liksom föräldramöten i 
förskolorna 

• Fungerande elevråd och matråd finns inom grundskolan 
• Skolsköterskan har hälsosamtal med samtliga elever i skolår 8 där frågor av ANT-

karaktär (alkohol, narkotika, tobak) tas upp utifrån genomförd enkät 
• ÖPP (Örebro preventionsprogram) – påverkansprogram för föräldrar med barn i 

skolår 6-9 i samband med föräldramöten 
• Drogvaneundersökning – Liv & hälsa/ung har genomförts 
• Ett arbete med ”Röda tråden” som utgångspunkt har initierats med personal från F-

2 samt förskolan för ökad kvalitet för barn och personal vid övergången mellan 
förskola och skola 

• Förskolan arbetar aktivt för barns inflytande, bl a genom att temaarbetet utgår ifrån 
barnens intressen. Barnen får också möjlighet att påverka verksamhetens innehåll 
genom aktiva val 

 
  
 
Effektmål Aktivitetsmål 
All pedagogisk personal ska vara väl 
förtrogen med elevvårdplanen och hur 
individuella utvecklingsplaner (IUP) 
upprättas. 

Planering för digital IUP för samtliga elever 
med start 2010 (Dexter). 

Andelen elever med godkända betyg i alla 
ämnen i slutet av skolår 9 ska öka.  

Utredda elever med dyslektiska diagnoser i 
skolår 6-9 har tillgång till datorer under alla 
lektioner. 

Grundbemanningen i skolår 1-9 ska vara 8 
lärare per 100 elever. Bemanningen inom 
fritidsverksamheten ska vara 1 årsarbetare 
per 20,3 barn. 

Bemanningen på fritidshemmen har följts 
upp extra noga under 2009. Målet nås under 
2010. 

 Ambitionen i  
samband med nyrekryteringar är att alltid 
anställa behörig personal. I december 2009 
hade all lärarpersonal pedagogisk 
utbildning.  

Eleverna har utvecklat grundläggande 
kunskaper i datoranvändning.  
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Ekonomiskt resultat för den samlade verksamheten (tkr) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ansvarsområde Nettoutfall Riktp Års Prognos Resultat 
  året 2009 100% budget Netto budg/progn 
Bildningschef 37 593 101% 37 065 37 593 -528 
Rektor Förskola -288 0% -329 -288 -41 
Förskolor 13 744 106% 13 009 13 744 -735 
Garhytteskolan 8 424 99% 8 528 8 424 104 
Kyrkbacksskolan år 3-5 6 288 115% 5 475 6 288 -813 
Kyrkbacksskolan år 6-9 21 229 95% 22 414 21 229 1 185 
Musikledare 1 247 95% 1 319 1 247 72 
Summa 88 458 101% 87 481 88 459 -756 

 
Analys av verksamheten 
För ansvarsområdet totalt redovisas ett 
underskott mot budget med 756 tkr. I det 
följande redovisas skälen till denna 
avvikelse: 

• Skolskjutsar inom grundskolan ger 
ett överskott med 554 tkr utifrån 
att nytt avtal tecknats. Budgeten 
reducerad inför 2010. 

• Skolskjutsar för särskolan ett 
underskott med 447 tkr. Detta 
utreds för att kunna sänka 
kostnaden. 

• Köp av skolplatser har följande 
utfall: Grundskola -1 200 tkr, 
grundsärskola -326 tkr, 
gymnasium +405 tkr och 
gymnasiesär +375 tkr. Budgeten 
anpassas till förändrat elevantal. 

• Barnomsorgen redovisar ett 
underskott med 777 tkr. 270 tkr 
avser avtalspension som fullt ut 
belastat 2009. Ca 550 tkr ska 
egentligen redovisas under 
skolbarnsomsorgen och avser 
avgifter från föräldrar.  

• På Garhytteskolan har det ej 
funnits budget fullt ut för hyran i 
enlighet med fullmäktiges beslut,  

 
 

• ca 300 tkr. Detta kompenseras till 
hälften av ej tillsatt 
vaktmästartjänst. 

• Under Kyrkbacksskolan 3-5 är det 
ett stort underskott för 
fritidshemmet med 651 tkr. Beror 
på att anpassningen till beslutad 
personaltäthet ej uppnåtts. Under 
2010 kommer bemanning och 
budget vara i fas. 

• Kyrkbacksskolan 6-9 ger ett 
överskott med 1 185 tkr. Främsta 
skälet är att skolmåltider redovisar 
ett överskott med 714 tkr beroende 
av färre antal beställda portioner. 
Vidare är det överskott för 
fritidsgården, 164 tkr, och i övrigt 
kan överskottet bl a härledas till 
inköpsstoppet. 

Framtid och förväntad utveckling: 
• Kulturutbytet inom KNÖL-

kommunerna på skolnivå kommer 
fortsätta. 

• Digitala IUP (individuella 
utvecklingsplaner) via 
dataprogrammet ”Dexter” införs i 
grundskolan 

 

Bokslut 
2009 

Budget 
2009 

Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2008 

Kostnader 93 888 91 830 - 2 058 99 393 
Intäkter - 5 652 -4 350 1 302 -5 234 
Netto 88 236 87 030 - 756 94 159 
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• Förskolans lokaler förväntas det 
fattas beslut om. 

• Fortsatta insatser för att anpassa 
verksamheterna till minskat barn- 
och elevantal. 

• Ny ledningsorganisation med ny 
bildningschef träder ikraft under 
året.  

• Kommunens kostnad för en 
förskoleplats beräknas minska 
samtidigt som den pedagogiska 
verksamheten förbättras genom 
samlokalisering och därmed bättre 
utnyttjande av resurserna.  

• På grund av den aviserade 
lagstiftningen beträffande allmän 
förskola för 3-åringar pågår 
förberedelser för anpassningar av  

• bemanningen då det kommer att 
krävas pedagogiskt utbildad 
personal för den nya verksamheten 

• Köket på Kyrkbacksskolan ska 
byggas om för att uppfylla 
lagstiftarens krav.  

•  
 2005 2006 2007 2008 2009  
Utlåning 27 

070 
23 

875 
23 

722 
23 

624 
22 

264 
Besökare 33 

947 
32 

578 
35 

988 
40 

325 
43 

746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmått/nyckeltal Förskolan  
 2009             
 Jan Feb Mar April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec   
Antal inskrivna barn, tot 164 162 166 167 171 160 138 147 150 153 153   
Linåkern 46 44 49 48 49 48 43 44 45 45 47   
Åstugan 39 39 39 39 42 39 31 35 35 37 35   
Bergsgården 54 53 52 54 54 51 40 42 44 45 45   
Dagbarnvårdare 25 26 26 26 26 22 24 26 26 26 26   
                          
Volymtimmar Linåkern/åa 161 164 179 172 186 178 174 191 197 206 225   
Volymtimmar Åstugan/åa 199 193 196 192 204 193 158 180 173 194 198   
Volymtimmar Bergsgården/åa 190 183 189 198 193 184 149 159 193 194 213   
Volymtimmar DBV/åa 143 153 150 172 174 152 118 128 132 132 133   
                          
Barn/personal; riksgenomsnitt 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3   
Barn/personal; genererad 190 vt 6,5 6,4 6,5 6,4 6,4 6,3 6,6 6,4 6,4 6,3 6,5   
Barn/personal; genererad 220 vt           7,5   
Barn/personal 6,0 6,0 6,2 6,3 6,4 6,0 5,3 5,7 6,0 6,2 6,2   
              
Volymtimmar Linåkern 1357 1377 1507 1442 1561 1491 1296 1425 1467 1536 1543   
Volymtimmar Åstugan 1241 1209 1196 1170 1242 1180 962 1097 1056 1180 1059   
Volymtimmar Bergsgården 1765 1722 1708 1791 1748 1667 1234 1321 1397 1403 1353   
Volymtimmar DBV 445 481 473 540 547 478 472 511 529 529 530   
Totalt antal volymtimmar  4808 4789 4884 4943 5098 4817 3964 4354 4449 4648 4485   
                          
Genererad bemanning/190 25,3 25,2 25,7 26,0 26,8 25,4 20,9 22,9 23,4 24,5 23,6   
Genererad bemanning/220           20,4   
Faktisk bemanning 27,2 27,2 26,7 26,7 26,7 26,7 25,85 25,85 24,80 24,80 24,80   
              



 36 

 

RESULTATRÄKNING    tkr     

      
  Kommun Koncern Kommun Koncern 
  2009 2009 2008 2008 

        
Verksamhetens intäkter Not 1 56 583 66 062 43 115 56 913 
Jämförelsestörande intäkter Not 2 789 789   
Verksamhetens kostnader Not 3 -279 753 -281 585 -278 924 -285 501 
Jämförelsestörande kostnader Not 4 -5 575 -5 575   
Avskrivningar Not 5 -11 410 -15 210 -5 471 -9 760 

           

Verksamhetens nettokostnader   -239 366 -235 519 -241 280 -238 348 

        
Skatteintäkter  Not 6 164 667 164 667 166 465 166 465 
Generella statsbidrag o utjämning Not 7 76 533 76 533 76 862 76 862 
Finansiella intäkter Not 8 886 1 031 2 013 2 940 
Finansiella kostnader Not 9 -3 181 -6 014 -3 999 -7 811 
        
Resultat före extraordinära poster   -461 698 61 109 

        
Årets resultat Not 10 -461 698 61 109 
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BALANSRÄKNING   tkr      
      

  Kommun Koncern Kommun Koncern 
TILLGÅNGAR  2009 2009 2008 2008 
Anläggningstillgångar        
Materiella anläggningstillgångar:        
     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 1 130 376 226 459 133 635 240 473 
     Maskiner och inventarier Not 1 6 330 12 272 6 064 13 580 
Finansiella anläggningstillgångar Not 2 22 693 11 732 33 383 10 423 
Långfristiga fordringar  0 1 200 0 750 
Summa anläggningstillgångar  159 399 251 663 173 082 265 226 
        
Omsättningstillgångar        
Förråd m m  0 338 0 401 
Kortfristiga fordringar Not 3 21 368 15 767 25 419 19 897 
Kortfristig placering  0 4 026 0 4 026 
Kassa och bank Not 4 40 535 47 532 16 868 24 822 
Summa omsättningstillgångar  61 903 67 662 42 287 49 146 
        
SUMMA TILLGÅNGAR  221 302 319 325 215 369 314 372 

      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Eget kapital Not 5     
Ingående eget kapital  76 919 87 616 76 857 84 680 
Årets resultat  -461 698 61 109 
Summa eget kapital  76 458 88 314 76 918 84 789 
        
Avsättningar        
Avsättningar för pension och liknande        
     förpliktelser Not 6 751 751 799 799 
        
Skulder        
Långfristiga skulder Not 7 87 754 174 493 88 588 179 830 
Kortfristiga skulder Not 8 56 339 55 768 49 064 48 954 
Summa skulder och avsättningar  144 844 231 012 138 451 229 583 
        
SUMMA EGET KAPITAL,         
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  221 302 319 325 215 369 314 372 

            
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER       
Ansvarsförbindelser        
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp        
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     bland skulder och avsättningar Not 9 132 370 132 370 129 364 129 364 
Övriga ansvarsförbindelser         
     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 10 91 041 4 570 96 122 4 677 
        
SUMMA PANTER OCH        

ANSVARSFÖRBINDELSER  223 411 136 940 225 486 134 041 
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FINANSIERINGSANALYS   tkr    
     
  Kommun Kommun Koncernen 
  2009 2008 2009 
Den löpande verksamheten       
Verksamhetens intäkter + 57 375 43 115 66 851 
Verksamhetens kostnader - -285 328 -278 924 -287 254 
Justering för gjorda avsättningar (minskat)  -48 -71 0 
Justering för övriga ej likviditetspåverk poster +/- 10 462 0 2 873 

Verksamhetens nettokostnader = -217 539 -235 880 -217 530 
Skatteintäkter och generella statsbidrag + 241 200 243 327 241 200 
Finansiella intäkter + 886 2 013 1 031 
Finansiella kostnader - -3 181 -3 999 -6 014 
Extraordinära intäkter  0 0 0 
Justering för rörelsekapitalets förändring   3 224 -5 522 11 007 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  24 590 -61 29 694 

      
Investeringsverksamhet        
Investering i materiella anläggningstillgångar  -6 467 -39 950 112 
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -11 340 -3 000 -1 309 
Avyttrade finansiella anläggningstillgångar  20 000 0 0 
Avyttrade materiella tillgångar (exkl reavinst)   50 24 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  2 243 -42 926 -1 197 
      
Finansieringsverksamheten        
Upptagna lån  0 30 000 0 
Ökning långfristiga fordringar  -1 166 0 -450 
Avsättning pensioner  0 0 0 
Amortering av skuld   -2 000 -2 631 -5 337 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -3 166 27 369 -5 787 
      
Årets kassaflöde   23 667 -15 618 22 710 
Likvida medel vid årets början  16 868 32 486 28 848 
Likvida medel vid årets slut  40 535 16 868 51 558 
      
spec. till förändring av rörelsekapital      
Varulager     63 
Förändring av kortfristiga fordringar (minskat)  -4 051 -1 851 4 130 
Förändring av kortfristiga skulder (ökat)  7 275 -3 671 6 814 
Summa förändring  3 224 -5 522 11 007 
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (Kommunen) 

    
  2009 2008 

Not 1 Verksamhetens intäkter    
 enligt driftredovisningen 69 292 56 962 
 varav    
 Barnomsorgsavgifter 1 585 1 670 
 Äldreomsorgsavgifter 4 915 4 723 
 Skolmåltider 3 307 4 743 
 Äldreomsorgsmåltider 5 451 5 312 
 Tippavgifter 10 000 3 527 
 Övriga avgifter 812 627 
     
 Hyror och arrenden 14 195 11 349 
 Försäljning 6 930 7 121 
 Bidrag 21 512 17 594 
 Övriga intäkter 584 297 
     
 Av dessa avgår interna transaktioner -12 709 -13 847 
 Summa 56 583 43 115 
     
Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam-    
 hetens intäkter, enl driftredovisn 789 75 
 varav    
 Realisationsvinst anläggn.tillgångar 454 75 
 Realisationsvinst finansiella tillgångar 335 0 
  789 75 
     
Not 3 Verksamhetens kostnader     
 enligt driftredovisningen 307 127 303 665 
 varav    
 Material och varor 7 614 9 047 
 Löner 108 599 110 172 
 Sociala avgifter enligt lag och avtal 39 894 44 974 
 Pensionsutbetalningar och ökning 5 136 4 881 
 Hyror, Energi och vattenavgifter 26 385 26 868 
 Köp av verksamhet och övriga tjänster 83 206 71 918 
 Bidrag och transfereringar 13 179 18 368 
 Transporter och resor samt övr kostnader 8 450 6 535 
 Kapitalkostnader 14 665 10 902 
     
 Avgår kapitalkostnader -14 665 -10 902 
 Av dessa avgår interna transaktioner -12 709 -13 838 
 Summa 279 753 278 924 
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Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam-    
 hetens nettokostnader, enl driftredovisn 5 575 0 
 varav    
 Frivillig avtalspension 1 616 0 
 Fd Socialchefs avgångsvederlag 1 826 0 
 Reaförlust finansiella tillgångar 2 133 0 
 Summa 5 575 0 
     
Not 5 Avskrivningar    
 Inventarier 768 269 
 Fastigheter och anläggningar 6 850 5 202 
 Nedskrivningar materiella 1 792 0 
 Nedskrivningar finansiella 2 000 0 
 Summa 11 410 5 471 

     
Not 6 Skatteintäkter    
 Prel. kommunalskatt 170 695 168 074 
 Slutavräkning (justering) 2008/2007 187 -353 
 Preliminär avräkning 2009/2008 -6 215 -1 256 
 Summa 164 667 166 465 
     
     
     
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning    
 Inkomstutjämning 54 369 50 887 
 Kostnadsutjämning 11 982 16 038 
 Utjämningsbidrag LSS 1 724 1 750 
 Strukturbidrag 3 727 3 738 
 Fastighetsavgift 7 266 6 825 
 Regleringsavgift -2 534 -2 376 
 Summa 76 533 76 862 

     
Not 8 Finansiella intäkter    
 Räntor medelplacering 692 1 973 
 Räntor kundfordringar 6 9 
 Ersättning kommunal borgen 173 0 
 Övriga finansiella intäkter 15 31 
 Summa 886 2 013 

      
Not 9 Finansiella kostnader    
 Räntor på anläggningslån 1 642 2 311 
 Upplupna räntor 1 460 1 633 
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 Räntor pensionsavsättningar 47 34 
 Övriga finansiella kostnader 32 20 
  3 181 3 999 
     
Not 10 Avstämning av balanskravet    
 Årets resultat enligt resultaträkningen -461 61 
 Omstruktureringskostnader   1 725 
 Frivillig avtalspension 1 616 0 
 Fd Socialchefs avgångsvederlag 1 826 0 
 Reaförlust finansiella tillgångar 2 133 0 
 Nedskrivningar materiella 1 792 0 
 Nedskrivningar finansiella 2 000 0 
 Realisationsvinst anläggn.tillgångar -454 -75 
 Realisationsvinst finansiella tillgångar -335 0 
 Justerat resultat 8 118 1 711 
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NOTER TILL BALANSRÄKNING    
tkr     

  Kommun Kommun 
   2009 2008 

Not 1 Materiella anläggningstillgångar    
     
 Markreserv    
 Ingående bokfört värde 5 005 5 030 
 Årets fastighetsförsäljning -60 -100 
  Realisationsvinst 10 75 
 Summa 4 955 5 005 
     

 Verksamhetsfastigheter    
 Ingående bokfört värde 72 648 51 678 
 Nyanskaffningar 451 22 892 
 Årets avskrivningar -3 336 -1 923 
  Nedskrivningar -1 204 0 
 Summa 68 559 72 648 

     
 Fastigheter för affärsverksamhet    

 Ingående bokfört värde 25 637 24 246 
 Nyanskaffningar 1 570 3 383 
 Årets avskrivningar -1 963 -1 992 
  Nedskrivningar -588 0 
 Summa 24 656 25 637 

     
 Publika fastigheter    

 Ingående bokfört värde 29 117 21 637 
 Nyanskaffningar 3 411 8 715 
  Årets avskrivningar -1 500 -1 236 
 Summa 31 028 29 117 
     

 Fastigheter för annan verksamhet    
 Ingående bokfört värde 1 229 1 281 
 Nyanskaffningar 0 0 
  Årets avskrivningar -52 -52 
 Summa 1 177 1 229 
     

 
Summa utg bokf värde materiella 
anläggningstillg 130 376 133 635 

     
 Tillämpad avskrivningsmetod är planmässig    

 
avskrivning. Tillämpad tid för avskrivning är 
mellan 10-50 år. Mark skrivs inte av.    
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Not 1 Maskiner och inventarier    
 Ingående bokfört värde 6 063 1 374 
 Nyanskaffningar 1 035 4 959 
  Årets avskrivningar -768 -269 
 Utgående bokfört värde 6 330 6 064 
     
 Tillämpad avskrivningsmetod är planmässig    

 
avskrivning. Tillämpad tid för avskrivning är 
mellan 3-20 år. Konst skrivs inte av.    

     
Not 2 Finansiella anläggningstillgångar    
 Aktier 11 127 21 127 
 Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000 11 000 
 Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB 0 10 000 
 Länstrafiken i Örebro AB 127 127 
 Andelar 525 185 
 Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 0 
 Kommuninvest 160 160 
 Ljusnarshälsan 25 25 
 Obligationer 11 000 10 000 
 Kommuninvest 0 5 000 
 SPV via Barclays Capital Plc 0 5 000 
 XELO (räntebärande) 2 000 0 
 Barsl (icke räntebärande) 5 000 0 
 SEK 4573 (icke räntebärande) 4 000 0 
 Bostadsrätter 41 41 
 HSB Nyrågen 16 16 
 Kopparbergshus 4 25 25 
 Grundfondskapital 0 2 030 

 
Västerbergslagens Teknik- o 
Utvecklingscentrum 0 30 

 Stiftelsen Gillersklack 0 2 000 
 Summa 22 693 33 383 
     
Not 3 Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 3 779 5 624 
 Skatteavräkning 0 1 379 
 Statsbidragsfordringar 2 871 2 294 
 Förutbetalda kostnader 7 062 7 049 
 Upplupna intäkter 1 825 2 231 
 Momsfordran 3 573 4 116 
 Övrigt 2 257 2 726 
 Summa 21 368 25 419 
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Not 4 Kassa och bank    
 Kassa   11 8 
 Postgiro  29 894 15 143 
 Bank 10 630 1 716 
 Summa 40 535 16 868 
     
Not 5 Eget kapital    
  Ingående eget kapital 76 918 76 857 
 Årets resultat -461 61 
 Summa 76 457 76 918 
     
 Specifikation av eget kapital    
 Kommunen 69 989 70 771 
 VA-kollektivet (ackumulerat över-underskott) 1 748 1 343 
 VA-kollektivet, 2008 års resultat 0 405 
 VA-kollektivet, 2009 års resultat 48 0 

 
Renhållning/deponi (ackumulerat över-
underskott) 4 399 3 560 

 Renhållning/deponi,  2008 års resultat 0 839 
 Renhållning/deponi,  2009 års resultat 273 0 
 Summa 76 457 76 918 
     
Not 6 Avsättningar    
  
  
  

 

Ljusnarsbergs kommun tillämpar den blandade modellen för 
redovisning av pensionsåtaganden fr.o.m. år 1998 enligt KPA:s 
beräkningar med RIPS07 som grund. 
 Avsättning till pensioner redovisar avtalspensioner som 
intjänats fr.o.m. 1998-01-01 samt samtliga garanti- och 
visstidspensioner. 
   

     
     
 Ingående avsättning 799 870 
 Pensionsutbetalningar -103 -80 
 Nyintjänad pension 0 0 
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 59 32 
 Grundändring 0 0 
 Förändring av löneskatt -2 -14 
 Övrigt -2 -9 
 Utgående avsättning 751 799 

 

Likvidmässigt är avsatta medel för pensioner återlånade 
av kommunen. Värdesäkring har skett genom 
ränteuppräkning    
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Not 7 Långfristiga skulder    

 Låneskuld    

 Ingående låneskuld 88 588 61 219 
 Nya lån/övertagna lån 0 30 000 
 Årets amorteringar/Inlösta lån -2 000 -2 631 
 Summa 86 588 88 588 
 Kreditgivare är Kommuninvest    
 Huvudmetoden tillämpas enl RKR rek 15.1    

     

Not 7 Övriga långfristiga skulder    

 Frivillig avtalspension (långfr delen) 327 0 
 Fd Socialchefs avgångsvederlag    

 och pensionsförsäkring (långfr delen) 840 0 
 Summa 1 166 0 
     
 Totalt långfristiga skulder 87 754 88 588 

     
Not 8 Kortfristiga skulder    
     
 Leverantörsskulder 10 265 17 987 
     
 Personalens skatter och avgifter 13 813 16 086 
   varav källskatt anställda 2 127 2 428 
   varav arbetsgivaravgifter anställda 2 555 2 873 
   varav semesterlöneskuld 9 132 10 327 
   varav upplupna avgifter/skulder lönekostn 0 458 
     
 Interimsskulder 10 560 3 358 
     
 Upplupna kostnader 7 540 7 153 
   varav upplupna räntor 1 460 1 634 
   varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner 239 159 

 
  varav upplupna pensionskostnader, individuell 
del 4 701 4 314 

 
  varav löneskatt pensionskostnader, individuell 
del 1 140 1 046 

     
 Kortfristiga skulder staten 7 393 146 
   varav momsskuld 108 146 
   varav Förutbetalda skatteintäkter 7 285 0 

     
 Gåva - donation 1 000 1 000 
 Fd Socialchefs avgångsvederlag    



 47 

  och pensionsförsäkring (kortfristiga delen) 986 0 
 Skuld personalavveckling 1 289 0 
 Övrigt 3 492 3 334 
 Summa 56 339 49 064 
      
Not 9 Pensionsförpliktelser    
  
  
  
  

 

Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse. 
Denna del av pensionsåtagandet har ökat med 3 mkr mellan åren 
2008 och 2009. 
Ljusnarsbergs kommun har beslutat att betala ut maximalt 
belopp av den avgiftsbestämda ålderspensionen. För 2009 sker 
det i mars 2010 och beräknas till 4 701 tkr + löneskatt och 
är bokförd som en kortfristig skuld. Beräkningarna baseras på 
uppgifter per 2009-12-31. 
   

     
 Ingående pensionsförpliktelser 129 363 129 362 
 Pensionsutbetalningar -5 197 -3 301 
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 8 984 4 807 
 Grundändring 0 0 
 Aktualisering 471 -715 
 Förändring av löneskatt 0 0 
 Övrigt -1 251 -789 

 
Utgående pensionsförpliktelser, intjänade 
före år 1998 132 370 129 364 

     

 

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

     
Not 
10 Ansvars- och borgensförbindelser    
 Ljusnarsbergs Fastighets AB 86 471 81 497 
 LIFAB 0 9 948 
 BKT 1 740 1 740 
 Bostadsrättsföreningar 2 498 2 523 
 Lån småhus 332 414 
 Summa 91 041 96 122 
     
Ljusnarsbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 
2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje 
medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna 
fördelning sker efter en beräkningsmodell   grundad på samtliga medlemskommuners 
respektive ägarandel i Kommuninvest. Ljusnarsbergs kommun hade vid årsskiftet 
2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,08 procent 
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ORD OCH UTTRYCK 
 
Anläggningstillgång  är fast 
och lös egendom avsedd för 
stadigvarande innehav, t ex 
fordon, maskiner och 
fastigheter. 
 
 
Avskrivning är en 
planmässig värdenedsättning 
av anläggningstillgång. 
 
 
Avsättningar är ekonomiska 
förpliktelser som är säkra men 
ovissa till belopp eller till den 
tidpunkt då de skall infrias.  
 
 
Balansräkningen visar  de 
tillgångar och skulder 
kommunen har på boksluts- 
dagen. Man kan också säga att 
den visar hur kapitalet använts 
(tillgångar) och hur det har 
skaffats fram (eget kapital och 
skulder). 
 
 
Eget kapital visar skillnaden 
mellan tillgångar och skulder, 
dvs hur mycket av 
tillgångarna som finansierats 
av egna medel. 
 
 
Finansieringsanalysen visar 
hur kommunen fått in pengar 
och hur de har använts under 
året. Här behandlas ut- och 
inbetalning till skillnad från 
resultaträkningen som inne- 
håller kostnader och intäkter. 
Skillnaden mellan tillförda 
och använda medel ger 
förändringen av rörelse-  

kapitalet vilket också kan 
utläsas ur balansräkningen om 
man minskar omsätt- 
ningstillgångarna med de 
kortfristiga skulderna och 
jämför med föregående år. 
 
 
Kapitalkostnad är en årlig 
ersättning mellan 
finansförvaltningen och 
verksamheterna. Utgör 
ersättning för nedlagt kapital i 
de anläggningstillgångar som 
nyttjas av verksamheten. 
 
 
Nettoinvesteringar är inves-
teringstutgifter efter avdrag 
för investeringsbidrag mm. 
 
 
Nettokostnader är drift-
kostnader efter avdrag för 
avgifter, driftbidrag och 
ersättningar. Finansieras med 
skattemedel. 
 
 
Omsättningstillgångar är 
summan av likvida medel, 
kortfristiga fordringar 
(kortare än ett år) och förråd. 
Dessa tillgångar kan på kort 
tid omsättas till likvida medel. 
 
 
Resultaträkning visar årets 
resultat och hur det upp- 
kommit. Den visar även för- 
ändringen av det egna 
kapitalet, något som också 
kan utläsas genom att jämföra 
balansräkningen för de två  
senaste åren. 

Rörelsekapitalet är 
skillnaden mellan kortfristiga 
omsättningstillgångar och 
skulder. Rörelsekapitalet 
avspeglar kommunens 
finansiella styrka på kort sikt. 
 
 
Skulder är dels kortfristiga 
(skall betalas inom ett år) dels 
långfristiga. 
 
 
Soliditet beräknas som 
andelen eget kapital av de 
totala tillgångarna. Dvs 
graden av egna finansierade 
tillgångar. 
 
 
Skattesats anger hur stor del 
per intjänad hundralapp som 
skall erläggas i skatt. 
 
 
Skattesats totalt består av 
skatt till kommunen, 
landstinget och kyrkan. 
 
 
Tillgångar är dels omsätt-  
ningstillgångar (t.ex 
kontanter, kortfristiga ford- 
ringar och förråd) dels 
anläggningstillgångar (t.ex  
fastigheter, inventarier,  
aktier och långfristiga 
fordringar). 
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REDOVISNINGSPRINCIPER och avvikelser 

Redovisningen har 
huvudsakligen skett enligt god 
redovisningssed, i 
överensstämmelse med 
kommunal redovisningslag. 
Avvikelser och kommentarer 
redovisas nedan. 
 
Anläggningstillgångar 
Upptas till anskaffningsvärdet 
minus eventuella 
investeringsbidrag. 
Avskrivningar sker således inte 
på tillgångarnas 
bidragsfinansierade del. 
Avskrivningar sker med ett års 
eftersläpning. Dvs de 
investeringar som gjorts 2009 tas 
med i 2010 års bokföring för 
första gången.  
Materiella anläggningstillgångar 
redovisas enl redovisningsrådets 
rekommendation 11.1 . 
 
Arbetsgivaravgifter och 
preliminärskatt som betalas 
senare än december 2009 men 
avser december 2009 har 
skuldbokförts och påverkar årets 
resultat. 
 
Avsättningar och 
ansvarsförbindelser för 
pensioner  
Pensioner intjänade from 1998 
redovisas som en avsättning i  
balansräkningen.  
Pensioner intjänade före 1998 
redovisas som en 
ansvarsförbindelse i enlighet 
med den kommunala 
redovisningslagen.  
Pensionsåtagandet beräknas av 
Kommunernas Pensionsanstalt 
(KPA). 
Pensionsskuldberäkningen är 
gjord enligt RIPS 07, vilket är 
den beräkningsmodell som SKL 
i juni 2007 beslutet om ska 
användas vid värdering av 
pensionsutfästelsen. 
 

Avsättning deponi enligt 
Rådets rekommendation nr 10 
har ej gjorts, däremot finns en 
specifikation i noten till eget 
kapital. Arbetet är påbörjat med 
återställande av deponi, någon 
avsättning är inte gjord, utan 
kostnader för återställande av 
deponi kommer räknas av i 
noten till eget kapital. 
 
Jämförelsestörande poster  
har särredovisats i 
resultaträkningen och i not enligt 
redovisningsrådets 
rekommendation 3.1. 
 
Kapitalkostnader består av 
avskrivningar och intern ränta. 
Avskrivningarna har beräknats 
efter nominell metod. 
Avskrivning påbörjas året efter 
avslutad investering. 
Internräntan har under året 
uppgått till 4,5 %. Dock har 
internräntan på VA uppgått till 
4,0 %. 
 
Kostnadsräntor hörande till 
redovisningsperioden men där 
betalning sker efter årsskiftet har 
skuldbokförts. 
 
Leverantörsfakturor inkomna 
efter delårsskiftet, men 
hänförliga till redovisnings- 
perioden har i huvudsak bokförts 
och belastat redovisning. 
 
Sammanställd redovisning  
(koncernredovisning) är 
upprättad efter bolagens 
preliminära bokslut. Eliminering 
har gjorts för interna 
mellanhavanden mellan 
kommunen och respektive 
företag samt mellan de olika 
företagen. 
Vid upprättande av 
koncernredovisningen har 
kommunens redovisnings-
principer varit vägledande. 
Någon justering för olikheter i 
avskrivningsprinciper har inte  

gjorts utan respektive företags 
principer är i detta sammanhang 
rådande. 
 
Statsbidrag hänförliga till 
redovisningsperioden men ännu 
ej influtna har fordringsförts 
 
Semesterlöneskuld samt 
avsättningar för outtagen 
semester och övertid har 
redovisats som kortfristig skuld. 
Förändringen har redovisats som 
kostnad/minskad kostnad  
i driftredovisningen för 
respektive verksamhet. 
 
Skatteintäkter innehåller 
preliminära månatliga 
inbetalningar, regleringen 
gällande slutavräkning för år 
2008 och prognostiserad 
slutavräkning för 2009. Detta 
följer redovisningsrådets 
rekommendationer och 
användandet av SKL:s prognos. 
 
Särskild löneskatt på 
pensionsåtaganden ingår i 
resultatet.  
 
Utställda fakturor efter  
årsskiftet, men hänförliga till 
redovisningsperioden har i 
flertalet fall fordringsförts och 
tillgodogjorts årets redovisning. 
 
Redovisning av leasingavtal  
I enlighet med redovisnings-
rådets rekommendationer nr 
13.1 2006 gällande redovisning 
av leasingavtal, innebär att 
klassificering skall göras av 
leasingavtal, antingen som 
finansiellt eller operationellt. 
Leasingavtalen inom 
Ljusnarsbergs kommun är 
klassificerade som operationella. 
 
En översyn kommer att göras 
under 2010 för att ytterligare 
anpassa redovisningen till 
väsentliga uttalanden från rådet 
för kommunal redovisningen.  
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