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Inledning 

 

Denna rapport är en sammanställning över kommunens verksamhet och ekonomi för 
perioden 2013.01.01–2013.06.30. Nytt för i år är att delårsrapporten upprättas per den 
30 juni. Tidigare år har delårsrapporterna upprättats per den 31 juli. I tabellernas 
jämförelsetal redovisas siffror för delår 2012 per den 31 juli i jämförelse med delår 2013 som 
avser 30 juni 2013. 
 
Med hjälp av kommunstyrelsens delårsrapporter och årsredovisningar kan fullmäktige och 
medborgare i kommunen granska kommunstyrelsens förvaltning av de ekonomiska medlen 
samt följa upp de av fullmäktige antagna målen för aktuellt år.  
 
Detta inledningskapitel syftar till att ge läsaren en kort introduktion till delårsrapporten. 
Efter inledningskapitlet kommer Förvaltningsberättelsen som får en närmare introduktion 
på sidan 7. Efter förvaltningsberättelsen finns ett kapitel om Politisk organisation och 
därefter återfinns kommunens räkenskaper i form av en balans- och resultaträkning med 
tillhörande noter samt en kassaflödesanalys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ljusnarsbergs kommun ökade 91 platser till 
plats 122 i Svenskt Näringslivs ranking över 
företagsklimatet i Sveriges kommuner 2013 

Bo Wallströmer, ny kommunchef, talar under 
årets nationaldagsfirande på Malmtorget 
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Organisationsschema 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

 

Så var det dags igen att lite kort 
kommentera kommunens delårsrapport. 
 
Tiden tycks flyga iväg och först när man 
sätter sig ned och gör sammanställningar 
så märker man så mycket som händer 
trots att man ibland kan få den motsatta 
känslan. I år är rapporttiden förändrad och 
nu är det bara årets första halvår som kan 
kommenteras. 
 
Några händelser som förtjänar att särskilt 
kommenteras är bland annat beslutet om 
att försätta vårt fastighetsbolag i frivillig 
likvidation. Vi skapar på så vis större 
möjligheter att kunna underhålla 
fastigheter till förmån för hyresgästerna 
genom att banta ned organisationen 
till ett minimum. Fd bolagets verksamhet 
kommer att särredovisas noggrant så 
hyresgästerna 
på ett betryggande sätt kan följa dessa 
kostnader. 
 
Vidare har kommunen ingått avtal med ett 
dotterbolag till Statens 
Bostadsomvandling AB för att få tillstånd 
en ombyggnation av fastigheten på 
kyrkvägen 11 som efter ombyggnationen 
skall boendet vara ett kategoriboende för 
65+. Ombyggnationen kommer starta upp 
efter semestern och pågå i cirka ett år. 
Under våren startade också byggnation av 
Kopparbergs resecenter.  
 
Något som känns spännande är att vi kan 
konstatera att befolkningsutvecklingen 
under detta år har varit positiv och det 
vore ett riktigt trendbrott om detta höll i 
sig året ut. Jag håller tummarna !! 
 
 

 

 
Vad gäller den ekonomiska situationen så 
kan man bara konstatera att den sakta 
men säkert fortsätter att förbättras och 
även för året så ser prognosen för helåret 
väldigt positiv ut. Vad gäller de finansiella 
målen saknas bara att vi amorterar lån för 
att uppnå samtliga finansiella mål. 
 
I delårsrapporten så återfinns också 
målområden som fordrar ett mer 
långsiktigt förbättringsarbete. Sådana 
områden återfinns inom både skolan och 
äldreomsorgen. Det viktiga nu är att 
fortsatt arbeta med ett strategiskt 
dokumenterat kvalitetsarbete. Att skapa 
förändring kan ta tid! 
 
Kopparberg 2013-10-01 
 
 
Ewa-Leena Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande
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 Händelser under året 
 
 
 
 
 
 
 
  

 12 invånare 
fler första 
halvåret 
2013 

 Positivt 
resultat 
med 5,5 
mkr enligt 
prognosen 
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 Förvaltningsberättelse 
 
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av verksamhetens 
utveckling. Styrelsen har s.k. uppsiktsplikt över den kommunala verksamheten, vilket innebär 
att den ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs i enlighet 
med fullmäktiges mål och riktlinjer, att lag och förordningar efterlevs och att medlen 
används ändamålsenligt. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt omfattar hela kommunens 
verksamhet; de kommunala företagen, kommunalförbund, de gemensamma nämnderna och 
övriga kommunala verksamheter. 
 
I förvaltningsberättelsen presenteras den verksamhet som har bedrivits under året och hur 
denna har stämt överens med de av fullmäktige lämnade uppdragen. Detta ställs i relation 
till kommunens förutsättningar för att kunna bedriva en god verksamhet med god 
ekonomisk hushållning och kombineras med en finansiell analys för att läsaren ska få en 
helhetsbild över kommunens verksamhet under perioden 2013.01.01–2013.06.30.  
 
Förvaltningsberättelsen har följande disposition: 
Avsnitt 1 Ekonomiska förutsättningar och förväntad utveckling 
 
Avsnitt 2 Koncernen och övriga engagemang 
 
Avsnitt 3 God ekonomisk hushållning 
 
Avsnitt 4 Finansiell analys 
 
Avsnitt 5 Driftredovisning per verksamhet 
 
Avsnitt 6 Investeringsredovisning 

 
Avsnitt 7 Personalredovisning 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

 

8 

8 

 

Ekonomiska förutsättningar och förväntad utveckling 

 
Näringsliv och arbetsmarknad 
I Ljusnarsbergs kommun finns många 
företag inom ett brett spektrum av 
branscher. Flertalet är små företag med 
färre än fem anställda. De två största 
företagen i kommunen är Ahlstroms i 
Ställdalen, med ca 120 anställda, som 
tillverkar fibertyg samt Kopparbergs 
Bryggeri med ca 155 anställda. Bland 
övriga företag är branschbredden stor. Allt 
ifrån traditionella verkstadsföretag till 
företag som sysslar med medicinteknik 
och elektronik.  
 
Kommunen arbetar aktivt med 
företagsbesök, stöd till företag, 
företagsträffar, nyföretagarservice m.m. 
Genom kommunens näringslivsråd bedrivs 
ett aktivt arbete tillsammans med 
kommunens företagarföreningar. Rådet 
har bland annat arbetat fram ett 
näringslivsprogram för kommunen som 
antagits av kommunfullmäktige för 
perioden 2012-2014. Det grundläggande 
syftet är att bidra till en positiv 
näringslivsutveckling genom att stödja och 
stimulera befintliga företag, 
nyföretagande samt att attrahera externa 
företag att etablera sig i kommunen.  
 
Projekt Bergskraft Bergslagen genomför 
ett aktivt arbete för att gynna 
gruvindustrin i regionen. Projektet 
fokuserar främst på att attrahera företag 
inom bergsbruksbranschen för etablering 
samt att undersöka metoder för sanering 
av historiskt gruvavfall. Projektet har 
lyckats mycket väl med att attrahera 
företag till regionen. Det finns stor 
potential att hitta ekonomiska 
mineraliseringar (malm) i regionen. Ett 
testfält för olika saneringsmetoder är 
etablerat på Ljusnarsfältet där projektet i 

nära samarbete med Örebro universitet 
bedriver verksamhet. För tillfället har 
projektet arbetsgrupper både för 
infrastruktur- och 
kompetensförsörjningsfrågor vilket är 
centrala utmaningar för tillväxten i 
regionen. Flera av projektfinansiärerna, 
inklusive Ljusnarsbergs kommun, har 
bildat en ekonomisk förening, som i sin tur 
har bildat två aktiebolag. (Mer om den 
ekonomiska föreningen i avsnittet Övriga 
engagemang på sidorna 16-20.) 
 
Arbetslösheten är fortsatt hög i 
kommunen och utförsäkringar gör att 
försörjningsstödet är högt. Men 
kostnaderna har sjunkit mot föregående 
år, vilket är mycket positivt. Samarbete 
med Arbetsmarknadsenheten pågår och 
de personer som inte kan uppvisa 
arbetshinder hänvisas dit. Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) samarbetar även 
med Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.  
 

Befolkning 
Under 2013 har befolkningen till och med 
30 juni ökat med 12 invånare till 4 860. 
Antalet födda var 16 och avlidna 49. Det 
innebär ett negativt födelsenetto med 33 
invånare. 
 
Inflyttade till kommunen var under 
perioden 199 personer. Utflyttade var 
153. Således ett positivt flyttnetto med 46 
personer. Befolkningsutvecklingen i 
kommunen har under lång tid varit 
negativ. Lägre födelsetal än dödstal 
kombinerat med negativt flyttnetto över 
tid har successivt halverat befolkningen 
sedan 1960. Dock kan de senaste årens 
utveckling tyda på att trenden stagnerat. 
Nedanstående diagram visar utvecklingen: 
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De minskande befolkningstalen ställer 
ständiga krav på anpassning av 
kommunens verksamheter. En minskning 
med 100 invånare innebär ca 4 500 tkr i 
lägre skatte- och statsbidragsintäkter. 
 
Även åldersstrukturen påverkar 
kommunens verksamheter. En allt äldre 
befolkning kommer att ställa ökade krav 
på äldreomsorgen. Från och med år 2020 
sker en betydande ökning av antalet 
invånare i ålderskategorin 80 år och äldre. 
Utifrån dagens sätt att bedriva 
äldreomsorg kommer tillskapande av nya 
platser för särskilt boende troligen att 
behövas, vilket innebär ökad resursåtgång. 
Ökar behovet med exempelvis tio platser 
ökar kostnaderna med ca 5 000-6 000 tkr.  
 
Inom grundskolan minskar antalet elever 
framöver. Främst minskar elevantalet 
inom de högre årskurserna på 
Kyrkbacksskolan. Förutom en generell 
anpassning till minskat elevantal utifrån 
fastställd resursfördelningsmodell kan det 
bli svårt att finna behörig personal till vissa 

undervisningsämnen. (För ytterligare 
analys av hur befolkningsstrukturen antas 
påverka kommunens ekonomi framöver 
hänvisas till avsnittet Finansiell analys och 
rubriken Framtiden på sidorna 34-35.) 
 
Ett viktigt instrument för att behålla 
invånare och dessutom utveckla 
näringslivet är väl utbyggda och 
fungerande kommunikationer. 
Kommunikationerna till och från 
kommunen har förbättrats avsevärt sedan 
Tåg i Bergslagen startade sin trafik och 
antalet resande har successivt ökat. En 
målsättning som uppnåddes i slutet av 
2011 var att ”entimmestrafik” infördes till 
och från Kopparberg och Ställdalen. Nästa 
mål är att korta restiderna och att 
möjliggöra ökad godstrafik. 
 
En viktig del i fungerande 
kommunikationer är att det ska vara väl 
ordnat i anslutning till stationer och 
hållplatser. Därför har ett nytt 
resecentrum iordningsställts i Kopparberg. 
Invigning sker i september. Även 
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parkeringsmöjligheterna för pendlare 
kommer förbättras i och med att en ny 
parkering kommer anläggas på tomten där 
fd mejeriet är beläget. 
 

Bostadsmarknaden 
Bostadsmarknaden har större utbud än 
efterfrågan. Detta har inneburit låga priser 
på både egna hem, bostadsrätter och 
hyresfastigheter. Nyproduktionen i 
kommunen består av enstaka villabyggen.  
Det allt äldre beståndet på 
fastighetsmarknaden kräver ökade 
underhållsinsatser. Genomgripande 
renoveringar innebär stora kostnader som 
föranleder stor försiktighet hos 
fastighetsägarna eftersom marknaden är 
svag i kommunen. Följden blir ett allt 
sämre fastighetsbestånd. Detta är en ond 
spiral som i dagsläget verkar vara svår att 
bryta, dock finns positiva tendenser i 
kommunen.  
 

I fjol sommar gick bostadsrättsföreningen 
Centrum Ställdalen med 56 lägenheter i 
konkurs. Fastigheten har sedan dess 
renoverats av en ny ägare. 
 
För att anpassa beståndet av 
hyreslägenheter i kommunen till behovet 
hos de äldre medborgarna har kommunen 
ingått avtal med Statens 
Bostadsomvandling AB (SBO) om att 
renovera en byggnad på Kyrkvägen 11 till 
boende för personer som är äldre än 65 
år. Byggnationen kommer att starta i 
september. Mer om byggnationen finns 
att läsa i kapitlet om koncernen i nästa 
avsnitt. 
 

Samhällsekonomisk utveckling 
Internationell utveckling 
Osäkerheten i omvärlden är fortfarande 
stor vilket även påverkar Sveriges 
ekonomi. Skuldproblematiken har i stor 

utsträckning förflyttats från banker och 
finansinstitut till enskilda länders 
statsfinanser. Enorma summor har 
omfördelats från kreditvärdiga nationer till 
utsatta länder. Den stora risken är hur 
långivarna bedömer dessa hittills 
kreditvärdiga nationer såsom Tyskland och 
Frankrike om det krävs än mer utlåning.  
 
Vad som måste betraktas som en fortsatt 
riskfaktor är de väldiga statsskulder som 
olika länder har åsamkat sig. Dessa skulder 
ska återbetalas. 
 
I den flod av ekonomiska prognoser som 
produceras är utgångspunkten att de 
finansiella problemen ska lösas under 
ordnade former och att utlovade åtgärder 
ska genomföras. Ett scenario där utsatta 
länder ej lyckas genomföra utlovade 
åtgärder synes vara tabu att ta upp. 
Konsekvenserna vid en sådan utveckling är 
näst intill oöverskådliga.  
 
Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden 
är splittrad. Asien, med Indien och Kina i 
spetsen, har fortsatt hög tillväxt, USA är på 
uppåtgående medan Europa har det 
fortsatt tungt. En rad länder i Europa visar 
på negativ tillväxt. Europa lider av en 
mycket hög arbetslöshet vilket förorsakar 
sämre statsfinanser och låg produktion. 
 

Nationell utveckling 
I regeringens vårproposition antogs att 
recession kommer råda i euroområdet 
2013 och att den ekonomiska tillväxten 
blir svag i USA. De skuldtyngda 
euroländerna påverkar på olika sätt hela 
världsekonomin. Regeringen uttalar 
farhågor för att krisen kommer bli 
långvarig och att stora finansiella risker 
fortfarande kvarstår. 
 
Trots att den svenska ekonomin har ett 
relativt starkt utgångsläge i förhållande till 
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många andra europeiska länder spiller 
ovan nämnda utveckling oundvikligen över 
på Sverige. Det yttrar sig främst genom en 
svag exportutveckling som i sin tur leder 
till fortsatt hög arbetslöshet. Svensk 
export sker med två tredjedelar till EU och 
Norge. 
 
En ytterligare bidragande orsak till 
svårigheterna för svensk exportindustri är 
den starka svenska valutan. Den har 
stärkts genom att Sverige klarat sig från 
krisen förhållandevis väl vilket inneburit 
att placerare investerat i svensk valuta 
framför andra valutor. 
 
BNP tros enligt SKL öka med 1,1 % 2013 
och 2,4 % 2014. Det är marginella 
förändringar jämfört med prognosen i 
april. Arbetslösheten tros minska något 
mer än vad som prognosticerades i april. 

En bidragande orsak till den höga 
arbetslösheten är även att utbudet av 
arbetskraft ökar medan 
sysselsättningstillväxten är svag. 
 
Det avtal, 2,6 % i årstakt, som slöts mellan 
Metall och Verkstadsföreningen har följts 
av avtal inom andra branscher med 
snarlika utfall. Kommunens budgeterade 
kostnader för löneökningar kommer 
därmed räcka till. 
 

Under hösten förväntas riksdagen fatta 
beslut om ett reviderat utjämningssystem 
för kommunsektorn. Om det blir ett beslut 
enligt tidigare framlagt förslag kommer 
kommunen erhålla ett viktigt 
intäktstillskott. 
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Koncernen och övriga engagemang 
 

Styrelsens uppsikt över 
kommunens angelägenheter 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt stadgas i 
6 kap. 1 § kommunallagen och omfattar 
de övriga nämnderna (inklusive 
gemensamma nämnder), 
kommunalförbund som kommunen är 
medlem i, hel- och delägda aktiebolag, 
föreningar där kommunen har 
bestämmanderätt tillsammans med någon 
annan samt stiftelser som kommunen 
bildar för en kommunal angelägenhet. 
Sedan den 1 januari 2013 har i 
kommunallagen införts en förstärkt 
uppsiktsplikt avseende de kommunala 
aktiebolagen. Den förstärkta 
uppsiktsplikten innebär enligt 3 kap. 17 § 
att:  

 det kommunala ändamålet ska 
skrivas in i bolagsordningen 

 de kommunala principer som utgör 
ram för aktiebolagets verksamhet 
ska skrivas in i bolagsordningen  

 det ska anges i bolagsordningen att 
kommunfullmäktige har rätt att ta 
ställning innan viktigare beslut 
fattas 

 
Tidigare har möjligen dessa regler stadgats 
i ägardirektiv eller i avtal, men numera 
måste de stadgas i bolagsordningen, vilket 
är aktiebolagens viktigaste styrdokument. 
Till följd av detta har även Ljusnarsbergs 
kommun uppdaterat sina aktiebolags 

bolagsordningar och ägardirektiv under 
året.  
 
Ytterligare en ny regel i 6 kap. 1 a § 
kommunallagen stadgar att 
kommunstyrelsen ska redovisa resultatet 
av sin uppsiktsplikt såvitt avser 
ändamålsenligheten hos bolagens 
verksamheter varje år, separat för varje 
aktiebolag, genom beslut om huruvida den 
anser att bolagens verksamheter under 
året har bedrivits i enlighet med det 
kommunala ändamålet och om det har 
skett inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
I detta kapitel om koncernen och övriga 
engagemang, även kallat ”den 
gemensamma förvaltningsberättelsen”, 
presenteras hur företagen, gemensamma 
nämnder m.fl. har presterat under året 
samt vilka händelser i framtiden som är av 
intresse för kommunen. I avsnittet om 
koncernen görs även en uppföljning av 
huruvida verksamheten som har bedrivits 
av de kommunala aktiebolagen under året 
överrensstämt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och om det 
har skett inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
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I detta avsnitt presenteras koncernföretagen och övriga engagemang som i bilden ovan illustreras 
organisatoriskt tillsammans med kommunens egen förvaltning. Den egna förvaltningen har ett eget kapitel i 
förvaltningsberättelsen. Valnämnden har inte varit aktiv under året.

  
Koncernföretagen 
Inledning 
År 2013 är ett historiskt år för koncernen 
eftersom det är året som fullmäktige 
beslutar att avveckla det största företaget 
Ljusnarsbergs Fastighets AB (LFAB). 
Utredningen om koncernens framtid har 
pågått under flera år och successivt har 
omfattningen av koncernen minskat sedan 
försäljningen av Ljusnarsbergs 
Industrifastigheter AB (enligt beslut KF 
2009-01-15 § 2).  
 
Som en följd av kommunens behov att 
effektivisera verksamheten p.g.a. 
minskande befolkningssiffror fattades 
beslut i fullmäktige den 13 juni i år (enligt 
protokoll § 48) att uppdra åt 

bolagsstämman att försätta LFAB i 
likvidation fr.o.m. den 30 juni 2013. 
Bolagsstämman beslutade om 
likvidationen den 19 juni 2013 § 15. Under 
hösten ska LFAB:s verksamhet integreras i 
sin helhet med den kommunala 
förvaltningens och organiseras under 
fastighets- och IT-avdelningen. 
 
Sedan försäljningen av fastigheten 
Gillersklack 1:1 med tillhörande 
anläggning den 4 januari 2006 har 
Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning 
endast haft som mål att kräva in 
köpeskillingen från köparen enligt en 
återbetalningsplan. Under 2013 har 
stiftelsens styrelse vidtagit rättsliga 
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åtgärder för att kräva in återstående del 
av köpeskillingen inkl. ränta. När stiftelsen 
erhåller pengarna är det tänkt att den 
också ska avvecklas. 
  
Nedan presenteras de kommunala 
företagens ekonomi och verksamhet 
under år 2013 och deras förväntade 
framtid. För en utförligare beskrivning av 
konsekvenserna med avvecklingen av 
LFAB hänvisas till dokumentet ”Utredning 
om organisation och omfattning av de 
kommunala bolagen – förslag om 
likvidation av Ljusnarsbergs Fastighets 
AB”, 2013-05-15 med tillhörande bilagor.  
 
LFAB  
Kommunens allmännyttiga bostadsföretag 
har försatts i likvidation. Den 28 juni 2013 
såldes samtliga fastigheter och övriga 
tillgångar till kommunen mot att 
kommunen tog över LFAB:s lån på 
sammanlagt 22 500 tkr. Anledningen till 
att försäljningen skedde innan bolaget 
försattes i likvidation var att 
Kommuninvest, som är borgenär för 
samtliga lån, inte ville vara borgenär åt ett 
företag som är försatt i likvidation.  
 
Vid försäljningstillfället var de materiella 
anläggningstillgångarna upptagna till ett 
sammanlagt värde av 35 994 tkr i LFAB:s 
räkenskaper (inkl. 488 tkr som avser 
pågående arbeten på Kyrkvägen 11 som 
såldes till Statens bostadsomvandling AB, 
SBO, i juni 2013, se mer nedan). I 
kommunen ska istället tillgångarna 
redovisas till ett värde motsvarande 
köpeskillingen som är 22 500 tkr. De lägre 
avskrivningskostnaderna på tillgångarna 
kommer att påverka koncernens resultat 
positivt framöver och utrymmet kan 
användas till löpande underhåll på 
fastigheterna. Försäljningen innebär även 
en bokföringsmässig förlust för hela 
koncernen som belastar årets resultat. 

 
Innan övertagandet av bolagets lån var 
kommunen borgensman för lånen. Det 
innebär att övertagandet inte har 
inneburit att kommunen har åtagit sig 
större risker än tidigare. 
 
På fastigheterna som såldes finns bl.a. 308 
lägenheter och 23 lokaler. De två senaste 
åren har vakansgraden varit 15,3 % av 
utdebiterade hyror, vilket motsvarar 
ungefär 40 outhyrda lägenheter varje 
månad. Av dessa är 15 lägenheter i sådant 
skick att de anses outhyrbara (fg år 16 st.). 
En anledning till att avveckla bolaget är att 
de samlade resurserna och de besparingar 
som görs i samband med integrationen av 
verksamheterna, möjliggör större 
utrymme för underhåll av bostäderna. I 
LFAB har underhållet varit eftersatt och 
det kommer att krävas en del 
investeringar framöver för att göra 
beståndet attraktivt för nya och befintliga 
hyresgäster. 
 
Under året gjordes en avstyckning av 
fastigheten Nyrågen 6 som såldes till SBO 
för 1 kr. SBO är ett statligt aktiebolag som 
har till uppdrag att medverka till balans på 
bostadsmarknaden i 
avfolkningskommuner genom att t.ex. 
förvärva vakanta lägenheter och omvandla 
dem för att uppfylla de långsiktiga 
behoven på orten. I köpekontraktet 
mellan Ljusnarsbergs Fastighets AB och 
SBO:s dotterbolag Norecic AB förmedlar 
parterna att bakgrunden till försäljningen 
är en önskan om att anpassa bostäder till 
boenden för äldre personer i Kopparberg. 
Något som inte annars kan erbjudas på 
orten. 
 
Avtalet säger att Ljusnarsbergs kommun 
ska blockhyra tillbaka fastigheten när 
upprustningen är klar och upplåta 
lägenheterna till hyresgäster enligt 
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behovsprövning. Renoveringen förväntas 
pågå i ungefär ett år. 
 
Det kommunala ändamålet med LFAB:s 
verksamhet är att den ska verka för en 
långsiktigt hållbar förvaltning av egna 
fastigheter och skapa trivsamma 
boendemiljöer åt invånarna. Bolaget ska 
också eftersträva att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen i 
kommunen förbereds och genomförs.  
 

Eftersom bolaget har sålt alla sina 
fastigheter går det inte att uppfylla det 
kommunala ändamålet. Bolaget planeras 
vara avvecklat kring årsskiftet 2013/2014 
och det är därför inte relevant att bedöma 
måluppfyllelsen under året. Dock har 
verksamheten bedrivits ändamålsenligt 
under året fram till dess att fastigheterna 
såldes till kommunen. Bl.a. har avtal med 
SBO ingåtts i syfte att främja 
bostadsförsörjningen i kommunen.  
 
På grund av försäljningen av fastigheterna 
och förestående avveckling anses det inte 
relevant att göra en bedömning av 
huruvida bolaget har uppfyllt de 
finansiella målen enligt ägardirektiven. 
Resultatet i den preliminära 
avgångsredovisningen per den 
30 juni 2013 uppvisar ett underskott med 
13 979 tkr. Den främsta orsaken är 
försäljningen av tillgångarna till en förlust 
som motsvarar 13 021 tkr.  
 
Resultatet per den 31 december 2013 
förmodas bli något bättre än det som 
redovisas per den 30 juni 2013. 
Hyresintäkter kommer att inflyta till och 
med september månads hyror. Därefter 
överförs hyresintäkterna till kommunen. 
Sedan försäljningen har kommunen 
övertagit utgifterna för den löpande 
driften av fastigheterna. Kostnader för 
konsulter som har använts för 

fastighetsvärderingen och utredningen om 
skattekonsekvenser i samband med 
likvidationsförfarandet tillkommer under 
hösten, samt kostnader för revisionen av 
avgångsredovisningen.  
 
Skifteslikviden som återstår när bolaget 
har avvecklats förväntas motsvara vad 
som antogs i den utredning som föregick 
beslutet om likvidation 
(7 500 tkr-9 500 tkr). I 
avgångsredovisningen per den 
30 juni 2013 uppgår bolagets likvida medel 
till 9 384 tkr. Likviden förväntas överföras 
till kommunen efter årsskiftet 2013/2014, 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
om att försätta LFAB i likvidation. 
 
I utredningen som föregick beslutet om 
likvidation framgår bl.a. följande fördelar 
med att avveckla LFAB: 

 fakturering mellan bolaget och 
kommunen upphör, vilket 
framförallt gör att kostnaderna för 
den icke-avdragsgilla momsen på 
köpta tjänster från kommunen 
försvinner 

 det behövs inte längre separat 
bokslut och årsredovisning för 
LFAB:s verksamhet, dessutom 
förenklas koncernredovisningen 

 den gemensamma 
finansförvaltningen underlättar 
möjligheterna till förbättrad 
likviditet i kommunen 

 kostnaderna för ett separat 
ekonomisystem försvinner då 
LFAB:s ekonomihantering 
integreras med kommunens 

 protokoll, kallelser och 
obligatoriska dokument såsom 
bolagsordningar och ägardirektiv 
behöver inte längre skrivas för 
LFAB:s styrelse 
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Ljusnarsbergs kommunlager AB 
Bolagets ändamål är att i enlighet med 
kommunallagens självkostnadsprincip 
uppföra och uthyra lagerutrymme med 
syfte att främja näringslivets utveckling i 
Ljusnarsbergs kommun. I mars 2011 
färdigställde bolaget den lagerbyggnad 
som därefter har upplåtits till kommunens 
största privata arbetsgivare 2013, 
Kopparbergs bryggeri AB. Bolagets 
verksamhet har under 2013 varit 
begränsad endast till att ta emot 
hyresintäkter från hyresgästen som 
används till att amortera skulden till 
kommunen för uppförandet av 
byggnaden. Bolaget får anses ha uppfyllt 
det kommunala ändamålet då 
lagerbyggnaden utnyttjas av näringslivet i 
kommunen och bidrar till dess 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Delårsresultatet för bolaget är 3,5 tkr. 
Vinsten överstiger inte väsentligen 
självkostnaden för bolagets verksamhet 
och uppfyller därmed den kommunala 
principen som sätter ramen för 
verksamheten. Några ägardirektiv 
avseende bolagets verksamhet har inte 
antagits av fullmäktige eftersom 
aktiviteten i bolaget är begränsad. Bolaget 
har en skuld till kommunen på 34 838 tkr 
som motsvarar kostnaden för uppförandet 
av lagerbyggnaden minus amorteringar. 
Bolaget amorterar enligt plan med medel 
som det får mot upplåtelsen av 
lagerbyggnaden. 
 
Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
Stiftelsen har till ändamål att äga och 
förvalta tillskjuten egendom i en 
anläggning för turism och 
konferensverksamhet som kan nyttjas av 
kommunens invånare. Stiftelsens 
verksamhet har varit mycket begränsad 
sedan fastigheten med tillhörande 
anläggning såldes vid årsskiftet 

2005/2006. Eftersom köparen inte hade 
tillräckligt med kapital för att erlägga hela 
köpeskillingen på en gång, upprättades ett 
avtal mellan köparen och kommunen om 
att betalningen skulle göras enligt en 
avbetalningsplan.  
 
Under förra året gjordes många 
avstyckningar av fastigheten som sedan 
såldes vidare. Trots att detta innebar 
kapitaltillskott amorterades inte skulden 
till stiftelsen enligt avbetalningsplanen. 
Det var bl.a. detta som gjorde att 
stiftelsens styrelseordförande ansökte till 
tingsrätten om stämning. Kronofogden har 
utmätt egendom för betalning av skulden 
som uppgår till 573 341 kr exkl. ränta och 
allt talar för att stiftelsen kommer att 
erhålla merparten av återstoden av sin 
fordran på köparen.  
 
Planerna för framtiden är att avveckla 
stiftelsen. Eftersom stiftelsen inte bedriver 
någon verksamhet uppfylls inte ändamålet 
för vilket den bildades. När väl skulden till 
stiftelsen har återbetalats kvarstår endast 
administration för att upprätthålla 
stiftelsens existens. Därför bör den 
avvecklas så snart det är möjligt.  
Stiftelsens resultat per den 30 juni 2013 är 
ett underskott med 4,9 tkr. Det motsvarar 
diverse förvaltningskostnader. Stiftelsen 
har inte haft några intäkter under året.  
 

Övriga engagemang 
 
Inledning 
Som nämndes i avsnittet om koncernen, 
har fullmäktige rätt att bestämma hur den 
vill organisera den kommunala 
verksamheten. Fullmäktige måste dock se 
till att det blir ett heltäckande 
nämndansvar för de ”obligatoriska” 
uppgifterna. Kommunstyrelsen i 
Ljusnarsbergs kommun fungerar som 
socialnämnd, bildningsnämnd och 
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krisledningsnämnd. Men kommunen har 
även valt att samordna vissa obligatoriska 
uppgifter med andra kommuner i 
gemensamma nämnder.  
 
De gemensamma nämnderna heter 
Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, 
Räddningsnämnden Västerbergslagen och 
Bergslagens överförmyndarnämnd. De två 
förstnämnda presenteras i detta avsnitt, 
eftersom de ingår i Lindesbergs respektive 
Ludvika kommuns organisationer. 
Bergslagens överförmyndarnämnd har 
däremot Ljusnarsbergs kommun som 
”värdkommun” och bildar en egen 
förvaltning i Ljusnarsbergs kommun. Den 
presenteras därför efter 
förvaltningsberättelsen i kapitlet om 
politisk verksamhet tillsammans med 
övriga verksamheter i den egna 
organisationen. 
 
Vissa uppgifter inom det tekniska området 
är också obligatoriska för en kommun och 
dessa har Ljusnarsbergs kommun valt att 
överlåta till kommunalförbundet 
Bergslagens Kommunalteknik. Det finns 
inte någon teknisk nämnd, apropå vad 
som sades tidigare om att alla 
obligatoriska uppgifter måste stå under 
nämndansvar. Istället har 
kommunalförbundet en förbundsdirektion 
som är både beslutande och verkställande 
församling. Men kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt gäller i lika stor utsträckning 
ett kommunalförbund som för 
nämnderna. 
 
Kommunen har även valt att samverka 
privaträttsligt som medlem i ekonomiska 
föreningar och i en kooperativ 
hyresrättsförening. Här nedan presenteras 
större engagemang som har stor påverkan 
på kommunens samlade ekonomi och 
verksamhet. Det finns dock många fler 

engagemang som inte finns utrymme för 
att beskriva här. 
 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 
BKT är ett kommunalförbund med säte i 
Nora och har de fyra kommunerna i norra 
länsdelen som medlemmar. Ändamålet 
med dess verksamhet är att tillhandahålla 
medlemskommunerna tjänster inom det 
tekniska området i enlighet med 
respektive kommuns ambitionsnivå och 
ekonomiska förutsättningar. Till BKT har 
medlemskommunerna överlåtit ansvaret 
för planering och drift av de lagstadgade 
verksamheterna vatten och avlopp, avfall 
och gata. Dessutom ansvarar förbundet 
för medlemskommunernas skötsel av 
park, skogsförvaltning, idrotts- och 
fritidsanläggningar samt lokalvård i den 
omfattning som anges i den årliga 
verksamhetsplanen. 
 
BKT:s verksamheter delas in i en 
skattefinansierad del, som finansieras via 
driftbidrag från medlemskommunerna, 
och en avgiftsfinansierad del, som 
finansieras fullt ut via taxeintäkter. 
Gemensamma kostnader ska enligt 
förbundsordningen fördelas i proportion 
till befolkningsantalet i respektive 
kommun. I sitt delårsbokslut per den 
30 juni prognostiserar BKT en positiv 
avvikelse mot budget för Ljusnarsbergs 
kommun med 100 tkr och för hela 
förbundet en positiv avvikelse med 319 tkr 
år 2013.  
 
Angående måluppfyllelsen antas fem av 
sex gemensamma verksamhetsmål 
uppnås. Målet om att sjukfrånvaron inte 
ska öka i jämförelse med föregående år 
kommer troligen inte att uppnås. 
 
Under året har en hektar av avfallet på 
Skärets deponi sluttäckts. I april fyllde BKT 
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10 år vilket firades med öppet hus för 
allmänheten.  
 
Gällande förbundsordning är daterad 
2010-07-01. Förbundsordningen ska 
revideras under hösten för att gälla fr.o.m. 
den 1 januari 2014. Det har beslutats att 
gatljusunderhållet ska bedrivas i egen regi 
fr.o.m. 1 januari 2014. 
 
Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) 
BMB är en gemensam nämnd mellan de 
fyra kommunerna i norra länet med 
Lindesberg som värdkommun. Nämnden 
ansvarar för bygg- och planfrågor, mät- 
och kartverksamhet, miljörådgivning och 
tillsyn, livsmedelsrådgivning och tillsyn, 
trafikplanering, klimat- och energifrågor. 
BMB:s roll och uppdrag styrs av 
reglementet och samverkansavtalet som 
beslutades av de fyra 
medlemskommunerna i december 2009.  
 
BMB:s månadsuppföljning för juli 2013 
redovisar ett gemensamt resultat för 
nämnden som ger en negativ 
budgetavvikelse med 161 tkr. 
Underskottet beror på att faktureringen 
har släpat under semesterperioden och 
pronosen för hela året säger att årets 
nettokostnader kommer att rymmas inom 
budgetramen. Än så länge har ingen 
uppföljning av verksamhetsmålen skett. 
 
I takt med att kraven på 
myndighetsutövning ökar beträffande 
lokala trafikföreskrifter, dispenser och 
skrotbilar behöver nämnden möjligtvis 
förstärka verksamheten för trafik 
framöver. Dessutom behövs förstärkning 
inom hälsoskyddet för att hinna med 
hälsoskyddstillsynen på förskolor, skolor 
och vårdboenden, samt inventering av 
enskilda avlopp. Besparingsmöjligheter 
kan istället skönjas på 

stadsarkitektkontoret till följd av kortare 
och effektivare möten. 
 
Inom en femårsperiod har nio 
medarbetare uppnått pensionsålder och 
om sju år uppnår ytterligare fem 
medarbetare pensionsålder. Det har med 
andra ord blivit hög tid att fundera 
strategiskt omkring personalförsörjningen 
framöver. 
 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 
Räddningsnämnden är en gemensam 
nämnd med Ludvika kommun för 
samverkan om räddningstjänst och 
sotning. Ludvika är värdkommun och 
nämndens ansvar och verksamhet 
bestäms, precis som för alla gemensamma 
nämnder, av ett reglemente och ett 
samverkansavtal – utöver lagstiftningen. 
 
I budget 2013 avsatte Ljusnarsberg 
3 953 tkr till räddningstjänsten. Det är 
exakt lika mycket som i budgeten för året 
innan. Den delen av nämndens 
verksamhet som avser sotning finansieras 
i sin helhet via avgifter.  
 
Enligt prognosen ska Räddningsnämnden 
uppvisa en ekonomi i balans under 2013 
och uppfylla de flesta uppsatta målen för 
verksamhetsåret. I en ekonomisk rapport 
per juni 2013 innebär resultatet en positiv 
avvikelse mot budget med 113 tkr för hela 
nämnden. Prognosen lyder att 
Ljusnarsbergs kommun inte behöver 
skjuta till ytterligare pengar för året och 
att några besparingar inte planeras. 
 
Under året har övergången från analog 
radioteknik till det digitala Rakel 
genomförts inom räddningstjänsten. Rakel 
(radio och kommunikation för effektiv 
ledning) är ett gemensamt 
kommunikationssystem för sk. 
blåljusorganisationer och säkerhetsarbetet 
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i kommunerna. Kommunikation via Rakel-
telefoner kan inte avlyssnas och är därför 
bra i t.ex. krissituationer.  
 
Ljusnarsbergs kommun har deltagit i en 
gemensam upphandling för införskaffande 
av Rakel-tekniken tillsammans med övriga 
kommuner i Örebro län. Det ska användas 
för krisberedskapsändamål. 
 
Bergskraft Bergslagen ekonomisk 
förening 
”Bergskraft” är en gemensam nämnare för 
flera organisationer och projekt inom 
gruvnäring och miljövård. Ljusnarsbergs 
kommun har en andel i den ekonomiska 
föreningen som är värd 340 tkr. Övriga 
andelsägare i föreningen är åtta bolag, 
elva privatpersoner och nio andra 
kommuner. Den ekonomiska föreningen 
driver två aktiebolag. Då kommunens 
projekt Bergskraft 11-13, upphör vid 
årsskiftet, finns den ekonomiska 
föreningen kvar som en garant för fortsatt 
arbete för bergsbrukets utveckling i 
Bergslagen, även om kommunen inte 
skulle få ekonomiskt stöd för att fortsätta 
projektets verksamhet. 
 
En viktig framtidsfråga som Bergskraft har 
drivit i regionen är ungdomars intresse för 
forskning och naturvetenskap. Som ett led 
i detta har projektet MiNaLösningar 
sysselsatt sjundeklasselever i 
Ljusnarsbergs kommun under året. De har 
fått forska fram lösningar på lokala 
miljöproblem. Många ungdomar i 
kommunen är inte uppväxta i familjer med 
traditionen att utbilda sig på 
högskola/universitet och förhoppningsvis 
kan Bergskrafts initiativ bidra till ett ökat 
intresse för högre studier. 
 
Per den 30 juni redovisar den ekonomiska 
föreningen ett underskott med 726 tkr. 
Det beror delvis på minskat stöd för ett av 

projekten som bedrivs av föreningen och 
delvis på att tidigare gjorda momsavdrag 
har återbetalats under året då 
Skatteverket har bedömt verksamheten 
som icke momspliktig. Föreningen räknar 
med ett underskott per den 
31 december 2013 med ca: 200 tkr. 
 
Kommuninvest 
Kommuninvest bildades i Örebro län 1986 
av nio kommuner med ändamålet att 
gemensamt kunna få bättre lånevillkor och 
öka konkurrensen på marknaden för 
kommunal finansiering. Idag omfattar 
samarbetet 267 kommuner och landsting, 
som har möjlighet att ta lån via 
Kommuninvest. 
 
Alla medlemmar i Kommuninvest har 
ingått en solidarisk borgen som anses vara 
en mycket stark garanti för 
Kommuninvests åtaganden, emedan 
kommuner och landsting aldrig kan 
försättas i konkurs eller på annat sätt 
upphöra att existera.  
 
Ljusnarsbergs kommun lånar uteslutande 
via Kommuninvest. Förutom det 
solidariska borgensåtagandet som 
samtliga medlemmar (ägare) i 
Kommuninvest har åtagit sig, har samtliga 
medlemmar också satsat kapital i bolaget. 
Ljusnarsbergs kommuns andel i 
Kommuninvest uppgår till 687 tkr per den 
31 december 2012. 
 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Riksbyggen förvaltar fastigheterna 
Sjukstugan 10 (Koppargården), 
Stortorp 6:11 (Treskillingen) och 
Heden 6:69 (Solgården/Heden) åt 
hyresrättsföreningen som nyttjas av 
kommunen till vård- och 
omsorgsboenden. I styrelsen ingår vardera 
tre representanter från kommunen, 
Riksbyggen och de boende.  
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Hyresrättsföreningens totala skuld till 
kommunen uppgår till 122 250 tkr. 
Kommunen står alla ekonomiska risker i 
hyresrättsföreningen. Egentligen skiljer sig 
inte åtagandena åt från det scenariot att 
kommunen skulle äga och förvalta 
fastigheterna själv, men fördelen med att 
bedriva verksamheten i en 
hyresrättsförening är att organisationen är 
flexiblare nu än om den skulle bedrivas i 
kommunal regi. 
 
Under året ska äldreboendet Solgården 
dräneras. För övrigt har kostnaderna för 

reparationer på fastigheterna sjunkit mot 
tidigare år eftersom föreningen börjar 
komma i fas med underhållet som tidigare 
ägare hade eftersatt. Bedömningen för 
årets resultat är att det närmar sig ett noll-
resultat, efter att tidigare år uppvisat 
underskott. En långsiktig ekonomisk plan 
för verksamheten ger vid handen ett 
ökande årligt resultat framöver. 
Likviditeten i föreningen är god och det 
har avsatts likvida medel för underhåll och 
reparationer i fond. 
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God ekonomisk hushållning 
 

Mål för god ekonomisk 
hushållning 
Kommunens uppgift är att på ett 
demokratiskt och rättssäkert sätt, sköta de 
angelägenheter som anges främst i 
kommunallagen och speciallagstiftningen. 
Den beslutande församlingen i kommunen 
är kommunfullmäktige, som beslutar i 
ärenden av principiell beskaffenhet och 
som i övrigt är viktiga för kommunen – 
bl.a. mål och riktlinjer för verksamheterna. 
Det är upp till kommunstyrelsen och 
nämnderna att verkställa fullmäktiges 
uppdrag. I detta kapitel redovisas hur väl 
verksamheterna har uppfyllt fullmäktiges 
mål angående god ekonomisk hushållning. 
Denna uppföljning är ett viktigt led i den 
politiska styrningen och en möjlighet för 
medborgarna att följa den politiska 
verksamheten. 
 
Enligt kommunallagen ska särskilt anges 
mål och riktlinjer som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. För 
ekonomin ska det anges finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Begreppet god ekonomisk 
hushållning innebär att ha balans mellan 
inkomster och utgifter, över tid, samt att 
bedriva en effektiv organisation. Det 
innebär vidare att de kommunala medlen 
ska förvaltas på ett sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan 
tillgodoses. De finansiella målen ska sträva 
mot resultatnivåer som kan säkerställa 
framtida produktion av service, 
finansiering av investeringar och 
pensionsförpliktelser, samt tydliggöra 
kommunens samlade skuld- och 
borgensåtaganden. 

 
Balanskravet 
Det s.k. balanskravet regleras i 
kommunallagen sedan år 2000 och 
innebär att den budget som antas av 
kommunfullmäktige ska ha balans mellan 
intäkter och kostnader; intäkterna ska 
vara högre än kostnaderna. Om årets 
resultat är ett underskott, ska 
underskottet regleras och det egna 
kapitalet återställas inom tre år.  
 
Under 1980- och 90-talen uppvisade 
Ljusnarsbergs kommun negativa resultat 
under en lång följd av år, vilket urholkade 
det egna kapitalet. Sedan år 2000 har 
kommunen dock redovisat positiva 
resultat varje år, vilket successivt har ökat 
kommunens förmögenhet. Per den 30 juni 
2013 uppgår det egna kapitalet i 
kommunen till 100 976 tkr.  
 
Resultatet delår 2013 uppgår till 8 930 tkr. 
Enligt praxis och rekommendationer bör 
inte realisationsvinster medräknas då 
avstämning mot balanskravet görs. Inga 
realisationsvinster är uppbokade i delåret, 
så resultatet blir 8 930 tkr och uppfyller 
därmed kommunallagens balanskrav. 
Inget underskott finns att täcka från 
föregående år. 
(Se mer utförligt om resultatet i nästa 
avsnitt Finansiell analys.) 
 
Avstämning av balanskravet tkr 
Årets resultat  8 930 
Avgår realisationsvinst 0 
Resultat enligt balanskrav 8 930 
 
En ekonomi i balans är en förutsättning för 
att kunna bedriva en effektiv verksamhet. 
Enligt regeringens prop. 2003/04:105 God 
ekonomisk hushållning i kommuner och 
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landsting, är balanskravet dock 
underordnat kravet på god ekonomisk 
hushållning, som inte enbart fokuserar på 
att redovisa ett positivt resultat för året 
utan även innebär att resultatet ska vara 
långsiktigt positivt. Den allmänna 
utgångspunkten för en långsiktig 
ekonomisk planering i kommuner är, 
enligt nämnda prop., att varje generation 
själv ska bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar. Detta innebär att 
resultatet i kommunen måste vara 
tillräckligt stort för att servicenivån ska 
kunna garanteras för kommande 
generationer, utan att behöva höja den 
kommunala skattesatsen. Därför räcker 
det inte att förutsättningslöst uppnå ett 

resultat som balanserar. Fullmäktige har 
fastställt ett kortsiktigt resultatmål för 
2013 med ca 4,5 mkr. Detta för att dels 
motverka en urholkning via inflationen av 
det egna kapitalet, dels för att stärka 
betalningsförmågan av kommande 
pensionsförpliktelser samt förbättra 
möjligheten till egenfinansiering av 
reinvesteringar. Inför budget 2014 
övervägs en revidering av resultatmålet. 
Detta p.g.a. ett ökat investeringsbehov i 
kommunen, framförallt avseende 
bostäder och verksamhetslokaler. 
(Ytterligare information om de finansiella 
målen lämnas efter avsnittet 
Verksamhetens mål härnäst.) 

___________________________________________________________________________ 

Verksamhetens mål 
I Ljusnarsbergs kommun prioriteras mål 
inom åtta olika områden, som starkt 
bidrar till kommunens utveckling. För 
delåret 2013 prioriteras målområdena 
Attraktiv skola och Äldreomsorg med fem 
resultatmål. Inom de andra prioriterade 
målområdena pågår utvecklingsarbete 
utifrån antagna program och planer. 

 
På följande sidor redovisas huruvida 
kommunen per den 30 juni 2013 har 
uppnått målen – och om målen inte har 
uppnåtts, åtgärder för att uppnå dem 
framöver. En pil som pekar upp i kolumnen 
längst till höger betyder att målet är 
uppnått. En pil som pekar ner betyder att 
målet inte är uppnått

 
 
Äldreomsorg 
 

Mål 
Målvärde 
delmål 

 
Måluppfyllese Åtgärder 

Kommunen skall erbjuda 
kommuninvånarna som är 
utskrivningsklara från 
sjukhus den vård och 
omsorg de behöver på 
hemmaplan.   

Maximalt 
betalda dagar 
för 
färdigbehandla
de skall vara 
45. 

Målet ej uppnått.  
Antalet 
fakturerade dygn 
per 30 juni var 50 
stycken. 

Köp av platser via andra 
kommuner vid 
överbelastning.  
I den långsiktiga 
planeringen finns ett 
förslag till utökning av 
korttidsplatser på 
Solgården. 

↓ 
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Andelen nöjda brukare 
avseende kvalitet, 
servicenivå, trygghet och 
trivsel ska öka. 

90 % nöjda 
brukare vid 
årlig 
enkätundersök
ning. 

Målet uppnått för 
särskilt boende 
Målet ej uppnått 
för hemtjänst. 
Den nationella 
brukarenkäten för 
äldreomsorgen 
redovisas i 
november.  
Men 2012 
redovisar 90 % NKI 
(nöjd kundindex) 
inom särskilt 
boende och 82 % 
inom hemtjänst. 

Arbetet med värdegrund 
och värdighetsgarantier 
pågår inom alla delar av 
äldreomsorgen. 
Uppföljning av 
delaktighet och 
inflytande gällande 
genomförandeplaner 
görs inom hela 
äldreomsorgen. 
Resultaten för NKI i 
öppna jämförelser har 
förbättrats för både 
hemtjänst och särskilt 
boende mellan åren 
2012 och 2011. 

↑ 
 

 
 
 

Mål skolan  
Målvärde  
delmål Måluppfyllelse Åtgärder 

Alla elever skall vara 
behöriga till 
gymnasieskolan. 

95 % Målet ej uppnått. 
78,4 % 2013 
(77,5 % 2012) 

Resultaten i grundskolan är 
ännu inte tillfredsställande.  
För att öka målupp-fyllelsen har 
förvaltningen fyra prioriterade 
utvecklingsområden inför 
läsåret 13-14: 
1. Lärare lär av lärare - 
kamratobservationer där lärare 
observerar varandras lektioner i 
syfte att hjälpa varandra att 
utveckla undervisningen och få 
alla elever delaktiga. 
2. Sätta mål/Formativ 
bedömning – att göra målen 
tydliga för eleverna och 
utveckla bedömningen så att 
den stödjer inlärningen. 
3. Samarbetet med hemmen – 
öka föräldrars delaktighet i sina 
barns skolarbete vilket i 
forskning visat sig vara en av de 
kraftfullaste verktygen för ökad 
måluppfyllelse. 
4. IT – utveckla användningen 
av IT som kompensatoriskt 
verktyg för de elever som på 
grund av olika 
funktionsnedsättningar har 
svårt att nå målen. 
 
Vi måste också arbeta för att 
tidigt upptäcka elever som inte 

↓ 

 

Det genomsnittliga 
meritvärdet i åk 9 
ska överstiga 210 

202 Målet ej uppnått.  
Det preliminära 
meritvärdet för vt 2013 
var 174,2 (177,8 år 2012). 
Meritvärde för pojkar var 
180,9 och för flickor 167,5. 

↓ 



     

 

hänger med i skolarbetet och 
sätta in adekvata åtgärder för 
at dessa skall nå målen 
kombinerat till individuella 
insatser för de elever i högre 
årskurser som skolan bedömer 
riskerar att inte nå behörighet 
till gymnasiet 

Alla elever skall 
känna sig trygga i 
skolan  
(mäts i åk 5 och 8) 

100 % Målet ej uppnått. 
90 % av eleverna känner 
sig trygga i skolan.. 

Utveckling av skolans metoder 

mot kränkande behandling. 

Fortbildning av 

trygghetsteamen. 

Utvärdering av hur 

ordningsreglerna fungerar och 

efterlevs på skolorna.  

Arbetet med att utveckla bra 

och sunda normer och rutiner 

kring skoldagen skall fortsätta 

och utvecklas. 

Trygghetsvandringar på våra 
grundskolor och förskolor. 

↓ 

 
Analys 
Andelen elever som upplever sig trygga i skolan varierar mellan olika år och årskurser men är i genomsnitt lika 
många som tidigare år då siffran har mätts. Det är många faktorer som påverkar elevernas upplevelse av 
trygghet på skolan men en viktig uppgift som kan framhållas är att stävja tendenser till mobbning och 
kränkande behandling 
 
Fler än en femtedel av eleverna uppnår inte behörighet till gymnasiet. En stor anledning till att många elever 
inte blir behöriga är att de inte lyckas uppnå målen i något av de obligatoriska ämnena svenska, engelska och 
matematik. 

 
Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 är liksom tidigare år mycket lågt jämfört med riket i övrigt och långt 
under det fastställda målet. En förklaring till det låga meritvärdet är att det i kommunen varje år finns några 
elever som inte uppnår målen i nästan några ämnen och att kommunen ännu inte har lyckats få fler elever att 
uppnå riktigt höga studiepoäng. 
 

Nedan redovisas ett antal nyckeltal som beslutats av fullmäktige och direkt kan hänföras till 
god ekonomisk hushållning. 
 

Målvärde Nuvärde  

Nyckeltal  

Årskostnad per barn inskrivet i förskolan 
ska vara 121 382 kr/barn. 

Årskostnad 2012 var 111 218 kr per barn.  
Källa nr 1. 
 

 
↑ 

Årskostnad per barn i grundskolan exkl 
lokaler ska vara 64 676 kr/elev. 

Årskostnad för 2012 publiceras i september,  
2011 var 68 800 kr.  
Källa nr 2. 
 

↓ 



     

 

Kostnad per invånare, äldreomsorg ska 
vara 17 407 kr. 
 

Årskostnad 2012 var 16 732 kr  
Källa nr 1. 

 
↑ 

IFO nettokostnad per invånare ska vara 
2 752 kr. 
 

Årskostnad 2012 var 3 121 kr.  
Källa nr 1. 

 
↓ 

Kostnad för ekonomiskt bistånd per 
invånare ska vara 1 399 kr. 

Kostnad för 2012 var 1 121 kr per invånare.  
Källa nr 1. 

↑ 

 
Källa nr 1: Vad kostar verksamheten i din kommun, SCB och SKL 
Källa nr 2: Förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning i Ljusnarsberg, 
Kommunblad, Skolverket

Finansiella mål 
De finansiella målen ska, som påpekas 
tidigare i avsnittet, säkerställa förmågan 
att i framtiden producera service på 
nuvarande nivåer. Ljusnarsbergs kommun 
har antagit fyra finansiella mål och 
uppföljning av dem redovisas här nedan. 
Målet avseende investeringar reviderades 
av fullmäktige den 11 april 2013 till 11,5 
mkr. Detta med anledning av beslutad 

överföring av investeringsmedel från 
2012. De viktigaste instrumenten för den 
finansiella analysen och bedömningen av 
om kommunens finansiella situation och 
utveckling uppfyller kraven på en god 
ekonomisk hushållning är räkenskaperna, 
dvs. resultat- och balansräkning. En 
genomgripande finansiell analys redovisas 
i nästa avsnitt. Räkenskaperna hittas i 
delårsrapportens avslutande kapitel. 

 

Finansiella nyckeltal 

Mål Kortsiktigt (2013) Långsiktigt Måluppfyllelse 2013  

Skuldbördan/invånare 
ska minskas till 40 000 
kr till 2018. Per år ska 
7,5 mkr amorteras. 

Amortering med 
7,5 mkr (1565 
kr/invånare) 

Amortering med 
i snitt 7,5-8 
mkr/år t o m 
2018 beroende 
på 
befolkningsförä
ndringar.  

Uppnås ej. 
Nyupplåning 5 mkr 
och amortering 5 
mkr. 2,7 mkr 
planeras att 
amorteras i 
november. 

 
 
 

↓ 

Resultatmål 4,5 mkr= ca 2,0 % 
av verksamhetens 
nettokostnader 

Årligt resultat 
med 4-6,5 % av 
verksamhetens 
nettokostnader 
(10-15 mkr) 

Uppnås. Enligt 
prognosen och 
delårsrapporten nås 
målet. 

 
 

↑ 

Investeringsnivå 8-13 
mkr årligen 

11,5 mkr år 2013 8-13 mkr årligen Uppnås. Enligt 
prognosen 11,2 mkr. 

 
↑ 

Likviditeten bör uppgå 
till minst 5 % av 
kommunens årliga 
bruttokostnader, dvs 
ca 13 mkr 

13 mkr 13 mkr Uppnås. Likviditeten 
per 30 juni är 30 
mkr. 

 
 

↑ 
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Kommunen har potential att åstadkomma 
en långsiktigt god ekonomisk hushållning. 
Tre av de fyra finansiella målen uppnås 
under året. Det mål som troligen inte 
uppnås är amorteringsnivån. Avhängigt 
kommunens likvida utveckling finns dock 
möjligheter att även amorteringsmålet 
kan uppnås. 
 
Vad avser resultatnivån uppfyller 
kommunen det uppsatta målet för året 
enligt delårsrapporten och 
helårsprognosen per den 30 juni. För en 
långsiktigt hållbar ekonomi krävs dock att 
resultatmålet höjs framöver. Detta beror 
på ett ökat behov av investeringar i 
framtiden, vilket kräver ett utökat eget 
kapital för att kommunen inte ska tvingas 
öka sin samlade låneskuld. Förslaget om 
förhöjd resultatnivå ska diskuteras i 
beredningen av kommunens budget för 
2014. Baserat på de investeringsbehov 
som kommunstyrelsen har informerats om 
föreligger i dagsläget, uppskattas att 
resultatnivån bör höjas till 10-15 mkr. 
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Finansiell analys 
 

Resultat och kapacitet 
 
Årets resultat 
Resultatet för delåret 2013 uppgår till  
+ 8 930 tkr jämfört med föregående år  
+ 13 943 tkr. 
Enligt prognosen kommer kommunen 
uppvisa ett positivt resultat med drygt 
5 547 tkr. Det innebär en positiv 
budgetavvikelse med 915 tkr. Prognosen 
bygger på de av verksamheterna 
inlämnade underlagen och de 
skatteprognoser som tillhandahålls av SKL.  
 

 
Budgetavvikelser verksamheter 
En förutsättning för en ekonomi i balans är 
god budgetföljsamhet i verksamheterna. 
Verksamheterna redovisar totalt en 
avvikelse på – 1 083 tkr, fördelat på: 

- allmänna utskottet + 933tkr 
- sociala utskottet – 2 090 tkr 
- bildningsutskottet + 74 tkr 

Orsakerna till avvikelserna återfinns i 
kapitlet Politisk organisation på sidan 44. 
 
Intäkter 
Skatteintäkter och de generella 
statsbidragen är kommunens största 
inkomstkälla och 2013 utgör dessa 74 % av 
kommunens intäkter.  

Prognosen visar att kommunens 
skatteintäkter blir något högre än 
budgeterat, 166 998 tkr. I den senaste 
skatteprognosen från SKL (augusti 2013) 
kommer skatteintäkterna bli 625 tkr högre 
än budget. Anledningen är att 
slutavräkningarna för 2012 och 2013 som 
SKL gjort tros bli bättre än vad som 
bedömdes när kommunen antog 
budgeten samt fler invånare än 
budgeterat. Statsbidragen är i prognosen 
upptagna till 71 755 tkr. Det är en positiv 
avvikelse med 1 364 tkr. Beloppet i 
prognosen är fastställt med reservation 
för hur stor den definitiva 
fastighetsavgiften blir.  
 
Prognosticerat utfall vad avser skatter och 
statsbidrag är efter avrundning 
sammantaget 1 989 tkr högre än budget. 
Anledningen till den positiva avvikelsen är 
dels ovan nämnda slutavräkningar, dels 
justeringar i statsbidragsbeloppen samt 
dels att det verkliga invånarantalet var 
högre 1 november 2012 än vad som 
antogs vara fallet när skatter och 
statsbidrag beräknades under 
budgetarbetet i fjol.  
 
De kommunala verksamheterna 
prognostiserar intäkterna på helår till 
79 355 tkr jämfört med budget 60 391 tkr, 
en positiv avvikelse med 18 964 tkr. 
Främsta orsaken är att högre bidrag,  
ca 11 000 tkr från Migrationsverket än 
budget beräknas inkomma, men dessa 
motsvaras också utav kostnader, främst på 
köp av institutionsvård barn.  
Extra statsbidrag Vuxam och försäljning av 
skolplatser till andra kommuner ger ca 
5 600 tkr extra i intäkter. 
Ytterligare orsaker till högre intäkter beror 
på 2 419 tkr intäktsförts som avser medel 
erhållna från Naturvårdsverket för skötsel 
av naturreservatet Finnkullberget. Medlen 
har funnits hos kommunen sedan 

-1975 

7347 
5 517 

13 943 

8 930 

2009 2010 2011 2012 2013

Delårets resultat, tkr 
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reservatet bildades. Orsaken till att 
medlen nu intäktsförts är utifrån en dialog 
med kommunens revisorer och god 
redovisningssed. 
 

 
 
Kostnader 
Bruttokostnaderna i verksamheterna 
prognostiseras till 301 772 tkr på helåret 
jämfört med budget 281 735 tkr, en 
negativ avvikelse med 20 037 tkr.  
Den största orsaken är att kostnader för 
köp av institutionsvård barn på ca 11 000 
tkr är högre än budget, men dessa 
kostnader återsöks från Migrationsverket.  
Högre kostnader prognostiseras även för 
placeringar och personlig assistans inom 
handikappomsorg på ca 1 100 tkr. 
Vidare prognostiseras högre el- och 
uppvärmningskostnader än budgeterat 
främst i skolans lokaler på ca 1 500 tkr. 
Personalkostnaderna prognostiseras till ca 
2 000 tkr mer än budget, främst för 
verksamheterna centralkök, grundskolan 
och äldreomsorgen. Vidare förklaringar 
kan läsas under respektive utskotts 
verksamhetsberättelse. 
Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkterna ligger på 96,3 % jämfört 
med föregående år 94,7 % 
 
Investeringar och självfinansieringsgrad 
Investeringar har under delåret bokförts 
med 1 649 tkr av budget 11 498 tkr. 

Investeringarna prognostiseras på helåret 
till 11 224 tkr, en avvikelse mot budget 
med 274 tkr, som består av 318 tkr i 
inkommit bidrag gällande energisnålare 
vägbelysning och investeringar gällande 
datasystem äldreomsorg som kostat 44 tkr 
mer än budget. Dock pågår flera projekt. 
Delårets utfall påverkas även av att BKT ej 
fakturerat de många stora investeringar 
som gäller för året. 
 
Sluttäckning av deponin vid Skäret har 
påbörjats. Det är den första av planerade 
fyra etapper som påbörjats. Utgiften täcks 
av tidigare avsatta medel. 
Nytt resecentrum är i princip färdigställt. 
Reningsverket i Bångbro är färdigbyggt 
och fungerar tillfredsställande. Under 
vinterhalvåret sker en testperiod innan 
kommunen slutbetalar byggnationen 
 
När den löpande driften har finansierats 
bör det helst återstå ett tillräckligt 
överskott för att investeringarna ska 
kunna finansieras med egna medel, årets 
resultat och avskrivningar. Detta kallas för 
självfinansieringsgrad. 
Om självfinansieringsgraden understiger 
100 % innebär detta att kommunen 
antingen måste minska sin likviditet eller 
låna till investeringarna. 
 
Enligt prognosen för helåret 2013 uppgår 
Ljusnarsbergs självfinansieringsgrad till 
115 % och innebär att investeringarna 
finansierats med egna medel. Om man 
jämför under fem års tid, blir året 2013 
bland de lägsta nivåerna. 
 

98,7% 

95,7% 

98,0% 

94,7% 

96,3% 

2009 2010 2011 2012 2013

Nettokostnadernas 
andel av skatteintäkt 
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Tillgångar och skulder 
Av kommunens totala tillgångar utgör 82 
% anläggningstillgångar, varav de 
materiella består av mestadels mark och 
byggnader. Stor del av 
anläggningstillgångarna består i 
långfristiga fordringar på Riksbyggen 
Kooperativa hyresgästförening och 
Ljusnarsbergs kommunlager AB på 
sammanlagt 147 831 tkr. Dessa har mot 
föregående delår minskat med 3 375 tkr. 
 
Av kommunens totala skulder består den 
största delen av långfristiga skulder på 83 
%. Dessa har ökat med 19 375 tkr från 
föregående delår. Ökningen beror på att 
lån på 22 500 kr övertagits mot 
motsvarande värde i anläggningstillgångar 
från LFAB. Kortfristiga skulder har ökat 
med 3 218 mellan delåren om man bortser 
från den kortfristiga delen av långfristiga 
skulder som från i år redovisas som 
långfristig skuld (ändrad 
redovisningsprincip enl RKR 20). 
Avsättningarna i kommunen består av 
intjänade pensioner på 1 456 tkr och en 
avsättning på 9 117 tkr gällande deponi 
och citybanan. 
 
Likviditet 
Likviditeten ger besked om kommunens 
kortsiktiga betalningsberedskap, det vill 
säga förmågan att kunna betala de 
löpande utgifterna. 

Kommunens likviditet (kassa och bank 
samt kortfristiga placeringar) var per den 
16 augusti 29 829 tkr. En ökning mot 
föregående delår med 16 786 tkr. 
Kommunens likviditet har successivt 
förbättrats under 1,5 års tid. En ytterligare 
förstärkning kan förväntas i samband med 
att Ljusnarsbergs Fastighets AB upphör. 
Vidare kommer det ske en återbetalning 
på 4-5 mkr av AFA-premier på samma vis 
som i fjol. Detta beslutades av AFA 
styrelsen 3 september. 
 
 

 
Ökningen beror till stor del på utbetalning 
av innehållna skattemedel avseende 2011 
på 3 581 tkr, nytt lån på 5 000 tkr samt 
fordringar från Migrationsverket på 9 500 
tkr som inkommit under delåret.  
I kassaflödesanalysen (sidan 53) kan 
pengaflödet som varit under året följas. 
Kassaflödet från den löpande 
verksamheten ger ett inflöde med 19 861 
tkr, medan investeringsverksamheten ger 
ett utflöde med 25 825 tkr och 
finansieringsverksamheten ger ett inflöde 
med 22 750 tkr.  
 
Lån och skuldsättningsgrad 
Sammantaget har kommunen lån 
motsvarande 256 081 tkr; en ökning med 
19 375 tkr sedan förra delåret. 
Under delåret 2013 har lån övertagits ifrån 
LFAB på 22 500 tkr, amortering har gjorts 
med 2 500 tkr och nyupplåning skett med 
5 000 tkr. Nyupplåningen avser 
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finansiering för utbyggnad av Bångbro 
reningsverk. Amorteringarna avser dels 
det lån som kommunen i sin tur lånar ut 
till Ljusnarsbergs Kommunlager AB, dels 
amortering av nämnda nyupplåning. 
Amorteringarna är enligt fastställda 
planer. Båda dessa lån har en 
amorteringstid på 10 år.  
Skuld per invånare den 30 juni 2013 är  
52 691 kr, vilket kan jämföras med fg delår 
48 634 kr. 
 
Kommunens långfristiga skulder 
(tkr)   

Totalt 256 081 

varav lån till   

Ljusnarsbergs kommunlager AB 34 838 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 112 993 

    

 Återstår kommunens ”egna” lån 108 250 

 
 
Soliditet 
Soliditeten beskriver kommunens 
ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar 
hur stor andel av de totala tillgångarna 
som har finansierats med eget kapital. 
Förändringarna i detta finansiella mått är 
därmed beroende av investeringstakt, 
nyupplåning, andra skuldförändringar 
samt det ekonomiska resultatet.  Ju högre 
soliditet desto större är andelen av 
tillgångarna som finansierats med eget 
kapital. En jämn och hög soliditet verkar 
stabiliserande i ekonomin och ger 
förutsättningar för låga 
finansieringskostnader.  
 

 
 
Kommunens soliditet uppgår vid 2013 
delårs utgång till 25 %, lika som 
föregående år. På en femårsperiod låg 
soliditeten i topp år 2009 på 37 %.  
 

Risk och kontroll 
 
Kortfristig betalningsförmåga 
Likviditeten uppgår vid delåret till 29 829 
tkr vilket är en kraftig ökning mot 
föregående delår. Se anledningen under 
rubriken Likviditet på föregående sida. 
 
Ett mått på kortfristig betalningsförmåga 
är kassalikviditet. En kvot på 100 % eller 
mer betyder att kommun kan betala av 
sina kortfristiga skulder direkt. 
Kassalikviditeten uppgår vid delåret till 
177 %, vilket bidrar till en mycket god 
betalningsförmåga. Jämfört mot 
föregående år (164 %) är kassalikviditeten 
starkare. Ljusnarsbergs kommun har en 
rimlig likviditet i förhållande till sina 
betalningsströmmar. 
Enligt ett av kommunens finansiella 
nyckeltal ska likviditeten uppgå till minst 5 
% av kommunens årliga externa 
bruttokostnader. 
Vid delårets slut uppgår detta mått till 9,8 
%. Den finansiella beredskapen är på kort 
sikt tillfredsställande. 
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Anläggningstillgångar 
Värdet av upptagna anläggningstillgångar 
uppgår till 336 394 tkr, fördelat på 147 
830 tkr i lån till LKHF och Ljusnarsbergs 
Kommunlager, inventarier och fastigheter 
153 704 tkr och finansiella 
anläggningstillgångar 34 860 tkr. 
Lånen anses vara av låg risk då kommun är 
huvudägare och har majoritetsinflytande i 
nämnda organisationer. Viss risk när det 
gäller fastigheters bokförda värden finns, 
då de troligen är för högt värderade 
eftersom marknaden är oviss i kommun. 
Av de finansiella anläggningstillgångarna 
består 21 608 tkr av placeringar i 
obligationer, dessa är 100 % 
kapitalskyddade och utgivare är banker 
med rating motsvarande minst 
Handelsbanken.   
Därmed bedöms risken vara låg på 
samtliga anläggningstillgångar. 
 

Borgensåtaganden  
Kommunens borgensåtaganden (se not 
24) uppgår till 4 338 tkr, mot föregående 
år är förändringen 27 520 tkr, då LFABs 
borgensåtaganden är inlösta. Per invånare 
innebär det en minskning från 6 564 kr till 
892 kr. 2 411 tkr är ett borgensåtagande 
till bostadsrättsföreningen Hemvreten. 
Periodvis har föreningen haft problem 
med vakanser och därmed försvagat sin 
ekonomiska ställning. Föreningen har dock 
fortlöpande skött sina åtaganden och 
amortering av lånet sker enligt plan. 
Sammantaget måste riskexponeringen 
bedömas som låg. 
 
Ljusnarsbergs kommun har ett solidariskt 
borgensåtagande sedan maj 1993 såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som 
per 2013-06-30 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomiska förening har 
ingått likalydande borgensförbindelse. 

Mellan samtliga dessa kommuner har 
ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska 
fördelas varje medlemskommun vid ett 
eventuellt infriande av borgensansvaret.  
 
Pensionsförpliktelser 
Per den 31 december uppgår kommunens 
totala pensionsförpliktelser till 156 305 tkr 
inklusive särskild löneskatt, omräknat till 
32 161 kr/invånare (29 628 kr/inv). 
Höjningen mellan åren på 2 533 tkr beror 
till stor del på sänkning av 
diskonteringsräntan och mindre del på 
ränte- och basbeloppsuppräkningar. 
 
 
 
Pensionsförpliktelser 
(tkr) 

120731 130630 

Avsättningar  
för pensioner 

1 541 1 456 

Ansvarsförbindelser  
för pensioner 

142 661 154 849 

Summa 
pensionsförpliktelser 

144 202 156 305 

Placering Pensionsmedel  0 0 

Återlånade medel 144 202 156 305 

 
Sedan 1998 redovisas kommunens 
pensionsskuld enligt den så kallade 
blandmodellen, vilket innebär att en 
mindre del redovisas som avsättning i 
balansräkningen (1 456 tkr) och en större 
del tas upp som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen.  
Den större delen som gäller 
ansvarsförbindelsen (154 849 tkr) är viktig 
att beakta ur risksynpunkt, eftersom 
skulden ska finansieras de kommande ca 
40 åren. Stor påverkan är hur RIPS-räntan 
kommer förhålla sig samt de stora 
pensionsavgångar som väntar framöver 
med kraftiga utbetalningar som följd. 
Kommunen kommer att behöva höja sin 
resultatnivå för att kunna möta den 
finansiella effekten. 
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Pensionsutbetalningar 
De pensionsmedel som intjänats från 1998 
utbetalas för den anställdes egen 
placering hos pensionsförvaltare. 
Förpliktelsen minskas med en försäkring 
genom kommunens pensionsförvaltare 
(KPA), som innebär att 
pensionsförvaltaren svarar för utbetalning 
av kompletterande ålderspensionen och 
efterlevandepensionen till vuxen samt 
barnpension. Detta dämpar ökningen av 
pensionsskulden. 
Kommunen förfogar inte över någon 
finansiell placering av pensionsmedel, 
vilket innebär att pensionsförpliktelsen 
återlånats i verksamheten. 
 

 

Övriga avsättningar 
Avsättningen gällande Citybanan avser 
investerings- och utvecklingsåtgärder för 
kollektivtrafiken med medel kopplade till 
Citybaneavtalet. Betalningsplanen löper 
under åren 2013-2017.  
Avsättning deponi är uppbokad till 7 208 
tkr och gäller återställande av deponi 
Skäret. Enligt fonderingskalkyl på totalt 
15 900 tkr från BKT påbörjas återställande 
år 2013 och avslutas 2021. Första etappen 
för täckandet av deponin inleds med 3 030 
tkr år 2013 och etapp 2 med 3 030 tkr år 
2015.  
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Framtiden 
En i grunden stark ekonomi är 
förutsättningen för att klara framtidens 
välfärd. Skatteintäkternas utveckling 
under 2012 antas växa med 4,2 %. Under 
2013 förväntas skatteintäkterna öka med 
3,3 %. Budgeten 2013 är fastställd till en 
resultatnivå på 4 632 tkr. 
 
Ljusnarsbergs kommun har under mer än 
ett decenniums tid uppvisat positiva 
resultat och därmed stärkt det egna 
kapitalet. Resultatnivån kunde varit 
betydligt bättre om kommunen valt att 
inte besluta om nedskrivningar av olika 
tillgångar. Ur ett ekonomiskt och 
finansiellt perspektiv har dock dessa 
nedskrivningar ansetts lämpliga. Få 
kommuner, om ens någon, av den struktur 
Ljusnarsberg har, kan uppvisa liknande 
resultat. Förutsättningen för en fortsatt 
god kommunal ekonomin är att nogsamt 
följa de strukturförändringar som pågår, 
främst avseende befolkningsutvecklingen. 
 

I samband med att budgeten antogs 
beslutade kommunstyrelsen tillsätta en 
arbetsgrupp för en långsiktig planering av 
investeringar och finansiering av dessa. En 
uppstart av arbetet var en presentation av 
Kommuninvest som belyste bl.a. 
kommunens skuldbörda. Kommunen står 
inför stora utmaningar i form av 
investeringar inom bl a  allmännyttan. Det 
är därför av extra vikt att planera hur 
detta ska finansieras. Möjligheterna att 
låna är begränsade. Ett led i detta är att 
höja resultatnivån för kommunen. Från att 
ha en nivå på 5-7 mkr är bedömningen att 
den bör vara 10-15 mkr under ca 10-15 års 
tid. Utan en sådan resultatnivå kommer 
alltför stor del av kommande investeringar 
tvingas finansieras via nyupplåning, vilket 
dels belastar resultatet i form av högre 
räntekostnader, dels kan svårigheter 
uppstå att finna kreditgivare. Om förslaget 
till revidering av det nationella 
utjämningssystemet genomförs kommer 
kommunen tillföras ca 11 mkr. Ur ett 
ekonomiskt och finansiellt perspektiv bör 
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tillskottet ograverat avsättas för att höja 
resultatnivån. 
 
Arbetsgruppen har nu slutfört sitt arbete 
och har överlämnat rapport till 
budgetberedningen och i förlängningen 
kommunfullmäktige, vilket anger hur den 
långsiktiga finansieringen kan hanteras. 
 
Kombinerat med kommande investeringar 
pågår en befolkningsförändring i 
kommunen. Antalet yngre medborgare 
minskar samtidigt som antalet över 65 år 
ökar. Detta ställer stora krav på 
omfördelning av resurser.  
 
Utvecklingen av olika åldersnivåer speglas 
i nedanstående tabell (antal personer): 
 

 2011 2012 2020 2030 

1-18 921 880 674 645 

65-79 1 004 1 030 1 130 1 045 

80-w 364 371 370 486 

 
Den kommunalekonomiska konsekvensen 
av ovan beskrivna utveckling är en fortsatt 
omfördelning av resurser mellan 
verksamheterna. Detta arbete har pågått 
under en längre tid och kommer fortgå. 
 
Utifrån nuvarande behovssituation inom 
äldreomsorgen kopplat till kostnaden per 
brukare samt kostnaden per elev/barn 
inom skola och barnomsorg visar 
nedanstående tabell på de omfördelningar 
som bör ske över tid givet att 
verksamheterna bedrivs som idag (mkr): 
 

 2011 2020 2030 Diff 11-30 

1-18 93,0 68,0 65,1 -27,9 

65-79 20,1 22,6 20,9 +0,8 

80-w 60,2 61,2 80,4 +20,2 
Kostnaderna härrör från ”Vad kostar verksamheten i din 
kommun 2011, SCB Tabell 4” och prislappar i 
kostnadsutjämningen. Beräknat invånarantal 4870 
(31/12-11).  

 
I den ovan redovisade tabellen tas t.ex. 
inte hänsyn till fasta kostnader i form av 
lokalkostnader för förskola och 
grundskola. Givetvis ska siffrorna ses på 
med kritiska ögon då osäkerheten är stor. 
De speglar, utifrån nämnda osäkerhet, en 
linjär kostnadsutveckling. Verkligheten 
kommer visa sig vara mer komplicerad än 
så. Syftet med tabellen är dock att visa på 
vilka stora omfördelningar som krävs och 
att tillskjutandet av nya resurser kan bli 
begränsat. Siffrorna tar ej hänsyn till en 
eventuell fortsatt befolkningsminskning. 
Enligt den prognos som använts i 
kommunens budgetarbete pekar 
utvecklingen på att invånarantalet 2030 
kommer att vara 4 309, en minskning från 
2012 med 539 personer. Om varje 
invånare i snitt genererar 45 tkr blir 
intäktsminskningen ca 24 300 tkr. 
 
Utöver investeringar och 
befolkningsförändringar kommer ökade 
pensionskostnader påverka resultat och 
likviditet i framtiden. Det är därför viktigt 
att placerade medel – idag ca 21 000 tkr – 
ökas med upp till 25 000-30 000 tkr. I 
samband med att skifteslikviden rörande 
LFAB sker bör ytterligare 4-9 mkr placeras 
för långsiktiga behov för bl a 
pensionsutbetalningar. Inför perioden 
2015-18 bör kommunen upprätta en plan 
för hur placerade medel ska användas för 
bl a pensionsutbetalningar.

 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

34 

 

Kommunkoncernens 
ekonomiska ställning och 
utveckling 
 
Årets resultat 
Kommunkoncernens delårsresultat för 
2013 uppgår till – 5 050 tkr, en försämring 
med 18 919 tkr jämfört med förra året.  
Inom koncern går LFAB med – 13 979 tkr, 
Ljusnarsbergs kommunlager med + 3 tkr 
och Stiftelsen Gillersklack – 5 tkr. 
Kommunens positiva resultat är det som 
väger upp bolagens förluster, då delåret 
har varit ett relativt starkt år för den 
kommunala ekonomin.  
Orsaken till LFABs stora underskott är att 
företaget försattes i likvidation och gick 
över till kommun den 28 juni 2013. 
Samtliga fastigheter och övriga tillgångar 
såldes till kommunen mot att kommunen 
tog över lån på sammanlagt 22 500 tkr. 
Den främsta orsaken till förslusten är 
försäljningen av tillgångarna som 
motsvarar 13 021 tkr. 
 

 
 
Finansnetto 
Finansnetto i koncernen uppgår för delår 
2013 till -1 067 tkr, en förbättring med 576 
tkr jämfört mot 2012. Skälet är lägre 
finansiella kostnader i perioden. 
 
 
 

 
Likvida medel 
Koncernens likviditet (kassa och bank samt 
kortfristiga placeringar) per den 30 juni var 
40 558 tkr. 30 juli fg år var likviditeten 27 
629 tkr. En ökning mellan åren med 12 
929 tkr. Förstärkningen beror främst på 
utbetalning av innehållna skattemedel 
avseende 2011 på 3 581 tkr, nytt lån på 
5 000 tkr samt fordringar från 
Migrationsverket på 9 500 tkr som 
inkommit under delåret.  

 
 
Inom koncern har LFAB minskat sina 
likvida medel med ca 4 700 tkr, då 
amortering av lån har gjorts. 
 
 
Soliditet 
Soliditeten inom koncern kan jämföras 
under två års tid. Vid delår 13 uppgår 
denna till 24 % och föregående delår 25 %. 
 
 
Låneskuld  
Kommunkoncernens långfristiga låneskuld 
uppgår vid årsskiftet till 256 081 tkr, en 
ökning med 19 375 tkr sedan förra delåret. 
Förklaring finns under rubriken lån och 
skuldsättningsgrad på sid 30. . 
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Särskilda upplysningar – koncernen 
Inga bidrag, tillskott eller utdelningar har 
skett i koncernen under året. I tabellen 
nedan redovisas de mellanhavanden 
(ekonomiska händelser och relationer) 

som funnits inom kommunkoncernen 
under året. T.ex. har Ljusnarsbergs 
kommun en fordran på 426 tkr och ett lån 
på 34 837 tkr i koncernen på Ljusnarsbergs 
Fastighets AB.

  
___________________________________________________________________________ 
 
Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 

Interna transaktioner Ljusnarsbergs 
kommun 

Ljusnarsbergs 
Fastighets AB 

Ljusnarsbergs 
Kommunlager AB 

Stiftelsen 
Gillersklack 

Försäljning  Köpare 1 307 tkr 1 493 tkr   
 Säljare 1 493 tkr 1 307 tkr   

Fordringar  Köpare 426 tkr 55 tkr   
 Säljare 55 tkr 426 tkr   

Finansiella Köpare   594 tkr  
 Säljare 594 tkr    

Lån  Köpare   34 837 tkr  
 Säljare 34 837 tkr    
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Driftredovisning per verksamhet   

 
Utfall Utfall  Budget Prognos Årsbudget Avvikelse 

 
delår 12 delår 13 delår 13 2013 2013 2013 

  Netto Netto Netto Netto Netto prog/budg 

Politisk verksamhet 2 729 1 898 2 338 4 510 4 676 166 

Infrastruktur 9 904 7 811 8 054 16 387 16 108 -279 

Fritid och kultur 2 017 2 167 1 637 3 572 3 273 -299 

Gem verksamheter/adm 7 757 6 130 14 176 25 446 28 351 2 905 

Fastighetskostnader 3 408 2 880 2 399 5 656 4 798 -858 

Lokalvård 1 559 1 093 1 328 2 655 2 655 0 

Flyktingmottagande 37 51 -362 -723 -723 0 

VA/avlopp -24 994 0 0 0 0 

Avfallshantering -588 0 0 0 0 0 

Kostverksamhet 2 030 2 020 1 372 3 445 2 743 -702 

Allmänt utskott 28 829 25 044 30 941 60 948 61 881 933 

Gem administration 2 771 2 577 2 626 5 234 5 252 18 

Insatser enligt LSS 9 114 8 516 7 925 17 089 15 849 -1 240 

Särskilt boende 23 127 19 533 19 626 39 157 39 252 95 

Ordinärt boende 8 706 7 005 7 375 14 421 14 749 328 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 713 611 612 1 244 1 224 -20 

Gem individ o familjeoms 2 366 2 593 2 313 4 777 4 626 -151 

Missbruk- o övr vård vuxna 1 702 1 475 997 2 164 1 994 -170 

Barn- och ungdomsvård -3 615 1 840 1 059 3 018 2 118 -900 

Ek bistånd och familjerätt 2 489 1 804 1 870 3 790 3 740 -50 

Flyktingmottagande 5 259 0 0 0 0 0 

Socialt utskott 52 632 45 954 44 402 90 894 88 804 -2 090 

Gem administration 382 19 231 423 461 38 

Fritid och kulturverksamhet 1 748 1 596 1 729 3 439 3 458 19 

Förskoleverksamhet 5 784 4 874 4 935 10 051 9 870 -181 

Skolbarnomsorg 1 777 1 565 1 471 2 923 2 941 18 

Förskoleklass 427 644 541 1 122 1 082 -40 

Grundskola 19 977 18 852 18 306 37 383 36 611 -772 

Gymnasieskola 12 147 10 065 10 100 19 771 20 199 428 

Grundläggande vuxenutbildn 1 460 1 379 1 815 3 088 3 629 541 

Arbetsmarknadspol åtgärder 1 523 1 176 1 484 2 944 2 967 23 

Bildningsutskott 45 225 40 170 40 609 81 144 81 218 74 

Överförmyndarförvaltning -530  208 105 210 210 0 

Summa verksamheter 126 686 111 376 116 057 233 196 232 113 -1 083 

Finansiering 140 628 120 306 118 372 238 743 236 744 1 999 

Resultat 13 942 8 930 2 316 5 547 4 631 916 
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Investeringsredovisning  
 
  Utfall Utfall Prognos  Budget Avvikelse 

Projekt jan-juli 2012 jan-juni 2013 helår 2013 2013 prog-budg 

Allmänt utskott 961 1 348 10 341 10 659 318 

varav  
     varav adm/IT/Gem vht 573 1 684 2 513 2 513 0 

Gata/park VA/Renh 388 -336 7 828 8 146 318 

      Socialt utskott 0 293 442 398 -44 

      Bildningsutskott 0 8 441 441 0 

Totalt investeringar 2013 961 1 649 11 224 11 498 274 

        Utfall Utfall Prognos  Budget Avvikelse 

Projekt jan-juli 2012 jan-juni 2013 helår 2013 2013 prog-budg 

      Fastighetet och anläggningar 
     Resecenter 72 1 278 1 353 1 353 0 

Tillgängligh offentlig lokaler 0 0 50 50 0 

Renovering skolor 131 0 0 0 0 

Utemiljö för- och grundskolor 0 0 205 205 0 

Uppvärmningssystem Badet 0 0 596 596 0 

Oljeavskiljare Brandstation 0 0 200 200 0 

Förprojekt sjönära tomter 0 0 200 200 0 

Asfaltering och dikning vägar 0 0 700 700 0 

Herrhagen m fl omb gator 0 0 600 600 0 

Vägbelysning energisnålare 241 -318 -318 0 318 

Offentlig utemiljö 230 0 50 50 0 

Parkering Mejeriet 0 17 0 0 0 

Idrottsplatser 0 -32 193 193 0 

Badplatser nya bryggor 0 0 45 45 0 

Broarbeten 147 0 0 0 0 

Lekplatser 0 0 262 262 0 

Belysning vid bommen, Skäret 0 0 65 65 0 

Ledningsarbeten/flödesmätning 0 0 2 250 2 250 0 

Finnhyttan vattenverk 0 0 750 750 0 

Utbyggnad av reningsverk 0 0 2 585 2 585 0 

Inventarier 
     IT 76 260 610 610 0 

Läsplattor skolan 0 8 200 200 0 

Biblioteksystem 0 0 36 36 0 

Lysrör Badet 79 0 0 0 0 

Köksutrustning 0 0 90 90 0 

Utbyte sängar äldreomsorgen 0 100 100 100 0 

Datasystem äldeomsorgen 0 336 342 298 -44 

Inventarier Solgården 0 0 60 60 0 

Totalt investeringar 2013 976 1 649 11 224 11 498 274 

 
Analys gällande investeringsredovisningen hänvisas till avsnitt ”finansiell analys” och 
underrubriken ”investeringar och självfinansieringsgrad” på sidan 29. 
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Personalredovisning 
 
 

Kan förhoppningsvis lämnas på KS.
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 Politisk organisation 
 

 
 
Under hösten 2013 kan förväntas en intressant proposition från regeringen angående 
styrformer och beslutsprocesser inom kommuner, landsting och regioner. I 
kommittébetänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) föreslås att kommuner som 
har färre än 8 000 röstberättigade invånare ska få en möjlighet att minska antalet 
fullmäktigeledamöter till minst 21 st. Enligt kommunallagen måste kommuner med minst 
12 000 röstberättigade invånare idag ha 31 ledamöter i fullmäktigeförsamlingen. I 
betänkandet står det att små och medelstora kommuner har haft svårt att fylla sina platser 
och att omsättningen på ledamöter har varit större i dessa kommuner än i de stora 
kommunerna i landet. Små kommuner ges nu möjligheten att minska antalet 
fullmäktigeledamöter med tio personer. 
 
Ljusnarsbergs kommun hade vid halvårsskiftet 4 860 invånare och är en av landets minsta 
kommuner. I organisationen finns endast två förvaltningar – förvaltningen under 
kommunstyrelsen samt förvaltningen under den gemensamma nämnden Bergslagens 
överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen har tre utskott som bereder ärendena till 
kommunstyrelsen inom sina respektive verksamhetsområden. Dessa benämns allmänna 
utskottet, bildningsutskottet och sociala utskottet.  
 
Ett uppdrag till kommunstyrelsen från fullmäktige om att utreda den politiska 
organisationen finns sedan den 15 november 2012 KF § 93. Det återstår att se om 
lagstiftningen ändras enligt ovan och hur det i så fall påverkar kommunstyrelsens förslag om 
ny politisk organisation. I det följande organiseras trots allt uppföljningen av de politiska 
uppdragen enligt traditionen, per respektive utskotts ansvarsområde samt 
överförmyndarförvaltningen. 
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Kommunstyrelsen 
 

Allmänna utskottet 

Verksamhetsområde 
Allmänna utskottets verksamhetsområde 
består av följande: kansliavdelning 
inklusive kommunledning, personal och 
lön, näringslivs- och utvecklingsfrågor, 
ekonomiavdelning och 
växel/reception/vaktmästeri, projekt 
Bergskraft 11-13, kostavdelning samt 
fastighetsavdelning/IT. Antal årsarbetare 
inom utskottet är 41,85 2013 (fg år 38,1 
åa). Ökningen mot år 2012 beror främst på 
att två fastighetsskötare och två snickare i 
LFAB har övergått till anställning i 
kommunen. 
 
Fr.o.m. 1 juli 2013 har en omorganisation 
skett och numera har 
ekonomichefstjänsten införlivats i 
kommunchefstjänsten. Det har även 
inrättats en kanslichefstjänst som i stort 
motsvarar den tidigare 
kommunsekreterartjänsten. 
 
 

Händelser under året och 
förväntad framtid 
Det nya resecentrumet i Kopparberg 
färdigställdes under sommaren. I 
projektet, som finansieras till hälften av 
kommunen, ingick även ett nytt 
resecentrum i Ställdalen. Projektet har 
hittills kostat kommunen närmare 
2 500 tkr. Framöver ska det anläggas en 
pendlarparkering i anslutning till 
resecentrum. Målet med projektet är att 
underlätta för arbetspendlare att bo kvar i 
kommunen. 
 

Kommunen avser avyttra badanläggningen 
på Gillersklack och intressenter är 
anmodade att inkomma med affärsplan 
m.m. Badanläggningen har kostat 
kommunen ca: 1 000 tkr per år för 
ersättning till entreprenör samt visst 
fastighetsunderhåll. Genom att sälja 
anläggningen till någon som bättre kan 
utveckla verksamheten hoppas 
kommunen främja fritids- och 
turistnäringen. 
 
Till följd av nya krav från filmindustrin på 
digitala biografer kommer analoga kopior 
av filmer för distribution till biografer med 
traditionell teknik inte längre att sändas. 
IOGT som driver kommunens enda biograf 
ansökte om medfinansiering från 
kommunen för att kunna digitalisera 
biografen. Kommunen beslutade under 
året att betala halva kostnaden för 

omställningen, motsvarande drygt 180 tkr. 

 
Två samverkansavtal har sagts upp under 
året. Avtalet om gemensam växel mellan 
Ljusnarsbergs, Hällefors och Nora 
kommuner samt BKT sades upp att fr.o.m. 
augusti 2013. Ljusnarsbergs kommun har 
inte för avsikt att ingå något nytt 
samverkansavtal utan har istället beslutat 
lösa situationen genom begränsade 
öppettider i växel och reception. För att 
underlätta för kommunmedborgarna att 
nå personal inom organisationen pågår för 
närvarande en utveckling av hemsidan 
med kontaktuppgifter till de anställda. 
Även avtalet med kommunerna i norra 
länsdelen om gemensam arkivorganisation 
har upphört och ny organisation utreds för 
närvarande. 



   

 

41 

 

 
Utredningen om framtida kostorganisation 
har pågått i närmare 1,5 år. Ett 
utredningsförslag har lämnats till allmänna 
utskottet och till budgetberedningen. Där 
föreslås en centralisering av produktionen 
och en upprustning av centralköket. Beslut 

väntas under hösten i samband med 
budgetberedningen inför nästa år. 
 
Reningsverket i Bångbro är färdigbyggt 
och fungerar tillfredsställande. Under 
vinterhalvåret sker en testperiod innan 
kommunen slutbetalar byggnationen. 

 
Ekonomisk analys 
Ekonomi per verksamhet (tkr) 
  Utfall Utfall  Budget Prognos Årsbudget Avvikelse 

  delår 12 delår 13 delår 13 2013 2013 2013 

  Netto Netto Netto Netto Netto   

Politisk verksamhet 2 729 1 898 2 338 4 510 4 676 166 

Infrastruktur 9 904 7 811 8 054 16 387 16 108 -279 

Fritid och kultur 2 017 2 167 1 637 3 572 3 273 -299 

Gem verksamheter/adm 7 757 6 130 14 176 25 446 28 351 2 905 

Fastighetskostnader 3 408 2 880 2 399 5 656 4 798 -858 

Lokalvård 1 559 1 093 1 328 2 655 2 655 0 

Flyktingmottagande 37 51 -362 -723 -723 0 

VA/avlopp -24 994 0 0 0 0 

Avfallshantering -588 0 0 0 0 0 

Kostverksamhet 2 030 2 020 1 372 3 445 2 743 -702 

Allmänna utskottet 28 829 25 044 30 941 60 948 61 881 933 

 

Utskottet prognostiserar en positiv 
avvikelse mot budget med 933 tkr. 
Den främsta anledningen till överskottet 
är att en avsättning på 2 419 tkr bokförts 
som en intäkt. Intäkten avser en sedan 
tidigare erhållen summa från 
naturvårdsverket för att ombesörja 
naturreservatet Finnkullberget.  
 
Vidare antas att delar av budgeterad 
lönepott ej kommer åtgå. Vidare har 
inkommit medel från Örebro kommun 
avseende mellankommunal utjämning 
kopplat till länstrafiken. Ett överskott kan 
förväntas även under verksamheten 
stab/adm då tidigare kommunchef var 
tjänsteledig och näringslivschefen delvis 
bekostas av projekt Bergskraft. 

 
Två verksamheter redovisar rejäla 
underskott mot budget och dessa är 
verksamheterna avseende kost och 
fastighetskostnader. Anledningen till 
kostverksamhetens prognostiserade 
underskott är betydligt färre sålda 
portioner på Garhytteskolan än 
budgeterat och att kostnaderna för 
arbetskraft överskrider budget betydligt, 
framförallt på centralköket. 
 
Vad avser fastighetskostnader är det 
framförallt el- och fjärrvärmekostnaderna 
på skolorna som överskrider budget 
betydligt samt kostnaderna för 
gräsklippning och snöröjning på 
kommunens samtliga fastigheter. 
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Bildningsutskottet 

 
Verksamhetsområde 
Bildningsutskottets verksamhet omfattar 
följande områden: förskola, grundskola  
förskoleklass till och med årskurs 9, 
fritidshem, särskola, 
introduktionsprogram, Komvux, SFI, 
arbetsmarknadsenhet, elevhälsa samt 
skolskjutsar. Även kommunens 
gymnasieelever, ersättningar för 
skolplatser i fristående skolor och andra 
kommuner samt bibliotek och övrig 
kulturverksamhet ingår i utskottets 
ansvarsområde. Totalt finns det 101 
årsarbetare inom de olika 
verksamhetsområdena.  

 
Händelser under året och 
förväntad framtid 
Under året har arbetet med att öka 
måluppfyllelsen i grundskolan fortsatt, 
med stöd av projektet ”Framtidstro, Hälsa, 
Delaktighet” som kommunen driver med 
ekonomiskt stöd från Örebro läns 
landsting. Andelen elever i årskurs 9 som 
blev behöriga till gymnasieskolan i år 
ökade något mot föregående år, men 
fortfarande har eleverna i Ljusnarsbergs 

kommun klart sämre betyg än 
genomsnittet i riket. 
 
En personalförstärkning har skett under 
året i form av en skolpsykolog med 50 % 
tjänstgöringsgrad fr.o.m. 1 februari. 
Utökningen finansieras av statliga 
stimulansbidrag och kommer att bidra till 
att väntetiderna till utredningar som 
genomförs av skolhälsan minskar. 
Dessutom har 1,5 tjänst som 
biblioteksassistent konverterats till 1,5 
bibliotekarie fr.o.m. hösten 2013. 
 
Under sommarlovet 2013 genomfördes 
projektet ”Sommarlovsentreprenörerna” 
som en del i ett utvecklingsarbete kring 
entreprenörskap i samverkan med 
Lindesbergs och Nora kommuner med 
ekonomiskt stöd av Bergslagens Sparbank. 
Under två veckor fick 15 ungdomar från 
kommunen i åldrarna 14-16 år prova på 
att driva egna företag. 
 
 
Under hösten minskar antalet 
grundskolelever i de övre årskurserna och 
inom förskolan förväntas ett något ökat 
barnantal till följd av ökat antal 
asylsökande barn i behov av barnomsorg.
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Ekonomisk analys 
Ekonomi per verksamhet (tkr) 
 
  Utfall Utfall  Budget Prognos Årsbudget Avvikelse 

  delår 12 delår 13 delår 13 2013 2013 2013 

  Netto Netto Netto Netto Netto   

Gem administration 382 19 231 423 461 38 

Fritid och kulturverksamhet 1 748 1 596 1 729 3 439 3 458 19 

Förskoleverksamhet 5 784 4 874 4 935 10 051 9 870 -181 

Skolbarnomsorg 1 777 1 565 1 471 2 923 2 941 18 

Förskoleklass 427 644 541 1 122 1 082 -40 

Grundskola 19 977 18 852 18 306 37 383 36 611 -772 

Gymnasieskola 12 147 10 065 10 100 19 771 20 199 428 

Grundläggande vuxenutbildning 1 460 1 379 1 815 3 088 3 629 541 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1 523 1 176 1 484 2 944 2 967 23 

Bildningsutskott 45 225 40 170 40 609 81 144 81 218 74 

 
 

Utskottet prognostiserar en positiv 
avvikelse mot budget med 74 tkr.  
Förskoleverksamhetens underskott beror 
på en förstärkning av personalstyrkan vid 
Åstugans förskola p.g.a. hög belastning 
under våren (se tabell Volymtimmar 
nedan, januari månad) samt högre 
kostnader än budgeterat för 
dagbarnvårdare. Detta kompenseras till 
viss del av högre intäkter än budgeterat i 
form av barnomsorgsavgifter, samt en 
något lägre kostnad för köp av 
förskoleplatser i privat regi.  
 
Fritids- och kulturverksamheten uppvisar 
ett överskott som till största delen kan 
hänföras till lägre kostnader för 
fritidsgårdsverksamheten än budgeterat. 
 

Verksamheten inom Grundskolan ger ett 
underskott för perioden som delvis hänför 
sig till höga kostnader för personal vid 
Kyrkbacksskolan under våren och lägre 
bidrag från Migrationsverket än 
budgeterat. Underskottet beror även på 
större andel elever än budgeterat i andra 
kommuner och i fristående skolor. 
 
Överskottet inom den kommunala 
vuxenutbildningen härrör sig till extra 
statsbidrag som betalats ut under våren 
och som ännu inte har använts och som 
eventuellt kan reserveras till nästa år. 
Verksamheten Arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder uppvisar ett litet överskott som 
kan hänföras till intäkter i form av bidrag 
från Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. 
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Nyckeltal barnomsorg 
Tabell: Volymtimmar förskolan
 Jan Feb Mars April Maj Juni 
Garhyttan 203 207 211 210 212 206 
Åstugan 242 212 214 206 205 205 
DBV* 167 167 185 198 210 210 

 

Budgeterat personalanslag baseras på 210 
volymtimmar och en vistelsetid i 
verksamheten motsvarande 30,5 h/v. Till 
hösten är beräknad vistelsetid i budgeten 
justerad till 31,5 h/v enligt beslut 2013-05-
22 KS § 160 eftersom den schemalagda 
tiden inom den senaste 
tolvmånadersperioden i barnomsorgen 
har varit 31,9 h/v och alltså överskridit det 
budgeterade anslaget. 
 
 
*DBV = dagbarnvårdare
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Sociala utskottet 
 

Verksamhetsområde 
Sociala utskottets verksamhetsområde 
omfattas av följande: 
individ- och familjeomsorg (IFO), boende 
för ensamkommande flyktingbarn, 
äldreomsorg, omsorg om 
funktionshindrade och kommunal hälso- 
och sjukvård.  
 
Huvuduppdraget är att utifrån den 
enskilde medborgarens individuella behov, 
utreda, besluta och verkställa vård-, 
omsorgs- och stödinsatser. Den 
lagstiftning som styr är i huvudsak 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd o 
service till vissa funktionshindrade (LSS), 
lagen om assistansersättning (LASS) och 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  
 
Totalt finns det 154 årsarbetare inom de 
olika verksamhetsområdena. 
 

Händelser under året och 
förväntad framtid 
Från 1 april har en ny överenskommelse 
tecknats med Migrationsverket om 
fortsatt mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn.  
 
Fortsatt intensiv samverkan med 
Landstinget gällande stöd till 
utvecklingsarbete för god kvalitet inom 
socialtjänsten och angränsande hälso- och 
sjukvård. Det handlar bland annat om stöd 
till evidensbaserad praktik inklusive 
utveckling av e-hälsa, sammanhållen vård 
och omsorg av de mest sjuka äldre och 
stöd till riktade insatser inom psykisk 
ohälsa. Detta ska leda till bättre 
uppföljningar, exempelvis via 
kvalitetsregister. Staten betalar via SKL ut 
prestationsersättning för att stimulera 

kommuner och landsting att genomföra 
detta utvecklingsarbete.  
 
Fortsatt arbete med att införa ytterligare 
värdighetsgarantier inom äldreomsorgens 
särskilda boenden pågår. Vi inför två nya 
under året och den ena är att nattfastan 
inte ska överstiga 11 timmar, om man inte 
själv väljer det, och den andra att man kan 
välja sin egen kontaktperson i personal-
gruppen. 
 
Arbetet med analyser kring 
äldreomsorgens ökade behov kommer att 
intensifieras det närmaste året.  
Behovet inom hemtjänsten förväntas öka 
de kommande åren. Hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för en friskare 
befolkning kommer att vara viktigt i takt 
med att fler blir äldre. Det kommer också 
att ställas krav på en översyn av 
resurserna kopplat till 
befolkningsstrukturen. Med anledning av 
detta pågår ett arbete med att revidera 
äldreomsorgsprogrammet inför åren 
2015-2018. Förslaget kommer att 
presenteras under hösten. 
 
Den nationella brukarenkäten för 
äldreomsorgen har under våren gått ut till 
alla hemtjänsttagare och boende inom 
SÄBO. Svarsfrekvensen har varit mellan 
60-70 % och resultat redovisas under 
hösten. 

Programarbete för framtagande av 
övergripande mål och inriktning för IFO 
samt Handikappomsorgen skall prioriteras 
under kommande år. 
Den mest prioriterade och utmanande 
frågan nu och framåt är att arbeta med 
kvalitetsutveckling i en tid då de 
ekonomiska resurserna kräver att vi 
arbetar mer kostnadseffektivt. Vi måste 
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ständigt arbeta med att ta fram underlag, 
analysera, konsekvensbeskriva och vidta 
nödvändiga åtgärder för att anpassa 
kostnaderna efter behovet och 
kommunens ekonomiska förutsättningar. 

 
 
 

 

Ekonomisk analys 
Ekonomi per verksamhet (tkr) 
 

  Utfall Utfall  Budget Prognos Årsbudget Avvikelse 

  delår 12 delår 13 delår 13 2013 2013 2013 

  Netto Netto Netto Netto Netto   

Gem administration 2 771 2 577 2 626 5 234 5 252 18 

Insatser enligt LSS 9 114 8 516 7 925 17 089 15 849 -1 240 

Särskilt boende 23 127 19 533 19 626 39 157 39 252 95 

Ordinärt boende 8 706 7 005 7 375 14 421 14 749 328 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 713 611 612 1 244 1 224 -20 

Gem individ o familjeomsorg 2 366 2 593 2 313 4 777 4 626 -151 

Missbruk- och övrig vård vuxna 1 702 1 475 997 2 164 1 994 -170 

Barn- och ungdomsvård -3 615 1 840 1 059 3 018 2 118 -900 

Ek bistånd och familjerätt 2 489 1 804 1 870 3 790 3 740 -50 

Flyktingmottagande 5 259 0 0 0 0 0 

Socialt utskott 52 632 45 954 44 402 90 894 88 804 -2 090 

 
Sociala utskottet prognostiserar ett nettounderskott på 2 090 tkr. 

Förvaltningens prognostiserade 
underskott återfinns främst inom två 
verksamhetsområden: 

Individ och familjeomsorg  – 1 271 tkr 
LSS/Handikappomsorg -1 240 tkr  

För Individ och familjeomsorgens del 
återfinns underskottet inom  missbruk- 
och övrig vård vuxna (170 tkr),  

Barn och ungdomsvård (900 tkr). Detta på 
grund av fler beslut om placeringar. 
Utvecklingen inom försörjningsstöd är 
dock positiv då den beräknas hålla budget.  
Se tabell nedan ”Individ och 

familjeomsorg” för att koppla nyckeltalen 
till kostnaderna. Under hösten har IFO 
förstärkts med en tjänst för att jobba med 
att rekrytera och stödja vanliga 
familjehem och minska användningen av 
konsulentstödda familjehem så långt det 
är möjligt. 

Inom handikappomsorgen har det 
tillkommit ökade kostnader för externa 
placeringar samt för personlig assistans. 
Under hösten tillkommer ytterligare två 
personer som beviljats personlig assistans. 
En del åtgärder är redan vidtagna för att 
begränsa underskottet bl. a. en tjänst som 
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ej tillsatts samt återhållsamhet med 
vikarier.   

Inom Hemtjänst/Treskillingen återfinns 
underskottet i huvudsak för Treskillingens 
personalkostnader gällande januari och 
juni månad. Januari var en dyr månad på 
grund av eftersläpande höga ersättningar 
under jul och nyår och när det gäller juni 
månads utfall pågår en utredning.  En 
åtgärd för att minska behovet av vikarier 
är att Samhall från och med april har 
ansvar för att utföra månadsstädningen i 
yttre hemtjänsten. Kostnaden för köp av 
denna tjänst beräknas rymmas inom 
budgetramen. 

Det beviljade antalet timmar var under 
årets första fyra månader kraftigt över den 
budgeterade bemanningen. Från och med 
maj månad har Samhall tagit över städning 
i hemtjänst och antalet timmar har också 
minskat under maj och juni. I tabell nedan 
redovisas antal beviljade timmar på 
årsbasis inkl. kringtid (46%) per månad.  

En anledning till viss försiktighet när det 
gäller exaktheten i beviljade timmar är att 
vi mellan april och maj månad bytte 
dokumentationsprogram. Det är säkert en 

viss feldata i systemet men vi kommer att 
följa upp varje inlagt ärende för att se att 
tiden stämmer.          

Andra verksamheter i förvaltningen bidrar 
enligt vår prognos till att finansiera den 
ökade kostnaden. Till exempel beräknas 
ett överskott under socialchefens ansvar 
som gäller högre taxor och avgifter än 
budgeterat (323 tkr) som minskar det 
totala underskottet. Även enheten för 
sjuksköterskor och rehab-enheten 
beräknas tillsammans ge ett överskott 
(482 tkr), i huvudsak beroende på 
stimulansmedel och vakanta tjänster som 
ej tillsatts. 

Kostnaden för utskrivningsklara har redan 
förbrukat sin budget för helåret. Det 
innebär risk för ett överskridande, men vi 
jobbar ständigt med att kunna erbjuda 
vården på hemmaplan.  

På grund av utskottets totala 
prognostiserade underskott, skall samtliga 
enheter vara återhållsamma med inköp 
och vikarietillsättning under resterande 
del av året. 
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Nyckeltal äldreomsorg 
 
 
Hemtjänsttimmar/resursfördelningsmodell 

      

Snittid 

       

första 

  Jan Febr Mars April Maj Juni halvåret 

Tillgänglig tid enligt bemanningsbudget, tim/år 47 715 47 715 47 715 47 715 47 715 47 715 47 715 

Annan utförare Samhall, tim/år 3 739 3 784 3 679 3 740 4 874 4 221 4 006 

Summa tillgänglig tid + Samhall, tim/år 51 454 51 500 51 395 51 455 52 589 51 936 51 721 

        Tidsåtgång direkt brukartid och kringtid, tim/år 58 018 58 116 55 282 52 955 49 790 46 927 53 515 

Motsvarar antal årsarbetare -3,41 -3,44 -2,02 -0,78 1,45 2,60 -0,93 

        Förklaringar tabell 

Tillgänglig tid = den budget som finns enligt bemanningsplan för året  
Annan utförare Samhall = Samhall utför tvätt, matdistribution, inköp från januari med tillägg för städ från maj månad 

Tidsåtgång direkt brukartid = Den schablontid som varje brukare fått beviljad 

Kringtid = res- gång- och transporttid, planering, dubbelbemanning, personalmöten, administration, 

introduktion, larm, matdistribution + HSL (hälso- och sjukvårdsinsatser)  

Motsvarar antal årsarbetare =  Vid minus är det färre personal än behovet, vid plus är det mer personal än 

behov 

 

 

 

 

Individ och familjeomsorg 
Verksamhetsmått/nyckeltal per månad och snitt 2013 jämfört 2012 Snitt Snitt  Förändr 

       
delår helår  från  

  Jan feb mars  april maj  juni 2013 2012 fg år 

Antal ärenden totalt  124 125 120 124 114 121 121 123 minskat 

Antal ärenden under 25 år 21 21 19 20 17 17 19 22 minskat 

Totalt utbetalt försörjningsstöd (tkr) 346 305 327 246 228 278 288 316 minskat 

Medelbistånd totalt per hushåll (kr) 2 790 2 440 2 728 1 983 1 999 2 300 2 373 2 571 minskat 

Medelbistånd totalt under 25 år (kr) 1 697 1 665 3 564 1 377 1 582 1 210 1 849 1 930 minskat 

Institutionsplacerade barn, antal dygn 93 84 62 60 0 25 54 44 ökat 

Strukturerad öppenvård barn, antal dygn 31 28 31 30 31 30 30 0 ökat 

Familjehemsplacerade barn, antal dygn 310 280 307 300 372 345 319 145 ökat 

Institutionsplacerade vuxna, antal dygn 116 160 136 49 31 46 90 72 ökat 

Familjehemsplacerade vuxna, antal dygn 62 40 31 30 31 30 37 22 ökat 
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Överförmyndarnämnden 
 

Verksamhetsområde 
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en 
överförmyndare eller en 
överförmyndarnämnd. Bergslagens 
överförmyndarnämnd (BÖN) är en 
gemensam nämnd för Ljusnarsberg, 
Hällefors, Lindesberg och Nora kommuner. 
BÖN bildades 2011 och Ljusnarsberg är 
värdkommun. I förvaltningen tjänstgör 3 
handläggare (fg år 2,5). 
 
Myndighetens verksamhet regleras av 
föräldrabalken och har till uppgift att 
utöva tillsyn över godmanskap, 
förvaltarskap och förmynderskap samt 
efter granskning ge tillstånd till olika 
rättshandlingar och andra åtgärder. I 
verksamheten ingår även tillsyn över 
godmanskap för ensamkommande 
flyktingbarn som mottages enligt avtal 
med Migrationsverket i Ljusnarsbergs och 
Hällefors kommuner. Det ingår även i 
verksamhetens uppdrag att rekrytera, 
utbilda och stödja ställföreträdare såsom 
gode män, förvaltare och förmyndare.   

 
Händelser under året och 
förväntad framtid 
Under året har verksamheten utökats med 
0,5 årsarbetare på grund av ökat antal 
ärenden sedan nämnden bildades. 
Beslutet om utökningen gjordes i samband 
med att budgeten för 2013 antogs och 
ryms med andra ord inom budgetramen 
för förvaltningen.  
 
Ljusnarsbergs kommun har föreslagit för 
övriga kommuner i den gemensamma 
nämnden att besluta om fördelning av 
finansieringen av verksamheten i 
proportion till invånarantal istället för som 
idag i proportion till ärendemängd. 
Anledningen till att Ljusnarsbergs kommun 
vill ändra fördelningssättet är att en 
fördelning enligt invånarantal kräver 
mindre administration. Dessutom skiljer 
sig handläggningstiden avsevärt mellan 
olika ärenden. Beslut från samtliga 
kommuner förväntas under hösten.

 
Ekonomisk analys 
Nämnden prognostiserar ett överskott vid 
årets slut med 11 tkr. Beroende på hur 
länge en handläggartjänst är vakant under 
hösten kan överskottet bli högre. I och 
med utökningen av 0,5 handläggare har 

det inte krävts tillfällig förstärkning av 
resurser för granskningen av årsräkningar, 
som skett tidigare år under vår- och 
sommarperioden.

 

  Utfall Utfall  Budget Prognos Årsbudget Avvikelse 

  delår 12 delår 13 delår 13 2013 2013 2013 

  Netto Netto Netto Netto Netto   

Överförmyndarnämnden -530  208 105 198 209 11 
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 Räkenskaper 
Resultaträkning  
Delår 2013 (tkr) 
 

 

  
Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Koncern 

  
utfall utfall Prognos  Budget Avvikelse Utfall 

  
jan-juli 12 jan-juni 13 helår 13 helår 13 prog-budg jan-juni 13 

  
            

Verksamhetens intäkter Not 1 47 499 46 030 79 355 60 391 18 964 55 223 

därav jämförelsestör intäkt Not 2 4 435           

Verksamhetens kostnader Not 3 -167 881 -151 963 -301 772 -281 735 -20 037 -158 343 
därav jämförelsestör 
kostnader Not 4             

Avskrivningar Not 5 -4 215 -3 840 -7 389 -7 388 -1 -6 843 

Reaförlust 
 

          -13 021 

        

Verksamhetens 
nettokostnader 

 

-124 597 -109 773 -229 806 -228 732 -1 074 -122 984 

  

            

Skatteintäkter  Not 6 98 263 83 427 166 998 166 373 625 83 427 
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag Not 7 40 785 35 574 71 755 70 391 1 364 35 574 

Finansiella intäkter Not 8 3 864 2 687 3 600 3 600 0 2 193 

Finansiella kostnader Not 9 -4 372 -2 985 -7 000 -7 000 0 -3 260 

  

            

Resultat före 
extraordinära poster 

 

13 943 8 930 5 547 4 632 915 -5 050 

Extraordinära intäkter 
 

            

Extraordinära kostnader 
 

            

Årets resultat Not 10 13 943 8 930 5 547 4 632 915 -5 050 

 

 

 



    

 

51 

 

Balansräkning  
Delår 2013 (tkr) 
 

    Kommun Kommun Kommun Koncern 

TILLGÅNGAR   31 juli 12 31 dec 12 30 juni 13 30 juni 13 

Anläggningstillgångar           

Materiella anläggningstillgångar:           

därav:           

  -  Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 11 125 633 127 199 147 369 182 356 

  -  Maskiner och inventarier Not 12 6 637 6 198 6 335 6 335 

Finansiella anläggningstillgångar Not 15 32 211 33 710 34 860 23 849 

Långfristiga fordringar Not 16 151 205 150 080 147 830 113 642 

Summa anläggningstillgångar   315 686 317 187 336 394 326 182 
            

Omsättningstillgångar           

Förråd         147 

Kortfristiga fordringar Not 17 48 114 46 966 41 862 40 995 

Kassa och bank Not 18 13 043 19 756 29 829 40 558 

Summa omsättningstillgångar   61 157 66 722 71 691 81 700 
            

SUMMA TILLGÅNGAR   376 843 383 909 408 085 407 882 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER         

Eget kapital Not 19 94 619 92 046 100 976 97 910 

därav periodens resultat:   13 943 11 370 8 930 -5 050 

            

Avsättningar           

Avsättningar för pension och liknande           

förpliktelser Not 20 8 281 10 604 10 573 10 572 
            

Skulder           

Långfristiga skulder Not 21 125 647 231 081 256 081 256 081 

Kortfristiga skulder Not 22 148 296 50 178 40 455 43 319 

Summa skulder och avsättningar   282 224 291 863 307 109 309 972 

            

SUMMA EGET KAPITAL,            

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   376 843 383 909 408 085 407 882 
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER         

Ansvarsförbindelser           

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp           

     bland skulder och avsättningar Not 23 142 661 142 354 154 849 154 849 

Övriga ansvarsförbindelser           

     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 24 31 858 31 823 4 338 4 338 
            

SUMMA PANTER OCH           

ANSVARSFÖRBINDELSER   174 519 174 177 159 187 159 187 
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Kassaflödesanalys  
Delår 2013 (tkr)
 

  
Kommun Kommun 

  
delår 2012 delår 2013 

Den löpande verksamheten Not     

Årets resultat 
 

13 943 8 930 

Justering för avskrivningar 
 

4 215 3 840 

Just för övriga ej likviditetspåverande poster spec nedan -2 827 -2 379 

Medel från verksamheten före förändring rörelsekap 
 

15 331 10 391 

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar 
 

-12 241 6 252 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 
 

64 043 3 218 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

67 133 19 861 

  
    

Investeringsverksamhet 
 

    

Investering i materiella anläggningstillgångar Not 11 -976 -24 148 

Försälj materiella tillgångar (exkl reavinst) Not 11 0 0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar Not 13 -9 828 -1 677 

Försäljning finansiella anläggningstillgångar Not 14 10 127 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-677 -25 825 

  
    

Finansieringsverksamheten 
 

    

Upptagna lån 
 

-62 198 27 500 

Ökning /minskning långfristiga fordringar 
 

8 545 3 375 

Avsättning pensioner 
 

0 0 

Amortering av skuld   -4 088 -8 125 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

-57 741 22 750 

  
    

Årets kassaflöde   8 715 16 786 

Likvida medel vid årets början 
 

4 328 13 043 

Likvida medel vid årets slut 
 

13 043 29 829 
    

    I analysen finns väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala i form av: 

Övertagande av materiella anläggningstillgångar (22 500 tkr) och övertagande av lån (22 500 tkr). 

    

    

    Övriga ej likvidpåverkande poster       

Förändring avsättning 
 

-1 027 -2 292 

Övrig Justering   -1 800 -87 

Summa 
 

-2 827 -2 379 
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Noter till resultat- och balansräkning  
samt kassaflödesanalys delår 2013 (alla belopp i tkr) 
 

 

 

  
delår delår 

  
2012 2013 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
 

  

 
enligt driftredovisningen 55 910 52 365 

 
varav 

 
  

 
Barnomsorgsavgifter 843 919 

 
Äldreomsorgsavgifter 3 181 3 151 

 
Skolmåltider 2 022 1 562 

 
Äldreomsorgsmåltider 2 443 2 038 

 
Tippavgifter 3 956 2 888 

 
Övriga avgifter 319 423 

 
Hyror och arrenden 7 407 6 508 

 
Försäljning 5 559 4 101 

 
Bidrag 30 109 30 547 

 
Övriga intäkter 71 228 

 
Av dessa avgår interna transaktioner -8 411 -6 335 

 
Summa 47 499 46 030 

   
  

Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 
 

  

 
hetens intäkter, enl driftredovisn 

 
  

 
Återbetalning AFA premie 4 435 0 

 
Summa 4 435 0 

   
  

Not 3 Verksamhetens kostnader 
 

  

 
enligt driftredovisningen 188 475 163 733 

 
varav 

 
  

 
Kostnader för arbetskraft 94 267 83 848 

 
    varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26 % 2 939 2 235 

 
        förändring av pensionsavsättning -69 -25 

 
        pensionsutbetalningar 2 373 1 710 

 
        pensionsförsäkring 601 518 

 
        förvaltningsavgifter 35 32 

 
Entreprenad, köp av verksamhet 53 439 48 568 

 
Lokalhyror/hyror leasing 11 976 10 382 

 
Bränsle, energi och vatten 2 693 3 418 

 
Tele, datakommunikation, porto 609 684 

 
Livsmedel 1 975 1 612 
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  delår delår 

  2012 2013 

 
Material och varor 2 839 2 210 

 
Försörjningsstöd 2 570 1 841 

 
Övriga bidrag 3 672 3 622 

 
Transporter och resor samt övr kostnader 2 252 2 107 

 
Kapitalkostnader 6 304 5 443 

 
Avgår kapitalkostnader -6 304 -5 443 

 
Av dessa avgår interna transaktioner -8 411 -6 329 

 
Summa 167 881 151 963 

   
  

   
  

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- 
 

  

 
hetens kostnader, enl driftredovisning 

 
  

 
Nedskrivning finansiell anläggningstillgångar 0 0 

 
Nedskrivning va-anläggning 0 0 

 
Summa 0 0 

   
  

Not 5 Avskrivningar 
 

  

 
Inventarier 736 566 

 
Fastigheter och anläggningar 3 479 3 274 

 
Nedskrivning finansiell anläggningstillgångar 0                             0 

 
Summa 4 215 3 840 

   
  

Not 6 Skatteintäkter 
 

  

 
Preliminära skatteinbetalningar under året 96 495 83 874 

 
Preliminär slutavräkning innevarande år 1 684 -1 295 

 
Slutavräkning föregående år 538 545 

 
Justering fastighetsavgift -454 303 

  
98 263 83 427 

 

Den preliminära slutavräkningen för skatte-
intäkter baseras på SKL:s augustiprognos i 
enlighet med rekommendation RKR 4:2. 

 
  

   
  

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 
 

  

 
Inkomstutjämning 28 477 26 747 

 
Kostnadsutjämning 2 932 1 909 

 
Strukturbidrag 2 057 1 739 

 
Utjämningsbidrag LSS 1 435 249 

 
Fastighetsavgift 4 478 3 829 

 
Regleringsavgift 1 406 1 101 

 
Summa 40 785 35 574 
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  delår delår 

  
2012 2013 

Not 8 Finansiella intäkter 
 

  

 
Räntor medelplacering 179 355 

 
Räntor kundfordringar 0 5 

 
Räntor utlåning koncernftg 888 415 

 
Ersättning kommunal borgen 267 99 

 
Utdelning aktier andelar 528 80 

 
Övriga finansiella intäkter 2 002 1 733 

 
Summa 3 864 2 687 

  
    

Not 9 Finansiella kostnader 
 

  

 
Räntor på anläggningslån 2 026 986 

 
Upplupna räntor 2 336 1 999 

 
Övriga finansiella kostnader 10 0 

  
4 372 2 985 

   
  

Not 10 Avstämning av balanskravet 
 

  

 
Årets resultat enligt resultaträkningen 13 943 8 930 

 
Frivillig avtalspension 

 
  

 
Återbetalning AFA premie -4 435   

 
Reaförslut finansiella anläggn.tillg 

 
  

 
Realisationsvinst anläggn.tillgång 

 
  

  
    

 
Justerat resultat 9 508 8 930 
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31 juli 2012 31 dec 2012 30 juni 2013 

    
  

Not 11 Materiella anläggningstillgångar 
  

  

 
Mark och byggnader 

  
  

 
Anskaffningsvärde 247 497 253 537 276 982 

 
Ackumulerade avskrivningar -107 899 -110 373 -113 648 

 
Ackumulerade nedskrivningar -13 965 -15 965 -15 965 

 
Ackumulerade uppskrivningar 0   0 

 
Bokfört värde 125 633 127 199 147 369 

Not 11 Materiella anläggningstillgångar 
  

  

 
Redovisat värde vid årets början 128 291 128 290 127 199 

 
Investeringar 821 6 924 23 444 

 
Försäljning och utrangering 0 -63 0 

 
Nedskrivningar 0 -2 000 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 
Avskrivningar -3 479 -5 927 -3 274 

 
överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 -25 0 

 
övriga förändringar  0 0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 125 633 127 199 147 369 

    
  

 
Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. Tillämpad  

 
  

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

 
  

 
Huvudprincipen används och beloppsgränsen  

  
  

 
för anläggningstillgång är över ett basbelopp. 

  
  

    
  

Not 12 Maskiner och inventarier 
  

  

 
Anskaffningsvärde 12 066 12 098 12 802 

 
Ackumulerade avskrivningar -4 258 -4 729 -5 295 

 
Ackumulerade nedskrivningar -1 171 -1 171 -1 171 

 
Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

 
Bokfört värde 6 637 6 198 6 336 

 
Redovisat värde vid årets början 7 218 7 218 6 198 

 
Investeringar 155 186 704 

 
Försäljning och utrangering 0 0 0 

 
Nedskrivningar 0 0 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 

 
Avskrivningar -736 -1 228 -566 

 
överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 25 0 

 
övriga förändringar  0 -3 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 6 637 6 198 6 336 

    
  

 
Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning.  

 
  

 
Tillämpad tid för avskrivning är mellan 3-10 år. Huvudprincipen    
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används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över ett basbelopp.   

    
  

  31 juli 2012 31 dec 2012 30 juni 2013 
 
Not 13 Investering av finansiella anläggningstillgångar 

  
  

 
Obligationer 

  
  

 
Barclays Bank PLC 9 300 0 0 

 
Kommuninvest ekonomiska förening 528 0 0 

 
Lloyds FRN 1/16 0 1 500 0 

 
Andelar 

  
  

  Kommuninvest ekonomiska förening   528 1 149 

 
Utgående bokfört värde 9 828 2 028 1 149 

    
  

Not 14 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
  

  

 
Obligationer 

  
  

 
Cred Ag CIB 15 10 000 0 0 

 
XELO  (räntebärande) 0 0 0 

 
Aktier 

  
  

  Länstrafiken i Örebro AB 127 127 0 

 
Utgående bokfört värde 10 127 127 0 

    
  

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar 
  

  

 
Aktier 11 050 11 050 11 050 

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000 11 000 11 000 

 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB 50 50 50 

 
Andelar 1 053 1 052 2 201 

 
Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 340 

 
Kommuninvest 688 687 1 836 

 
Ljusnarshälsan 25 25 25 

 
Obligat, förlagsbevis 20 108 21 608 21 608 

 
Barclays Bank PLC 9 300 9 300 9 300 

 
Barcl (icke räntebärande) 5 000 5 000 5 000 

 
SEK 4573 (icke räntebärande) 4 000 4 000 4 000 

 
Lloyds FRN 1/16 0 1 500 1 500 

 
LLOYDS 21/6-2017 920 920 920 

 
Kommuninvest ekonomiska förening 888 888 888 

 
Summa 32 211 33 710 34 859 

Not 16 Långfristiga fordringar 
  

  

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 38 212 37 087 34 838 

 
Riksbyggen Kooperativa hyresrättsförening 112 993 112 993 112 993 

  
151 205 150 080 147 831 
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31 juli 2012 31 dec 2012 30 juni 2013 

Not 17 Kortfristiga fordringar 
  

  

 
Kundfordringar 10 360 10 542 8 819 

 
Upplupna skatteintäkter 6 821 7 904 3 840 

 
Statliga fordringar 7 095 11 332 11 189 

 
Förutbetalda kostnader 2 722 3 847 3 205 

 
Upplupna intäkter 1 670 1 852 2 157 

 
Momsfordran 2 670 1 596 1 067 

 
Kortfristig fordran Riksyggen Kooperativa 9 489 9 489 9 489 

 
Fordran AFA 4 435 0 0 

 
Övrigt 2 852 404 2 095 

 
Summa 48 114 46 966 41 861 

    
  

    
  

Not 18 Kassa och bank 
  

  

 
Kassa   7 6 17 

 
Postgiro  10 444 12 194 21 959 

 
Bank 2 592 7 556 7 853 

 
Summa 13 043 19 756 29 829 

    
  

Not 19 Eget kapital 
  

  

  Ingående eget kapital 80 676 80 676 92 046 

 
Årets resultat 13 943 11 370 8 932 

 
Summa 94 619 92 046 100 978 

    
  

 
Specifikation av eget kapital Kommunen 94 619 88 883   

 
VA-kollektivet (ackumulerat över-underskott) 0 3 139   

 
VA-kollektivet, 2012/2013 års delårsresultat 0 24   

 
Summa 94 619 92 046 0 

    
  

    
  

Not 20 Avsättning pension 
  

  

 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade   

 
enligt RIPS 08. Avsättning till pensioner redovisar avtalspensioner  som intjänats    

 
fr.o.m. 1998-01-01 samt samtliga garanti- och visstidspensioner.   

 
Förpliktelsen minskad genom försäkring: kompletterande ålderspension och    

 
efterlevandepension till vuxen samt barnpension försäkrat hos KPA.   

 
Överskottsmedel i försäkringen var per den 31/12-12 är 166 tkr.    

 
Totalt kapital för att säkerställa utbetalningar är 8 698 tkr.  
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  31 juli 2012 31 dec 2012 30 juni 2013 

Not 20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP 
  

  

 
IB 1 239 1 239 1 286 

 
Pensionsutbetalningar -39 -80 -34 

 
Nyintjänad pension 27 65 0 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 30 64 25 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 98 

 
Förändring av löneskatt 5 0 0 

 
Övrigt 0 -1 -22 

 
UB 2012-07-31 1 262 1 287 1 353 

 
Aktualiseringsgrad % 93% 94% 94% 

    
  

Not 20 Avsättning pension ÖK-SAP 
  

  

 
IB 388 388 202 

 
Utbetalning ÖK-Sap -95 -204 -103 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 8 17 3 

 
Förändring av löneskatt -22 0 0 

 
Övrigt 0 1 1 

 
Utgående avsättning 279 202 103 

 
Aktualiseringsgrad % 93%                93% 93% 

    
  

Not 20 Avsättning deponi 
  

  

 

Avsättning avser återställande av deponi Skäret. Återställande påbörjas år 2013 och 
beräknas pågå till och med 2021. En kalkyl för totala återställandet från BKT är på 
totalt 15,9 mkr med början etapp ett år 2013 på 3 mkr.   

    
  

  Resultat från verksamheten deponi 
  

  

 
Ingående ackumulerat 6 740 6 737 7 208 

 
Årets avsättning 0 471   

 
Summa 6 740 7 208 7 208 

    
  

Not 20 Avsättning citybanan 
  

  

 

Avsättning avser investerings- och utvecklingsåtgärder för kollektivtrafiken med 
medel kopplade till Citybaneavtalet. Betalningsplanen påbörjas år 2013 och pågår 
till och med 2017. Avbetalning sker med 10 % år 2013, 15 % år 2014 och 25 % åren 
2015-2017.   

 

Ingående balans 0 0 1 908 

 

Avsättning under året 0 2 120 0 

  Ianspråktaget belopp under året - avbetalningar 0 0 0 

 
Länstrafiken 0 -212 0 
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  31 juli 2012 31 dec 2012 30 juni 2013 

     

 
Outnyttjat belopp som återförts 0 0 0 

 
Summa 0 1 908 1 908 

    
  

Not 20 Summa avsättningar 8 281 10 605 10 572 

    
  

Not 21 Långfristiga skulder 
  

  

 
Låneskuld 

  
  

 
Ingående låneskuld 240 794 240 794 231 081 

 
Nya lån/övertagna lån 0 0 27 500 

 
Kortfristig del av långfristig skuld -111 059 0 0 

 
Årets amorteringar/Inlösta lån -4 088 -9 713 -2 500 

 
Summa 125 647 231 081 256 081 

 

Kreditgivare är Kommuninvest.  Huvudmetoden 
tillämpas enl RKR rek 15.1 

  
  

    
  

Not 22 Kortfristiga skulder 
  

  

 
Leverantörsskulder 5 091 12 603 10 642 

    
  

 
Personalens skatter och avgifter 15 288 15 673 17 823 

 
  varav källskatt anställda 2 498 2 495 2 445 

 
  varav arbetsgivaravgifter anställda 3 052 3 007 2 971 

 
  varav semesterlöneskuld 8 433 10 077 11 632 

 
  varav upplupna  löner 1 273 94 768 

 
  varav upplupna avgifter/skulder lönekostn 32 0 7 

    
  

 
Interimsskulder 6 374 8 845 1 781 

 
  varav upplupna kostnader 4 731 8 042 1 781 

 
  varav förutbetalda intäkter - driftbidrag Staten 272 803 0 

 
  varav förutbetalda intäkter - allmän debitering 1 371 0 0 

    
  

 
Upplupna kostnader 5 819 8 706 5 278 

 
  varav upplupna räntor 2 336 2 299 1 999 

 
  varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner -306 -76 0 

 
  varav upplupna pensionskostnader, individuell del 739 5 217 2 639 

 
  varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 3 050 1 266 640 

    
  

 
Kortfristig del av långfristig skuld 111 059 0 0 

    
  

 
Kortfristiga skulder staten 46 349 194 

 
  varav momsskuld 46 349 194 
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31 juli 2012 31 dec 2012 30 juni 2013 

     

 
Övrigt 4 619 4 002 4 737 

 
Summa 148 296 50 178 40 455 

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

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

Not 23 Pensionsförpliktelser 
  

  

 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar.   

 
Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.   

 

Denna del av pensionsåtagandet har ökat med 12 mkr mellan delåren 2012 och 
2013.   

 
Ljusnarsberg har beslutat att betala ut maximalt belopp av den avgiftsbestämda   

 
ålderspensionen. För 2013 betalades det ut 5 069 tkr  i mars och var bokförd   

 
som en kortfristig skuld. Beräkningarna baseras på uppgifter per 2013-06-30   

 

Förpliktelsen ej minskad genom försäkring. Likvidmässigt är avsatta 
medel för pensioner återlånde av kommunen. Värdesäkring har skett 
genom ränteuppräkning.  

 
  

    
  

    
  

 
Ingående pensionsförpliktelser, intjänade före år 1998 140 282 140 281 142 355 

 
Pensionsutbetalningar -5359 -5 464 -2766 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 7 000 6 997 3 544 

 
Sänkning av diskonteringsräntan 0 0 11 417 

 
Aktualisering 283 283 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 0 

 
Övrigt 455 257 299 

 
Utgående pensionsförpliktelser, intjänade före år 1998 142 661 142 354 154 849 

 
Aktualiseringsgrad % 93% 94% 94% 

    
  

Not 24 Ansvars- och borgensförbindelser   
 

  

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 27 469 27 469 0 

 
BKT 1 740 1 740 1 740 

 
Bostadsrättsföreningar 2 447 2 423 2 411 

 
Lån småhus 202 191 187 

 
Summa 31 858 31 823 4 338 

     

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

 

Ljusnarsbergs kommun har i maj månad 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som 
per 2013-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.  

 

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

 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 278 152 671 920 kronor och totala tillgångar till280 054 092 403 kronor. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 355 756 367 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 358 
135 297 kr. 
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Ord & begrepp 
Sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar ser ut på följande sätt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisning 
Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

Resultaträkning 
- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

Finansieringsanalys 
- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

Balansräkning 
Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 

Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna 
kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen. 
 
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna 
visar hur kommunen har använt sitt kapital ( i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur 
kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital. 
 
Driftredovisningen visar intäkter och kostnader = nettokostnaderna från respektive 
utskott/verksamhet.  
 
Finansieringsanalysen visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet har påverkat  
rörelsekapitalet. 
 
Investeringsredovisningen visar de investeringar per projekt som gjorts per utskott under året. 
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Anläggningstillgång   

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

Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgång. 

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

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

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

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

Långfristiga skulder Skulder överstigande 1 år. 

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

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

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

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

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

Skulder 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 omsättningstillgångar (t.ex kontanter, kortfristiga ford-
ringar och förråd) dels anläggningstillgångar (t.ex fastigheter, 
inventarier, aktier och långfristiga fordringar). 
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Redovisningsprinciper 
Kommunens redovisning är anpassad till 
bestämmelserna i lagen om kommunal 
redovisning och följer de 
rekommendationer som lämnats av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). I 
de fall redovisningen avviker från dessa 
rekommendationer anges detta särskilt. 

 

En viktig förändring som gjorts från 
föregående delår är att delårsbokslutet har 
ändrat rapportperiod till att göras per 30 juni 
istället för tidigare år 31 juli. 

.  

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 görs år 2013 tas upp 
år 2014. Avskrivningar sker månadsvis. 

Avskrivningarna har beräknats efter nominell 
metod och görs efter en bedömning av 
tillgångens nyttjandeperiod i enlighet med 
RKR:s rekommendation 11.2. 

Vägledning avseende avskrivningstider har 
inhämtats från SKL:s förslag till 
avskrivningstider. 

 

Avsättningar och ansvarsförbindelser för 
pensioner  

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

Enligt rekommendation 10.2 redovisas: 

Pensionsförmånerna intjänade till och med 
1997 som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen och pensioner intjänade from 
1998 och samtliga garanti- och 
visstidspensioner som en avsättning i 
balansräkningen. 

Pensionsåtagandet beräknas av Kommunernas 
Pensionsanstalt (KPA). 

 

Avsättning deponi redovisas enligt Rådets 
rekommendation nr 10.2 genom en egen 
avsättning i balansräkningen samt specificerad 
not gällande avsättningen.  
 
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning 
har redovisats till det värde kommunen fått 
eller kommer att få enligt redovisningsrådets 
rekommendation 18. 
 
Finansiella tillgångar och skulder  
redovisas enligt RKR:s rekommendation 20.  
Kommunen hänvisar inte till någon policy då 
detta inte finns. Upplysningar gällande 
marknadsvärde anges inte och avviker därmed 
ifrån rekommendationen. 
 
Jämförelsestörande poster  
har särredovisats i resultaträkningen och i not 
enligt redovisningsrådets rekommendation 
3.1. Gränsvärdet är satt till 300 tkr i år. 
Kommer göra översyn framöver vilket 
gränsvärde som ska gälla i regel.  
 
Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats 
till rätt period i årsbokslutet. 
 
Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
intern ränta. Avskrivningarna har beräknats 
efter nominell metod. Internräntan har under 
året uppgått till 2,9 %. Dock har internräntan 
på VA uppgått till 0 %. 
 
Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr 13.1 redovisas 
leasingavtalen som operationella och bokförs 
ej som tillgång. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter 
delårsskiftet, men hänförliga till redovisnings- 
perioden har i huvudsak bokförts och belastar 
redovisningen. 
 
Sammanställd redovisning  
(koncernredovisning) Upprättad enligt Rådets 
rekommendation 8.2 och efter bolagens 
preliminära bokslut. I koncernbokslutet ingår 
Ljusnarsbergs Fastighets AB, Ljusnarsbergs 
Kommunlager AB och Stiftelsen Gillersklack. 
Den sammanställda redovisningen upprättas 
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enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Eliminering har gjorts för 
interna mellanhavanden mellan kommunen 
och respektive företag. Vid upprättande av 
koncernredovisningen har kommunens 
redovisningsprinciper varit vägledande. Någon 
justering för olikheter i avskrivningsprinciper 
har inte gjorts utan respektive företags 
principer är i detta sammanhang rådande. 
Tilläggsupplysningar saknas i form av noter till 
resultat- och balansräkningen.  
 
Sociala avgifter har bokförts som procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. 
Personalomkostnadspålägget är för året 38,46 
%. 
 
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 under administration. 
 
Skatteintäkter innehåller preliminära 
månatliga inbetalningar, regleringen gällande 
slutavräkning för år 2012 och prognostiserad 
slutavräkning för 2013. Detta följer 
redovisningsrådets rekommendation nr 4,2 
och användandet av SKL:s prognos. 
 
Utställda fakturor efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i 
flertalet fall fordringsförts och tillgodogjorts 
årets redovisning. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


