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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Några korta kommentarer till mandatperiodens 
sista delårsrapport. Även om rapporten inte är lika 
omfattande som årsredovisningen så ger den ändå 
en tämligen god uppfattning om riktningen på både 
ekonomin och måluppfyllelsen i budgeten för året. I 
vanlig ordning finns avvikelser åt både det positiva 
och det negativa hållet. 

Vad gäller uppföljningen av de antagna målen så ser 
de finansiella målen ut att uppfyllas förutom 
resu ltatnivån. Det finns inom bildnings- och sociala 
utskottet större avvikelser i vissa verksamheter, 
vissa av kostnaderna har varit svåra att parera då 
det rört placeringar som varit svåra att förutse. 
Och, inom skolan är anställningarna långt fler än 
budgeterat. Resultatmässigt för kommunen 
uppvägs dock dessa avvikelser delvis med högre 
statsbidrag. 

Vad gäller verksamhetsmålen så är inte 
uppföljningen helt komplett i delårsrapporten och 
vi ser behov av kvalitetssäkring av dessa. Detta har 
påpekats t idigare. 

Årets enskilt största investering påbörjades under 
våren och är upprustning av idrottshallen 
Ljusnarshallen, en åtgärd vi pratat om i många år 

men som nu äntligen är på gång. Arbetet med att 
försöka få t ill stånd 65+ boende på gamla delen vid 
Garhytteskolan fortgår, det har periodvis varit tungt 
och sett svårt ut men vi hoppas fortfarande att det 
ska gå att lösa. Problemen har bestått av lång 
handläggning vid framtagandet av detaljplanen och 
nu återstår den stora frågan om eventuell sanering 
av marken innan vi kan ansöka om bygglov. 

Denna delårsrapport kommer överlämnas till det 
nya kommunfullmäktige som väljs vid de allmänna 
valen i september men jag vill passa på att framföra 
en hälsning och ett tack till alla gamla ledamöter 
och hälsa de nya välkomna till en ny och spännande 
mandatperiod då vi har många utmaningar att ta 
oss an. 

Kopparberg 2018-08-20 

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens 
ordförande 
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Händelser under året 

Yttre miljö Åstugans 
förskola 

Nybyggnationen av förskolan i Ställda len 

slutfördes under 2017 och nu under 2018 

har turen kommit till den yttre miljön. Den 

gamla byggnaden har rivits, nya 

planteringar, asfaltering, upprustning av 

cykels I inga och ny lekutrustning som 

gungställningar, fotbollsmål med mera har 

iordningsställts. I och med att detta 

projekt slutförs är förskolan i Ställda len i 

toppskick. 

Solgläntans förskola 

Den 23 januari var det dags att inviga den 

nya förskolan Skogsgläntan. 

Kommunalrådet, Bildnings- och Sociala 

utskottets ordförande och kommunchefen 

var på plats. Ballonger, saft och snacks till 

barnen. Ombyggnationen har pågått hela 

förra året och har kostat drygt fyra 

miljoner kronor. Skogsgläntan består av 

två helfräscha avdelningar med 

åldersblandade grupper och med skogen 

som granne. 

Konstgräs Olofsvallen 

Under våren har arbetet påbörjats med att 

anlägga en konstgräsmatta på Olofsvallen. 

Projektet är ett samarbete mellan Koppa bergs 

Bollklubb, Svenska Fotbollsförbundet, Örebro 

Läns Idrottsförbund och kommunen. 

Markarbetena är i stort sätt klara och gräset 

läggs under sensommaren. Allt ska vara klart 

till invigningen 22 september. Detta till stor 

glädje och nytta för alla fotbolls intresserade 

då säsongen kommer att förlängas avsevärt. 



Om- och tillbyggnad av 
Ljusnarshallen och 
skolmatsalen 

På fullmäktiges sammanträde december 

2017 beslutades om en om- och tillbyggnad 

av Ljusnarshallen och skolans matsal. 

Upphandlingen avslutades under mars och 

nu är arbetet i full gång. Det är den i särklass 

största investeringen i kommunen under 

året. Hallen och matsalen får en allmän 

upprustning och matsalen byggs ut med nytt 

kapprum och ny entre. Allt ska vara färdigt 

till vårterminens start 2019 
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Förva ltn i ngsbe rättelse 

Kommunens uppdrag 
Kommunens primära uppdrag är att se till så att de 

verksamheter som ligger under kommunens ansvar 

fö ljer lagen och bedrivs med en god kva litet. 

Verksamhetsmål beslutas av direktvalda politiker, 

vilka ger kommunens invånare möjligheter att 

påverka och kontrollera verksamheterna. 

Förvaltnings berättelsen är kommunstyrelsens 

översikt och analys av verksamhetens utveckling. 

Styrelsen har uppsiktsplikt över den kommunala 

verksamheten, vilket innebär att den ska övervaka 

den ekonomiska förvaltn ingen, se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges 

mål och riktlinjer, att lagar och förordningar 

efterlevs samt att medlen används ändamålsenligt. 

Kommunens värdegrund 
Kommunens värdegrund är en övertygelse om att 

alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra 

ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi ska 

I förvaltningsberätte lsen presenteras den 

verksamhet som har bedrivits under året och hur 

denna har stämt överens med de av fullmäktige 

lämnade uppdragen. Alla kommuner är skyld iga att 

lämna minst en delårsrapport förutom 

årsredovisningen. 

Det viktiga i delårsrapporter, kvarta Israpporter och 

årsredovisningar är att det syns en röd tråd mellan 

resurser, prestationer, resultat och effekter för 

kommunens invånare. Detta avsnitt innehål ler 

därför även ett kort stycke om kommunens 

värdegrund, kommunens styrmodell och 

budgetförutsättningarna för i år samt ett 

organisationsschema över den politiska 

organisationen. 

möta människor respektful lt och jämlikt. I mötet 

med människor visar vi empati och engagemang. 

Visionen om en hållbar kommun 
Vi har ett ansvar att hushålla med våra 

gemensamma resurser och på så vis skapa 

ekonomisk, social, miljömässig och kulturell 

hållbarhet. Principen om hållbarhet är garanten för 

att kommunens verksamheter ska ges möjl ighet att 

inbegripa såväl ideologiska som realpolitiska 

värderingar och förhållningssätt. Enligt 

Budgetförutsättningar 

Ljusnarsbergs budget 2018 
Förra året beslutade kommunfullmäktige att sänka 

skattesatsen med ett öre år 2018. Det innebar ca 

88 tkr i lägre skatteintäkter för kommunen. Ingen 

större summa men med en värdeladdning rent 

kommunens styrmodell ska hållbarhetsbegreppet 

konkretiseras genom fyra genomsyrande 

perspektiv: öppen kommun, kunskap & kompetens, 

mötes & upplevelser och innovationer & 

entreprenörskap. I budgeten finns mål för 

verksamheterna anknutna t ill dessa perspektiv. 

symboliskt. Kommunen har kontinuerligt arbetat 

med att anpassa kostymen men förutsä ttningarna 

har förändrats de senaste åren i och med det stora 

flyktingmottagandet. Ljusnarsberg hade högst 
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flyktingmottagande i landet per invånare 2015-

2016. Sedan dess har antalet flyktingar minskat, 

både i landet och i kommunen. Detta genomsyrade 

även budgetarbetet inför 2018 års budget genom 

främst anpassningar av verksamheter såsom HVB 

Bergsgården (minskning) och SFI (ökning). Det 

tillskott som kommunen erhöll i december 2015 

med drygt 35 mkr har omvandlats till att successivt 

bli en del av de generella statsbidragen. 

Beräknlngsmetoden går ut på att från att ha varit 
viktat utifrån mottagandeandel i respektive 
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kommun att till 2021 helt baseras utifrån 

invånarantal. För Ljusnarsberg innebär det en 

kraftig minskning av bidraget, från drygt 35 mkr till 

ca 3,5 mkr 2021. Parallellt med detta har 

ersättnings nivåerna för mottagandet av 

ensamkommande barn minskats kraftigt. Processen 

att anpassa verksamheterna till lägre statsbidrag 

pågår och kommer bli av avgörande betydelse för 

resultatnivåer och därmed utrymmet för framtida 

investeringar. 



Kommunens intäkter 

4,3% Avgifter för 
service som 
kommunen 

erbjuder 

0,5%Övriga 
intäkter 

25,7% Kommunal 
utjämning 

45,4% Skatter 

Hur intäkterna fördelas proportionerligt till verksamheterna 

Affärsverksamhet 
Flyktingmottagande och 0% Pol itisk 

verksamhet arbetsmarknadsåtgärder 

Vård och omsorg 

38% 

Gemensamma 
verksamheter 

Pedagogisk 
verksamhet 

36% 

1% 

Infrastruktur, 
skydd mm 

7% 

Fritid och kultur 
2% 
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Ljusnarsbergs kommuns övergripande organisation 

Valberedning 

Valnämnd 

Allmänna utskottet 

Kommunala bolag och 

stiftelser 

- Stiftelsen Gillersklacks 

fritidsanläggning 

Sydnärkes 

lönenämnd 

Kommunfullmäktige 

(KF) 

Kommunstyrelse 

(KS) 

Kommunal

förbund 

- Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen 

- SOFINT 

-Nerikes Brandkår 

Samhällsbyggnads

nämnden Bergslagen 

Revision 

Bergslagens 

överförmyndarnämnd 

Bildnings- och sociala 

utskottet 

Samarbetsorganisationer och 

delägarskap 

- Kommuninvest 

- Partnerskap Bergslagsbanan 

- Bergskraft ekonomisk 

förening 

- RKHF Ljusnarsbergs äldre

bostäder 

- Tursam m.fl . 

Nämnden för 

företagshälsovård 

samt tolk- och 

översättarservice 



Ekonomisk utblick 

Ljusnarsbergs kommun är inte ensam i världen och 

påverkas i hög grad av händelser i omvärlden. Det 

är därför viktigt att följa den ekonomiska 

utvecklingen både i Sverige och på 

världsmarknaden. 

Internationellt präglas den ekonomiska 

utvecklingen av osäkerhet. Upprättandet av 

handelshinder från USA:s sida kan leda t ill en 

försämrad utveckling globalt. Dock stöter 

införandet av tullar på kraftfullt motstånd både från 

USA:s omvärld som från inhemsk industri, bl a 

bilindustrin som i stor utsträckning är beroende av 

råvaror och underleverantörer från utlandet. 

Förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur 

Europeiska unionen fortsätter. Hur ut trädet 

kommer påverka Sverige är för tidigt att säga. Dock 

kan slås fast att olika former av handelshinder 

såsom tullar och kvoter är ti ll nackdel för ett så 

exportberoende land som Sverige. 

Oljepriserna har stigit det senaste året beroende på 

ökad efterfrågan och att konfl ikten mellan Iran och 

USA bidrar t ill ett lägre utbud. Förhoppningsvis 

innebär den omställning till alternativa energikäl lor 

runt om i världen till att oljepriset får en allt mindre 

påverkan på världsekonomin. 

Även om det medialt är lågt intresse för 

efterdyningarna av finanskrisen och den några år 

senare skuldkrisen brottas främst Sydeuropa med 

fortsatta strukturella och finansiella problem, både 

för den offentliga sektorn såväl som för 

banksystemen. Även Kina tyngs av extremt höga 

skuldnivåer för olika regioner. Detta är det re lativt 

tyst om i media men underfinansieringen av 

infrastrukturutbyggnaden kan visa sig vara en 

tickande bomb. 

Viktigt att påtala är dock att amerikansk ekonomi 

går bra. Deras styrränta har successivt höjts, 

arbetslösheten faller och inflationen är stabil. 

Enorma skattesänkn ingar på 1 500 miljarder dollar 

kommer sjösättas vilket spär på den inhemska 

konsumt ionen och bidrar till ti llväxten. 
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Det som skilj er sig från den traditionel la 

utvecklingen är att Europas utveckling inte följer 

USA:s. Räntorna rör sig inte utan ligger fortsatt på 

rekordlåga nivåer. Europeiska centra lbanken har 

inte rört styrräntorna på nära 2,5 år och de aviserar 

att så ej kommer ske det närmaste året heller. 

För Sveriges del har riksbanken haft negativ 

reporänta i över t re och ett halvt år. Det förklarar 

den svaga kronan och att inflationen har väldigt 

svårt att nå upp t ill riksbankens mål på 2 %. 

Troligtvis kommer riksbanken inte höja räntan före 

ECB gör det, dvs tidigast om ett år. En fråga som 

infinner sig är om både Sverige och EU kommer gå 

samma väg som Japan. Japan har haft 0-ränta eller 

lägre under närmare 15 års t id. 

Bostads byggandet har börjat att minska i landet, 

dels pga osäkerhet i efterfrågan, dels pga brist på 

arbetskraft. Kommuner kan få statliga 

investeringsstöd för att bygga lägenheter 

{lnvesteringsstöd för anordnande av hyres bostäder 

och bostäder för studerande, 

Näringsdepartementets promemoria, DS 2015:35). 

Länsstyrelserna har fördelat pengarna till många 

byggnadsprojekt, främst i större kommuner men 

även till sådana kommuner som tid igare har haft 

problem med överskott på bostäder. 

Hushållens konsumtion fortsätter öka. Det 

möjliggörs dels genom en viss real ökning av 

disponibel inkomst men främst genom belåning. 

Hushållens samlade lån uppgår till över 3 800 

miljarder kronor. Den reala disponibla inkomsten 

förutspås ej öka under slutet av 2018 och 2019 til l 

följd av höjda skatter och låga löneökningar. 

En begränsade faktor för fortsatt t il lväxt i svensk 

ekonomi är bristen på arbetskraft. Trots 

arbetslöshet saknas arbetskraft som matchar de 

behov som efterfrågas av företag och offentl ig 

sektor. Det är en av samhällets största utmaningar 

att hantera och lösa detta glapp. 



Övriga engagemang 

Inledning 
Kommunfullmäktige har rätt att bestämma hur den vill 

organisera den kommunala verksamheten. 

Fullmäktige måste dock se til l att det blir ett 

heltäckande nämndansvar för de "obligatoriska" 

uppgifterna. Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs 

kommun fungerar som socialnämnd och 

bildningsnämnd. Kommunstyrelsens allmänna utskott 

fungerar som krisledningsnämnd. Men kommunen har 

även valt att samordna vissa obligatoriska uppgifter 

med andra kommuner i gemensamma nämnder. 

De gemensamma nämnderna för Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora heter 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen samt 

Bergslagens Överförmyndarnämnd. Vid årsskiftet 

17/18 upphörde Räddningsnämnden 

Västerbergslagen där Ljusnarsberg och Ludvika var 

medlemmar. Ljusnarsberg är sedan 2018 medlem i 

Nerikes Brandkår, ett kommunalförbund med säte i 

Örebro. Ljusnarsberg blev därmed den nionde 

medlemmen i förbundet. 
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Från och med 2016 är kommunen även medlem i 

Sydnärkes lönenämnd, med säte i Kumla kommun och 

från 2017 i Regionhälsan med säte i 

regionorganisatione n. 

Vissa uppgifter inom det tekniska området är också 

obligatoriska för en kommun och dessa har 

fullmäktige va lt att överlåta t ill kommunalförbundet 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Kommunen 

har även valt att samverka privaträttsligt som medlem 

i ekonomiska fören ingar och i en kooperativ 

hyresrätts förening. 

Här nedan presenteras större engagemang som har 

stor påverkan på kommunens samlade ekonom i och 

verksamhet. Det finns dock många fler engagemang 

som det inte finns utrymme för att beskriva här. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBFB) 
SBFB är ett kommunalförbund med säte i Nora och 

har de fyra kommunerna i norra länsdelen som 

medlemmar. Ändamålet med dess verksamhet är 

att ti llhandahålla medlemskommunerna tjänster 

inom det tekniska området i enlighet med 

respektive kommuns ambitionsnivå och 

ekonomiska förutsättn ingar. Till SBFB har 

medlemskommunerna överlåtit ansvaret för 

planering och drift av de lagstadgade 

verksamheterna vatten och avlopp, avfall och gata. 

Dessutom ansvarar förbundet för 

medlemskommunernas skötsel av park, 

skogsförvaltning, idrotts- och fritidsan läggningar 

samt lokalvård i den omfattning som anges i den 

årliga verksamhetsplanen. 

SBFB:s verksamheter delas in i en skattefinansierad 

del, som finansieras via driftbidrag från 

medlemskommunerna, och en avgiftsfinansierad 

del, som finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt 

förbundsordningen fördelas i proportion ti ll 

befolkningsantalet i respektive kommun. 

Per den 31 maj prognostiserade SBFB ett 

underskott totalt med 4 650 tkr för de 

skattefinansierade delarna och 3 200 tkr för de 

avgiftsfinansierade. Orsakerna till underskottet i 

den skattefinansierade verksamheten anges främst 

vara höga kostnader för vinterväghållningen. I den 

avgiftsfinansierade verksamheten beror 

underskottet främst på VA och ett planerat 

underskott i Ljusnarsberg. Underskottet påverkar ej 

kommunens resu ltat utan kommer ianspråkta 

ackumulerade överskott inom VA-verksamheten. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (SBNB) 
SBNB är en gemensam nämnd mellan de fyra 

kommunerna i norra länet med Lindesberg som 

värdkommun. Ändamålet för verksamheten är att 

bidra med väl fungerande myndighetsutövning 

inom miljö- och byggområdena till minst den 

servicenivå som styrande lagstiftning anger. 

Nämnden ska utveckla och efter behov och 

resurstillgång tillhandahålla en god och samlad 

kompetens för kommunspecifika frågor för var och 

en av de samverkande kommunerna kring 

övergripande miljöfrågor, översiktsplanering, 

naturvårdsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, 

energi rådgivning med mera. 

Vad avser SBNB har kommunstyrelsen haft små 

möjligheter att utöva sin uppsiktsplikt. De 

ekonomiska rapporter som delgetts 

kommunstyrelsen redovisar endast värdkommunen 

Lindesbergs del av nämndens samlade ekonomi. 

Kommunstyrelsen har en standardformulering i 

protokollen med en önskan om att nämnden ska 

fortsätta utveckla de ekonomiska rapporterna. 

Kommunen har vid ett flertal t illfällen påtalat detta 

för vä rdkommunen. 

Räddningsförbundet Nerikes Brandkår 

Sedan årsskiftet ingår Ljusnarsberg i 

kommunalförbundet Nerikes Brandkår. Ansökan 

beviljades av de övriga medlems kommunerna 

under hösten 2017. Främsta syftet för kommunen 

att bli medlem var för att säkerställa 

räddningstjänstens kompetens, bemanning och 

utveckling. Konsta teras kan att hittills är samtliga 

syften uppfyllda. Deltidskåren i Kopparberg är 

numera fulltalig, det finns tom kö för att bli 

deltidsbrandman. Stationen har tillförts modern 

utrustning och fordon ses över och en tankbil av 

modernt snitt återfinns numera på stationen. 

Förbundet har av naturliga skä l helt andra resurser 

än vad Ludvika och Ljusnarsberg själva kunde 

erbjuda. Förbundet är imponerade av hur bra 

arbetsgivare, främst Kopparbergs Bryggeri, 

underlättar för kåren att kunna utföra sina viktiga 

samhällsinsatser. 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Kommuninvest bildades i Örebro län 1986 av nio 

kommuner med ändamålet att gemensamt kunna få 

bättre lånevillkor och öka konkurrensen på marknaden 

för kommunal finansiering. Idag omfattar samarbetet 

90 procent av landets kommuner och landsting. 

Alla medlemmar i Kommuninvest har ingått en 

solidarisk borgen som anses va ra en mycket stark 

garanti för Kommuninvests åtaganden, emedan 

kommuner och landst ing aldrig kan försättas i konkurs 

eller på annat sätt upphöra att existera. 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Den kooperat iva hyresrättsföreningen Riksbyggen 

Kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 

Förutom det solidariska borgensåtagandet som 

samtliga medlemmar {ägare) i Kommuninvest har 

åtagit sig, har samtliga medlemmar också sa tsat 

kapital i bolaget. Ljusnarsbergs kommuns andel i 

Kommuninvest värderas till 160 t kr. 

Aktuell skuld i delårsbokslutet till Kommuninvest är 

182 993 tkr. Kommunens totala insatskapital i den 

ekonomiska föreningen är 4 422 t kr. Utdelningen på 

fö rra årets insättning betalades ut i maj i år och 

uppgick t i ll 375 tkr. Det ärm a o en god avkastning på 

insatt kapita l. 

äldrebostäder driver fastighetsförvaltningen av 

kommunens vård- och omsorgsboenden. 



Riksbyggen förva ltar fast igheterna åt 

hyresrättsföreningen. I styrelsen ingår tre 

representanter från kom munen, en från Riksbyggen 

och tre hyresgäster. 

Hyresrättsföreningens totala skuld till kommunen 

uppgår till 119 243 tkr. Skulden har ej minskat 

under perioden men efter rapportperioden har 

föreningen amorterat 750 tkr. Kommunen står alla 

ekonomiska r isker i den kooperat iva 

hyresrättsföreningen. Egentligen skiljer sig inte 

åtagandena från det scenariot att kommunen skulle 

äga och förvalta fastigheterna själv, men fördelen 

med att bedriva verksamheten i en 

hyresrättsförening är att organisationen är 

Sydnärkes lönenämnd 
Ljusnarsbergs kommun är medlem i Sydnärkes 

lönenämnd sedan 2016. Det är en gemensam 

nämnd för lönesamverkan mellan Kumla, 

Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och 

Ljusnarsbergs kommuner. Nämnden har sitt säte i 
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flexiblare än om den skulle bedrivas i kommunal 

regi. Vad som också är posi tivt är att de boende blir 

engagerade i styrningen av verksamheten. 

Efter att redovisningen släpat i föreningen pga 

momshanteringen är nu föreningen i takt. 

Likviditeten är god men marginalerna och därmed 

likviditeten behöver förbättras inför det ökande 

behov av boendeplatser som förväntas uppstå de 

kommande åren. En översyn är nödvändig av 

hyresnivåerna för både bostäder och lokaler. 

Kumla. Den gemensamma nämnden fullgör de 

samverkande kommunernas uppgifter inom löne

och pensionsadministration. Under året antas 

nämnden administrera 8 750 lönespecifikationer 

per månad. 

Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 

(Regionhälsan) 
Kommunen är från och med 2017 medlemmar i 

Regionhälsan, som har Region Örebro län som 

huvudman. Medlemmar är Regionen, Örebro, 

Kumla, Hallsberg, Laxå och Lindesbergs kommuner. 

Insatsen i Regionhälsan bestämmer respektive 

medlems kommun. I dagsläget har kommunens 

företagshälsovård en budget på 316 tkr. Under året 

genomför Regionhälsan en utbildning i 

arbetsmiljöarbete för samtliga nytillträdda chefer 

och skyddsombud i kommunen. 



Koncernen 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 
Ljusnarsbergs kommunlager AB (LKAB) har upphört 

att existera. På bolagsstämman den 29 maj 2017 

beslu tades att bolaget skulle försättas i frivillig 

likvidation från och med den 1 juni 2017. Den 

avgående styrelsen avlämnade då en årsredovisning 

och sedan tog en likvidator över styrelsens och den 

verkställande direktörens roller. 14 februari 2018 

Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta 

t illskjuten egendom i en anläggning för turism och 

konferensverksamhet som kan nyttj as av kommunens 

invånare. Stiftelsen har inte bedrivit någon 

verksamhet sedan fastigheten med tillhörande 

anläggning såldes vid årsskiftet 2005/2006. 

Stiftelsen kan avvecklas snarast möjligt genom att 

styrelsen beslutar om att använda 

banktillgodohavandet t ill något som så långt möjligt 

harmonierar med stiftelsens ändamål. 

Stiftelseordföranden formulerade i fjol ett brev till 

Länsstyrelsen i Dalarna och bad om att få förbruka 

kom det slutliga beskedet från Bolagsverket att 

likvidationen var godkänd och slutförd. 
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De likvida medel som kvarstod, 1 042 959:83, 

överfördes till kommunen. Medlen kommer enligt 

fullmäktiges beslut vara del av finansieringen av 

konstgräsplanen vid Olovsvallen. 

stiftelsens medel t ill något som harmonierade med 

dess ändamål, men fick t ill svar att detta inte kunde 

göras eftersom t illgångarna i stiftelsen är för höga 

enligt stiftelselagen. Länsstyrelsen hänvisade till 

Kammarkollegiet för att ändra ändamålet. 

Det finns styrelsebeslut på att använda stiftelsens 

medel för att bidra till kommunens satsningar på 

turistnäringen. Kommunfullmäktige har blivit delgivna 

stiftelsestyrelsens beslut om ett bidrag till att anlägga 

ett utegym i Rydbergsdal. Detta är nu på väg att 

förverkligas. Den 30 juni 2018 uppgår stiftelsens 

kapital till 667 tkr. 
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Rapportering mål och måluppfyllelse 

Resurser 

Öppen kommun 
Barnomsorg 

Under de senaste åren har barnomsorgen i 

kommunen upplevt stora förändringar avseende 

lokaler, verksamhetsinnehåll och förmåga t ill 

anpassning efter ett ökat omsorgsbehov. Två helt 

nya förskolor har iordningsställts, Åstuga n i 

Ställda len och Skogsgläntan i Kopparberg. Vid 

Åst ugan görs en stor satsning på utemiljön och 

Skogsgläntan har, som namnet antyder, skogen 

Möten & upplevelser 
Äldreomsorg 
Äldreomsorgen är en stor, personalintensiv och för 

många invånare mycket viktig verksamhet i 

kommunen. I nedanstående tabeller framgår vi lka 

personalresurser som til lskrivs äldreomsorgen, 

exklusive lednings- och administrativa resurser i 

budgeten 2018. De mått på beviljade insatser som 

redovisas är hämtat från verksamhetssystemet 

Viva. Där tas t ex ej hänsyn t il l insatser som kräver 

dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl. En ökning av 

dubbelbemannade insatser kan bero på t ex fler 

tunga lyft . Eventuel lt kan en ökning härledas t ill att 

hemtagningen av brukare från sjukhusvård ska ske 

inom 3 kalenderdagar efter att de anses medicinskt 

ut skrivningsklara oavsett vardag eller helgdag. Före 

årsskiftet var det 5 vardagar som gällde. 

Hemtjänst (ordinärt boende) 
-- ----

Personal 

Dag 

Natt 

Personal 

Dag 

ru nt husknuten. Den yttre miljön anses som en 

mycket vikt ig del för barnens motoriska, sociala och 

kommunikat iva utveckling och det sker främst 

genom lek och lärande. För de många asylsökande 

och nyanlända barnen sker en helt naturlig 

inkludering t ill den övriga barngruppen. "Vi och 

dom" är knappt existerande för barnen. Denna 

inställ ning är förhoppningsvis permanentat för lång 

t id framåt. 

Det ökade omsorgsbehovet kan framöver trol igen 

bli ett minskande behov då antalet asylsökande 

barn minskar. 

Riksdagen har beslutat att i lagtext införa en ny 

boendeform, Trygghetsboende. Kommunen bör 

göra en djupare ana lys av denna lagändring. En 

förändring av något av kommunens särskilda 

boenden ti ll ett trygghetsboende får t roligen en rad 

olika konsekvenser. 

Årsarb Tim/vecka 

12,38 37 

2,48 35 

14,86 

Timmar Tot alt 

1924 23 819 



Natt 

Summa 

Antal brukare med insatser minst 9 t im/månad 2015 

Antal brukare med insatser minst 9 tim/månad 2016 

Antal brukare med insatser minst 9 t im/månad 2017 

Antal brukare med insatser minst 9 tim/månad jan-mar 2018 

Antag 57% hos brukare 

Antag 65% hos brukare 

Beslutade timmar 2016 

Beslutade timmar 2017 

Beslutade timmar 2018Uan-mar)= 

Prognos beslutade timmar 2018 

Rehab 
Arbetsterapeuter 

Undersköterska 

Hjälpmedel tekn/vak 

Vaktmästare 

Rehabiliterande undersköterskor 

Rehab totalt 

Sjuksköterskor hemtjänst 

Särskilt boende 

Personal 

Dag/kväll 

Natt 

Personal 

Dag 

Natt 

Summa 

Antal boende 2018 jan-jun (snitt) 

Årsarbetare 
3,25 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

8,25 

5,11 

Arsarti 

56,32 

10,01 

66,33 

Timmar 

1924 

1820 

boende 

129 

1820 

Tim/vecka 

37 

35 

Totalt 

106 974 

19 528 

125 540 

personaltäthet 

0, 

16 

4514 

28 333 

44 

54 

55 

55 

Timmar 

att utföra 

18 891 

21543 

14 986 

13 249 

3 544 

14176 

Arsarb/brukare 
0,06 

0,02 

0,02 

0,02 

0,04 

0,15 

0,09 
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Personaltäthet beräknad enligt lägenheter personalt äthet 

Solgå rden inkl korttidsplatser 33 0,70 

Koppargården 41 0,70 

Treski llingen 60 0,24 

Summa 134 

Sjuksköterskor särskilt boende 4,8 0,04 

Kunskap & kompetens 
Personalresursanslag till grundskola, förskola och fritidshem 
De personalresurser som finns budgeterade 

framgår av tabellen nedan. Det finns även 

nyckeltalsbaserade anslag för måltider, material, 

aktiviteter o.s.v. Utöver lärarresurser finns 

elevhälsa, ku lturskola, elevassist enter, 

bibliotekarier och studie- och yrkesvägledare samt 

lednings- och administrativa resurser. Projektet för 

Budgeterad personaltäthet 

att minska frånvaron bland elever (ltjagmed) 

fortsät ter under hela 2018. Rekryteringsarbetet 

med att finna en ny bi ldningschef efter den tidigare 

som avslutade sin anstä llning i juli har avslutats 

med framgång och en ny skolchef (ny tite latur 

enligt lag) är anstä lld med ti llt räde i december 

2018. 

- --· ---- ·-- ·- - --- ----- -- - ----· -- -----
Grundskolan F-9 12,49 elever per lärare 

Förskolan 

Fritidshem 

210 volymtimmar per årsa rbeta re/ca 6 barn per årsarbetare 

20,3 barn per årsarbetare 

Anta l elever exkl asyl i budget 2018 

Grundskolan 

Förskolan 

Fritids hem 

Totalt 

Föreningsaktiviteter 
Ljusnarsbergs kommun delar varj e år ut bidrag ti l l 

flertalet föreningar i form av verksamhetsbidrag 

och lokalbidrag (958 tkr i budget 2018). Utöver 

detta har kommunen hittills under året bidragit till 

SOFINT (Samordningsförbundet i norra Örebro län) 

med 113 tkr. Det f inns även en budget med 156 tkr 

att använda för bidrag ti ll utbi ldning, exempelvis 

Studiefrämjandet och Vuxenskolan. 

Med stöd av Länsstyrelsen och s k § 37a pengar har 

två projekt drivi ts sedan 2016. Det ena, projekt 

Fritidsguide, vars syfte var att öka tillgängligheten 

till fritids- och föreningslivet för asylsökande 

avslutades redan 2017 och har slutredovisats ti ll 

Länsstyrelsen under våren. 

Barn Personalresurser 

400 33,09 

169 25,34 

96 4,74 

665 63,17 

Det andra projektet, Fokus jämställdhet, syftade t ill 

att underlätta etabler ingen i samhället för 

asylsökande genom at t erbjuda interaktiv 

samhällsinformation. Den första delen av projekt et 

som hade att ta fram ett interaktivt metodmaterial, 

är klar och slutredovisad. 

Vi är nu bevilj ade ett fortsatt stöd för att arbeta 

vidare på det som gjorts tidiga re. Det 

metodmaterial som tagits fram har testats på 

afganska män tidigare men nu ska det prövas i en 

större skala. Det berör Lindesbergs- Noras- och 

Ljusnarsbergs kommun. En extern work-shop ledare 

kommer att anställas för att hålla i utbi ldningen. 

Målgruppen denna gång är arabisktalande kvinno r. 

Materialet kommer att översättas t il l ytterligare 



fem språk. Den samhällsorienterade boken "Boken 

om Sverige" ska läsas in så att den blir tillgänglig 

även för de som inte kan läsa. 

Innovationer & 

entreprenörskap 
Flyktingmottagande, etablering och 

integration 
Under 2015-2016 tog Ljusnarsbergs kommun emot 

flest asylsökande i Sverige per capita. Sedan 2016 

har Migrationsverket ansvaret att fördela landets 

flyktingmottagande jämnare mellan kommunerna . 

Det får anses att det uppdraget har gått trögt att 

förverkliga. Ljusnarsberg står inför en utmaning i 

och med det minskade åtagandet. Tillströmningen 

av invandrare till Sverige har också avtagit, de så 

ka llade "välfärdsmiljarderna" ska successivt fasas ut 

till att år 2021 fördelas i sin helhet baseras på 

befolkningsvariabler och staten har ändrat 

ersättningsreglerna för mottagandet av 

ensamkommande barn från och med 1 juli 2017 

("Ett nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och unga", promemoria 
2016-06-21"), 

Enheten Bergsgården kommer successivt att 

avvecklas. HVB-delen är numera nedlagd. Återstår 

gör stöd boendet samt några lägenheter som hyrs 

av allmännyttan. 

Anpassningen till ändrade förutsättningar har tagit 

längre tid än planerat. Vid ingången av 2018 var ca 

25 årsarbetare i de kommunala verksamheterna 

finansierade av medel från Migrationsverket. En 

viss anpassning är gjord men mycket kvarstår. 

Under hösten kommer en utredning presenteras 

där anpassningen preciseras. Anpassningen 
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kommer behöva ta olika lång tid beroende på vilken 

verksamhet som avses. 

Ett problem som kvarstår är eftersläpningen från 

M igrationsverkets sida vad avser handläggning och 

beslut om de ersättningar kommunen rekvirerar. 

Det innebär att likvida medel tillförs kommunen 

fortfarande som avser 2016. De ändrade 

ersättningsreglerna innebär också snabbare 

utbetalningar från Migrationsverket vad avser nu 

pågående verksamhet. Därför kan det ur 

likviditetssynpunkt t ill synes verka som att 

kommunen ej drabbats av minskade 

ersättningsnivåer men det är således en felaktig 

analys. 

Näringslivsutveckling 

Kommunen har en näringslivsutvecklare anställd 

som i sin roll bjuder in företagare och föreningar till 

o lika sammankomster under året. Kommunen har 

liten kontroll över de åtgärder som krävs för att 

uppnå målen för innovationer och 

entreprenörskap, men att skapa mötesplatser är ett 

sätt att nå ut och fånga upp näringslivets och 

civilsamhällets ide er. Förhoppningen är att fler ska 

vilja engagera sig för kommunens fortsatta 

utveckling och att fl er företag ska lockas att 

etablera sig här. 
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Exempel på aktiviteter är företagsfrukostar, 

näringslivs råd och gymnasiemässa. En viktig 

händelse under året är att de svårigheter för 

företag att kunna få snabb uppkoppling mot 

internet till en rimlig kostnad nu har underlättats 

eftersom vi har hittat en leverantör som ger 

företagen goda villkor .. 

Resultat 

Öppen kommun 

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

Delmål 

100 % måluppfyllelse 

Analys 

Resultat 

Målet ej uppnått. Målet om plats inom tre 
månader är inte uppfyllt dock erbjuds alla plats 
inom 4 månader som är det lagenliga kravet 
(Skollagen kap 8 14§). 

Det är alltjämt kö till förskoleplats men då Migrationsverket minskar ner sin verksamhet i 

kommunen kommer kösituationen förbättras. 

Kommunen ska öka kundernas/brukarnas delaktighet i den kommunala verksamheten 

Delmål 

Svarsfrekvensen på förskolans föräldrar 
enkät ska vara 80 %. 2016 svarade 65 av 
140, 46 % 

Analys 

Det finns skäl, inte bara inom förskolan, 
att vi som kommun behöver fördjupa våra 
kunskaper i utformning, tidshänseende 
etc när enkäter genomförs. Generellt är 
det lämpligt att verksamheterna vänder 
sig till den centrala administrationen för 
stöd i utformning etc. 

Resultat 

Målet ej uppnått. Svarsfrekvensen på enkäten 
2018 blev 68,5 %. Av 167 utskickade inkom svar 

på 114. 
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Möten & upplevelser 
Det ska vara hög kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen 

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

Målet uppnått. Delmålet är uppnått på alla 
våra särskilda boenden 

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

Målet uppnått. Delmålet är uppnått på 
alla våra särskilda boenden. 

Kunskap & kompetens 

Resultaten på nationella proven i årskurs 3 ska förbättras jämfört med 2017 

Delmål 

Av åtta delprov i svenska har i genomsnitt 
88,6 % av eleverna klarat kravnivåerna 
2017. Av nio delprov i matematik har i 
genomsnitt 88 % av eleverna klarat 
kravnivåerna 2017 

Analys 

Någon djupare analys har ännu inte 
genomförts 

Meritvärdet i årskurs 9 ska förbättras jämfört med 2017. 

Delmål 

Enligt Skolverket var meritvärdet 189,9 för 
2017 

Analys 

Någon djupare analys har ännu inte 
genomförts 

Resultat 

Målet ej uppnått. Av åtta delprov i svenska har i 
genomsnitt 79 % av de elever som deltagit 
klarat kravnivåerna. Av nio delprov i matematik 
har i genomsnitt 54 % av eleverna som deltog 
klarat kravnivåerna 2018. 

Delmålet är inte uppnått vare sig i svenska eller 
matematik. 

Resultat 

Målet ej uppnått. Medelvärdet på 
meritpoängen vt 2018 blev 181,5: Delmålet är 
därmed inte uppnått 
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Innovationer & entreprenörskap 

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

Delmål 1 

Minst tio personer ska erbjudas 
extratjänst, varav sju ska vara nyanlända 

Delmål 2 

Minst 15 stycken från Arbetsförmedlingen 
eller IFO ska erbjudas arbetsträning eller 
praktik, varav tio ska vara nyanlända 

Delmål 3 

Minst tre personer ska erbjudas 
introduktionsjobb 

Antalet försörjningstagare ska minska 

Delmål 

Ett genomsnitt på 130 ärenden per månad 
2018 (= ärendemängden före 2015) 

Analys 

Resultat 

Det är 15 extratjänster för närvarande, varav 11 
stycken avser nyanlända. Delmålet är uppnått 

19 individer har erbjudits arbetsträning eller 
praktik. Av dessa är 8 nyanlända. Delmålet är 
delvis uppnått. 

Inga introduktionsjobb är besatta. Delmålet är 

inte uppnått 

Resultat 

För perioden januari - maj ligger snittet på 151 
pågående ärenden per månad. Målet är med 
stor sannolikhet inte uppfyllt per 30 juni. 
Utfallet är i nivå med 2013 års siffror (152 
ärenden/mån) 

Antal ärenden går ner (jmf med 2017) men varje ärende renderar allt högre belopp vilket ger 
att verksamheten kommer att gå med stort underskott 2018. (enligt prognos -2 000 tkr) 
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lnvesteringsredovisning 
Redovisning Fgår Budget Netto 

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto awikelse Avslutat 
Lokaler Lfastigheter Linventarier 

Åstugan enl utredning 394 394 5 646 847 453 Nej 
Ljusnarshall+tillb matsal 6 048 6048 606 605 -5 443 Nej 
Ombyggnad Ljusnarshallen 0 0 0 21910 21910 Nej 
Ljusnarshallen 0 0 0 1200 1200 Nej 

Strukturbuffert fastighet 0 0 0 6025 6 025 Nej 
Anpassning lokaler förskola/grundsko la 0 0 9 000 9 000 Nej 
Uppg larm Kommun-soc-Ting so so 80 30 Nej 

Totmetod Kyrkback. Etapp 2 0 0 447 447 Nej 
Utv måln+solavsk Kommun hu 0 0 751 751 Nej 

Effektiv.åtg Brandstation 0 0 80 80 Nej 
Styrutrustning vent kommunhuset 0 0 100 100 Nej 

Utsmyckning 3 3 250 247 Nej 
Kyrkbacksskolans skolgård 15 15 500 485 Nej 

Tak f barnvagn Garhyttan 0 0 100 100 Nej 
Utemiljö Åstugan -78 -78 200 278 Nej 
Lekutru för- o grundskola 0 0 75 75 Nej 

Fasad-fönster Olovsvallen 0 0 75 75 Nej 
Renovering Kaninburarna 104 104 861 0 -104 Ja 
Rivning Vadstens väg 300 300 63 0 -300 Ja 
Vent+målning Sand backen 0 0 800 800 Nej 

Åtgärd fuktskador Bångbro 0 0 1500 1 500 Nej 
Fönsterbyte Kyrkvägen 13 0 0 700 700 Nej 
lnfartsbom Skäret 0 0 100 100 Nej 
Möbler nya lokal skolvht 0 0 70 70 Nej 
Inred äldre bo Solgården 41 41 70 29 Ja 
Förskolan Fasegatan 186 186 0 -186 Ja 

lär kostverksomheten 
Övr köksinvent Centralkök 43 43 60 17 Ja 
IT-utrustning 
Servrar, PC, etc 39 39 150 150 111 Nej 
Switchar, nätverksutrustn 91 91 154 150 59 Nej 

Ny skrivarlösning 0 0 0 so so Nej 
IT-utrustn, läspl, skolan 22 22 191 200 178 Nej 

Gator och vägar 

Ombyggnad av gator 0 0 3473 1000 1000 Nej 

Broåtgärder efter besiktning 2016 0 0 0 so so Nej 
Ti llgänglighetsanpassning 0 0 0 0 Nej 

Park 
Badplatser, bryggor mm 0 0 0 40 40 Nej 

Lekplatser 0 0 0 857 857 Nej 

Parkutrusning mm 0 0 84 100 100 Nej 
Gatubelysningsautomatik 0 0 0 300 300 Nej 

Ex belägg enl planinvente 0 0 0 1000 1000 Nej 
Reinvest väg- gatubelysning 0 0 0 500 500 Nej 

Digital väg- gatubelysning 0 0 0 500 500 Nej 
Olovsva lien, konstgräs 1043 -1043 0 -1043 Nej 



Vatten och avlOQQ 

Finnhyttans vattenverk 0 

Mindre ledningsarbeten 0 

Va-anläggning. ospecifice 0 

5tä lld-Silverh-Hörk-Stä Il 0 

Filtersteg Bångbro rening 0 

Totalt Investeringar 7 257 

Fastighetsinvesteringar 
Den under 2018 helt dominerande investeringen är 

om- och t illbyggnaden av Ljusnarshallen och skolans 

matsal. Arbetet ha r påbörjats och beräknas vara 

helt klart till starten av vårterminen 2019. Hallen får 

nytt tak, nya redskap. Matsalen för ny entre, nya 

möbler och serveringsköket får delvis ny utrustning. 

Hela byggnaden får ny el och vvs och ommålning 

inomhus. Per den sista j uni är drygt 6,6 miljoner 

kronor upparbetade. 

Den gamla byggnaden t ill förskolan i Stä lldalen har 

rivits. Upprustning av den yttre miljön pågår. 

Projekt inom allmännyttan från 2017 har spi llt över 

på 2018. Insta llationen av fjä rrvärme på Kyrkvägen 

samt rivning av byggnader på Vadstens väg har 

tota lt kostat 403 tkr 
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0 611 1500 1500 

0 0 2 000 2 000 

0 243 750 750 

0 0 2 000 2 000 

0 0 5 000 5 000 

1043 6214 61692 53 392 

Äta arbeten på förskolan Skogsgläntan har kostat 

186 tkr. 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Med beaktande av de prognostiserade 

underskotten i verksamheten har kommunstyrelsen 

gett kommunchefen i uppdrag att se över 

investeringsbudgeten för att hitta projekt som kan 

skjutas på framtiden eller strykas. Bl a skjuts 

målning av kommunhuset ventilation 

kommunhuset, åtgärder på brandstationen samt 

fönsterbyte på Kyrkvägen 13 framåt i t iden. 

Den s.k. strukturbuffert för fastighetsinvesteringar 

har sitt ursprung i det stora statsbidrag som 

kommunen fick 2015 som kompensation för det 

stora flyktingmottagandet. Bufferten, som är på 

6 025 kkr har hit t ills inte utnyttjats. 

Investeringar i Samhällsbyggnadsförbundet 
Per den 31 maj lämnade SBB en prognosrapport 

gällande de tekniska investeringarna 2018. Den 

stora revideringen från budget är kostnaderna för 

va-överförings ledningen mellan Ställda len-Högfors. 

Budgeterade medel om 2 000 tkr kommer inte att 

räcka t ill. Ny prognos är 4 800 tkr. Det ta är 

kommunicerat med kommun- och ekonomichef. 

Det kommer täckas av ackumulerade överskott från 

tidigare år i VA-verksamheten. 

IT-investeringar 
Vår IT funktion har ett stående anslag på tota lt 300 

tkr. Att löpande uppdatera och upprusta vår IT

miljö är ett ständigt pågående arbete. Per juni har 

130 tkr nyttjats. Skolan har ett eget anslag för 

fortlöpande inköp. Anslaget är för 2018 200 tkr 

varav 22 t kr nyttjats per juni. Då kommunen valts ut 

i en försöksverksamhet med digitala nationella prov 

Bland övriga planerade åtgärder märks: Fortsatt 

arbete med att reinvestera och digitalisera väg- och 

gatubelysningen, nästa etapp med upprustningen 

av Malmtorget, gatuombyggnad på Kyrkvägen i 

samband med va-arbeten. 

Arbete med en reservvattentäkt fortsätter. För 

2018 är 250 tkr avsatta t i ll expropriation av mark 

för det ändamålet. 

kommer budgeten överskridas. Någon möjlighet att 

inte delta i försöket finns ej. En viss ersättning från 

Skolverket kan erhållas men det är mindre 

omfattning. 



Övriga investeringar 
Kommunhuset har bytt låssystem. Nycklar är 

numera passe. Ens k tagg ger nu til lt räde både till 

yttre och inre låsta dörrar. Det har hittills kostat 50 

tkr, dock ej slutfakturerat. 

Centralköket har fått en ny förpackningsmaskin till 

en kostnad av 47 tkr, en positiv avvikelse från 

budgeterat 60 tkr 

Säbo Solgården har rustat upp sitt 

matsalsmöblemang t ill en kostnad av 41 tkr, 

budgeterat 70 tkr. 
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Arbetet med att omvandla Garhytteskolan till 

hyresrätter redovisas, som tidigare, fortlöpande 

under driften. Projektet har per juni kostat 220 tkr 



Personal redovisning 

Inledning 

Personalkostnaderna i Ljusnarsbergs kommun 

motsvarar 50,2 % av kommunens totala 

budget. Utfallet första halvåret uppgick ti ll 

110 697 tkr, vilket var 54,2 % av de totala 

kostnaderna för perioden. Budgetavvikelsen 

för årets första sex månader blev -13 924 tkr. 

Delårsrapporten visar på faktauppgifter per 30 

juni 2018. 

Vid rapportering och analys av uppgifter kring 
personal framöver behöver detta sättas i ett 
större och bredare sammanhang då en 
helhetsbild är av betydelse. För att göra detta 
på bästa sätt behöver vår personalrapport 
framöver fördjupas. Detta genom att redovisa 
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olika nyckeltal inom personalområdet (antal 
timavlönade, vikariatsanställda, övertidsuttag 

m m). Sammantaget ger då detta en bi ld av 
Ljusnarsbergs kommuns persona lläge, en bi ld 
av personalhändelser/kostnader framöver. 

Antal anställda {avser tillsvidare, viss tid, 
månadsanstä llda) 
Vi har idag 419 anställda. Vilket vid jämförelse 
med samma tidpunkt föregående år är 16 fler 
anstä llningar än vid samma tid föregående år. 
Sammanfattn ingsvis kan sägas att de 
förä ndringar som syns i antalet anställda 

omfattas bl a av tidsbegränsade 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom olika 
verksamheter och även anställningar kopplat 
ti ll statsbidrag, projekt och aktiviteter. 

Antal anställda och årsarbetare (Tillsvidare- och visstid, månadsanställda) 

·\ I 1 ; ' i 11, I i I I : ; Il \ ' / 1 ) , I i ; : I ' :: 

Kommunstyrelse 415 428 

Överförmyndarnämnd 4 4 

Totalt 419 432 

390,7 399,9 årsarbetare 
- l- -- -

Antal anställda - åldersfördelning 
Vi har flest anstä llda inom åldersgruppen 50-
59 år vilket motsvaras av 122 personer. 
Åldersgruppen 60 år och äldre motsvaras av 
55 personer, vi lket är en grupp som närmar 

398 391 379 378 

5 5 3 2 

403 396 381 380 

371 360,5 345,5 345,5 - - . 

sig pensionsavgång, och planering för detta 

behöver finnas framgent. 

Sjukfrånvaro 
I ',' l ', ) ! I , I ' i I I I, / 1) : 

I I 
I :11 ; :1) 

' ,1 ' 'I l ' / l i 
1

) I : i 1 1 11 '' ' 
I · : ' ( ) I I 1: ' I 

' 
Total sjukfrånvaro 7,9 7,9 7,7 8,5 9,3 8,2 8,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 8.92 8,7 8,4 9,4 9,9 8,6 8,7 
- -

Sjukfrånvaro män 4,97 5,4 5,1 5,4 7,2 6,3 6,2 
- - - -- -- -- - - --

Sjukfrånvaro åldersgrupp <=29 år 5,34 5,8 4,5 3,8 4,2 5,5 5,7 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år 6,41 5,2 5,3 7,4 8,5 6,9 6,6 

Sjukfrånvaro åldersgrupp >=50 8,82 10,4 10,4 10,8 11,3 9,7 9,9 

Därav långtidssjukfrånvaro > 60 dgr 51,13 48,5 49,7 55,6 54,3 51,4 49,3 

367 

2 

369 

337,6 
·-



Frånvaro 
Vi redovisar korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) 
samt sjukfrånvaro överstigande 
60 dagar (långtidsjukfrånvaro). 

När det gäller frånvaro och ett led i att 
motverka denna, är det viktig att tidigt fånga 
upp, uppmärksamma signaler på ohälsa. Som 
arbetsgivare måste vi ha en planering för våra 
anställda så snart signaler på ohälsa 
förekommer. Vi behöver kartlägga faktorer 
och orsaker vid sjukskrivning för att sätta in 
insatser/åtgärder i tidigt skede, likaså behövs 
en planering vid återgång från sjukskrivning 
för att säkra en hållbarhet i hälsan. Dock har vi 
som arbetsgivare inte alltid en 
påverkansmöjlighet vid sjukskrivningar. 

Frånvaro -korttidsjukfrånvaro (dag 1-14) 
Korttidsfrånvaron (dag 1-14) på totalnivå 
motsvaras av 7,94 %. Åldersgruppen över 50 
år har högst sjukfrånvaro på 8,82 %. Över tid 
sett har denna grupp en högre sjukfrånvaro, 
och följs av åldersgruppen 30-49 år på 6,41 %. 

Frånvaro -överstigande 60 dagar 
Vidare visas i frånvarostatistiken att våra 
anställda som är 50 år och äldre har en hög 
andel långtidssjukfrånvaro (59,10 %) och följs 
åt av åldersgruppen 30-49 år (46,33 %). Det är 
sjukfrånvaro ser vl inom långtidssjukfrånvaro som 

minskat som andel av den totala sjukfrånvaron med 

5,9 procentenheter. 
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Viktigt att analysera och se orsaker till 
sjukfrånvaron och samband, dock har vi som 
arbetsgivare inte alltid påverkan på 
sjukskrivningar men förebyggande åtgärder, 
planering m m behöver finnas kring våra 
anställda. 

Arbetsgivaren har fram till 1 juni 2018 haft 
ansvar för (enligt våra Allmänna 
bestämmelser) att betala ut sjuklön till våra 
anställda (som varit sjukskrivna mer än 180 
dagar) i vilket FK beslutat avslå fortsatt 
sjukpenning. Från och med 1 juni övergår 
detta till att handläggas av AFA vilket innebär 
att arbetsgivaren inte framåt har kostnader 
för detta. 

Sysselsättningsgrad bland våra medarbetare 
63 % av våra medarbetare arbetar heltid. I 
sysselsättningsintervallet 75-99 % arbetar 
18,5 % av våra medarbetare. Vi har 5,2 % av 
våra medarbetare som arbetar i 
sysselsättningsintervallet 50-74 % och 
avslutningsvis 13,3 % som arbetar 75-99 %. 
Ett projekt pågår för närvarande tillsammans 
med Kommunal med fokus på att alla ska ha 
möjlighet att arbeta heltid och där en 
handlingsplan ska tas fram för att uppnå 
detta. 
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Kommunens finansiella ställning 

God ekonomisk hushållning 
Kommunen har en god ekonomisk hushållning och 

har haft det under lång tid. Ekonomin har varit i 

balans under hela 2000-talet, lånen har successivt 

amorterats av, resultatnivåerna ökat och allt större 

andel av investe ringarna finansierats med egna 

medel. De senaste åren har kommunen haft en hög 

nettoinflyttning, vilket har bidragit till större 

skatteunderlag och högre statliga bidragsintäkter. 

Trenden är dock bruten. En viss 

befolkningsminskning och lägre statliga ersättningar 

är ett faktum. 

Detta sammantaget innebär att kommunen har viss 

beredskap för kommande stora utmaningar. De 

behov som det fokuseras mest på är 

fastighetsunderhåll, VA-nätet och nybyggnationer. 

Det finns dock inte några omedelbara behov av att 

bygga ut äldreomsorgsplatser eller att bygga ut 

skol- och förskoleplatser sedan de nybyggnationer 

som sker och skett i år och tidigare år har 

fä rd igställts. Vad avser kommande behov av 

äldreomsorgsplatser pågår en utredning. 

Kommunen får anses vara i rimlig fas att anpassa de 

verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av 

komm unen. Istället finns stora behov av underhåll 

av bostäder, vatten- och avloppsledningar, vägar 

och dylika investeringar i närtid. 

Kommunen kommer att ha t illräcklig kapacitet 

framöver för rimliga investeringsvolymer inom den 

skattefinansierade verksamheten om 

resultatnivåerna håller sig till budget. Allmännyttan 

lyckas däremot inte upparbeta t illräckl igt med 

kapital för att finansiera de enorma 

investeringsbehoven framöver. 

Bristen på överskott i verksamheten innebär att 

kommunens skattefinansierade verksamhet "lånar 

ut" pengar till hyreskollektivet räntefrit t. 

Allmännyttan har en svår balansgång framöver om 

vakansgraden ökar som en följd av utflyttning från 

kommunen. De ackumulerade resu ltatnivåerna är 

låga, investeringsnivåerna nästan obefintliga 

samtidigt som nettokostnaderna fortsätter at t öka. 

Oförutsedda utgifter kommer att inträffa även i 

framtiden och dessa behöver också hanteras inom 

ramen för hyresintäkterna om allmännyttan ska 

klara av att konsolidera sin ekonomi. Eftersom 

Ljusnarsbergs kommun har va lt att bedriva 

bostadsverksamheten i förvaltningsform måste 

kommunstyre lsen sjä lva följa upp ekonomin och 

vidta åtgärder för att konsolidera den. Hade 

verksamheten bedrivits som ett bolag hade det 

funnits bolagsrätts liga skyldigheter att bevara 

aktiekapitalet. Att återgå t ill 1990-talet med stora 

ägart illskott är ej önskvärt. 

Problemet kan nog bedömas som den största 

utmaningen kommunen står inför. I den 

investerings- och finansieringsplan som bl a 

används i budgetarbetet framgår att 

investeringsbehoven hos allmännyttan uppgår t ill 

närmare 300 mkr. De årliga intäkterna är ca 20 mkr. 

Det skulle därmed ta 15 år at t få ihop likviditet för 

nödvändiga investeringar om allmännyttan var helt 

i avsaknad av kostnader, vilket givetvis inte är fallet. 

Däremot måste kostnaderna minska samtidigt som 

intäkterna ökar så att ett årligt tillskott skapas om 

minst 3 mkr. 

Eftersom kommunen ser de största 

investeringsutgifterna i allmännyttan framöver, 

vore det lämpligt att fastställa en strategisk 

kapitalstruktur. Eftersom den kommunala 

verksamheten måste se til l att ordna med likvida 

medel för de största investeringarna, är det 

väsentligt att inte även behöva täcka underskotten i 

verksamheten vilket drabbar övrig kommunal 

verksamhet. Precis som i SBFB:s avgiftsfinansierade 

verksamheter vore det lämpligt att bygga upp en 

överskottsfond. En avgörande skillnad är dock att 

intäkterna fastställs på olika sätt och med o lika 

processer. 

Eftersom allmännyttan inte skulle kunna bära 

kapitalkostnaderna för de investeringar som 

planeras göras med de nettokostnader som finns 

idag i verksamheten, skulle överskottsfonden kunna 

användas til l de nedskrivningar som enligt 



redovisningsrekommendat ionerna ändå behöver 

göras. Det är inte lämpligt att höja värdet på 

fast igheterna med låt säga 150 000 tkr när de stora 

investeringarna genomförs. 

Även SBFB ser stora behov av reinvesteri ngar i 

kommunens VA-nät och reningsverk och dessa 

behov behöver tillgodoses, men det kan inte ske på 

en gång. På kommunstyrelsens "Strategidagar" 

under våren 2017 framhölls önskemålet om at t ha 

en längre t idshorisont vid planerandet av 

investeringa r och deras finansiering. Om 

kommu nen gör välavvägda prioriteringar av 

resurserna kommer kommunen även 

fo rtsä ttningsvis ha en ekonomi som klarar kraven 

på god ekonomisk hushållning, dock finns en 

Befolkning 
Kommunens befolkning ökade under några år fram 

t o m 2017 tack vare invandringen men kommunen 

få r nu uppleva en minskning. Enligt Statistiska 

centralbyråns (SCB) befo lkningsstatistik för det 

fö rsta halvåret 2018 är minskningen 7 personer. 

Den 30 j uni 2018 har Ljusna rsbergs kommun 4 935 

invånare. 

Födelsenettot i Lj usnarsberg är -17 per den 30 juni 

och flyttnettot motsvarande period är +10. 18 är 

födda och 35 avlidna. 

Arbetsmarknad 
Sverige upplever en fortsatt god tillväxt just nu. 

Sysselsättningen är mycket starkt på uppgång men i 

stort sett samtliga branscher upplever brist på 

arbetskraft som det främsta hindret för fortsatt 

värdeskapande. 

Lika ljust ser det inte ut i Ljusnarsbergs kommun 

enski lt som det gör i riket i övrigt Det har dock 

inträffa t en klar förbättring senaste året i 

kommunen. Per den sista juli -18 var sam manlagt 

9,6 % arbetslösa. Av inrikes födda var 

arbetslösheten 4,2% och bland utrikes födda 35,3%. 

Den sammanlagda arbetslösheten har på ett år 

därmed minskat från 12 % till 9,6 %. 
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omvärld som kommunen ej kan påverka såsom 

konjunkturer, lagstift ning, fertilitet och människors 

rörl ighet. 

Här ska det understrykas att förutsättningarna 

förändrades märkba rt redan 2017 och bl ir än 

tydligare i år, gällande finansieringen av 

kommunens verksamhet och investeringar. 

Dessutom säger Sveriges kommuner och landstings 

(SKL) ka lkyler över de kommande årens ekonomi i 

kommunsektorn, att kommunerna måste höja 

skattesatsen med ett par kronor generellt för att 

klara av att finansiera den demografiska 

utvecklingen kombinerat med allt högre krav från 

kunderna till offentlig service (se SKL:s 

Ekonomirapporten maj 201 7). 

Vid en närmare granskning av flyttströmmarna 

framgår att det är ett stort nettoinflöde från 

utlandet, +SO personer, medan de inrikes 

flyt t ningarna genererar en minskning med 40 

personer. 

I jämförelse med länet i övrigt har Ljusnarsbergs 

kommun höga arbetslöshetssiffror. Det är endast 

en kommun med högre arbetslöshet. I länet är 

arbetslösheten 7,2 % (i riket 6,9 %). 

Ungdomsarbetslösheten ha r glädjande nog 

nästintill halverats på ett år. I augusti 2017 var 20,1 

% av ungdomarna arbetslösa medan samma tid i år 

är siffran 10,2 %. 



Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden i kommunen har sedan lång t id 

t illbaka haft ett större utbud än efterfrågan. Detta 

har inneburit låga priser på egna hem, 

bostadsrätter och hyresfastigheter. Detta är också 

huvudförklaringen till att Ljusnarsberg hade så högt 

flyktingmottagande i form av asylboenden 2015-

2016. Det allt äldre beståndet kräver ökade 

underhållsinsa tser. Det innebär höga kostnader 

som föranleder fö rsikt ighet hos fastighetsägarna 

när marknaden är svag. 

Under året beräknas bostadsmarknaden vara i 

balans mellan tillgång och efterfrågan och det beror 

främst på flyktingtillströmningen. Fortfarande hyr 

Migrationsverket en betydande del av kommunens 

lägenhetsbestånd. Detta förhållande upphör vid 

årsskiftet 18/19. Det kommer innebära att 34 

lägenheter frigörs. 15 stycken av dessa är dock 

fuktskadade. Hur detta ska hanteras är ej klarlagt 

än. 
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I centralorten är det fortsatt god efterfrågan och 

dä rmed svårare att få tag på en bostad och lätta re 

utanför centralorten. Det finns ett fortsatt behov av 

tillgänglighetsanpassning. Kommunen utreder 

möjligheterna att bygga fler seniorbostäder 

tillsammans med Statens bostadsomvandling (SBO). 

Kommunen beräknas även ha tillräckligt med 

särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen för at t 

klara av den åldrande befolkningen under 

ytterligare några år. Äldrebostäderna på Solgården 

och Treskill ingen ser dock ett behov av upprustning 

inom en inte allt för lång framtid, men utanför 

planperioden. Detta är en styrka för kommunen, 

eftersom flera kommuner i länet ser brådskande 

mycket stora investeringar i sådana bostäder 

framför sig. Det innebär goda möjligheter at t ta 

emot utskrivningsklara från sjukvården och att 

erbjuda plats vid behov. 



Tillgångar 
Gjorda köp och försäljningar 
Under perioden har det inte skett några 

aktiveringar eller försäljningar av fastigheter, 

maskiner och inventarier. Då den frivilliga 

likvidationen av Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Omsättningstillgångar 
En obligation om 10 000 tkr har omsatts under 

perioden vilken gav en ränteintäkt på 264 t kr 

Kommunens fo rdran på Migrationsverket har 

minskat under perioden men rymmer fortfarande 

poster från 2016. Bedömningen år dock att så länge 

inte några beslut kommer kommunen tillhanda 

räknas fordran som kurant. 

Årets investeringar 
Kommunen har en ambitiös investeringsbudget för 

året. lnvesteringsvolymen är närmare 61,7 mkr en 

ökning från 2017 med 55 %. Någon upptagning av 

nya lån är inte planerade utan investeringarna ska 

finansieras med den egna likviditeten. Förändringen 

av likviditeten från årsskiftet är blygsamma -1803 

tkr. De likvida medlen uppgår vid periodens slut till 

91 923 tkr 

Det enskilt största objektet under året är om- och 

tillbyggnationen av Ljusnarshallen och 

skolmatsalen. 

Skulder 
Kommunens skuldsättning förväntas stadigt minska. 

Inga nya lån har tagits och under första halvåret har 

amorterats 8 500 tkr 

Icke nyttjade statliga ersättningar för kommunens 

nyanlända fortsätter att öka. Under första halvåret 

har en ökning skett med 8,368 tkr. Nyttjandet av 

dessa medel är inte jämt fördelat över året varför 

ökningen kommer att vara lägre vid årsskiftet. Då 

ett nytt rege lverk kring ersättningar för 

ensamkommande är i kraft sedan ett år tillbaka som 

innebär lägre ersättningar t ill kommunen och då 

antalet asylsökande i kommunen minskar i snabb 
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slutfördes i februari minskade de finansiella 

anläggningstillgångarna med bolagets aktiekapital 

om 50 tkr. 

Den kooperativa hyresrättsföreningen 

Ljusnarsbergs äldrebostäder har inte betalat något 

under perioden på den långsiktiga ford ran 

kommunen har på föreningen. Dock har 750 tkr 

inkommit efter rapportperiodens slut. 

Per den 30 juni är 6 654 tkr upparbetade. 

Samhällsbyggnadsförbundet, SBFB, prognostiserar i 

sin ekonomiska rapport per den 31 maj, ett 

underskott på investeringssidan för Ljusnarsbergs 

kommun med 2 700 tkr. Underskottet avser 

överföringsledning för va mellan Ställda len och 

Högfors. 

takt märks redan en markant nedgång i erhållna 

bidrag. Att möta denna nedgång med motsvarande 

sänkningar av kommunens kostnader är ett arbete 

med hög prioritet. 

I nedanstående tabell syns relationen mellan det 

egna kapitalet och anläggningslån. Per sista juni 

överstiger det egna kapitalet anläggnings lånen med 

33 171 tkr. Kommunens balansräkning är god, dock 

sätter nivån på driftskostnaderna begrä nsningar för 

vi lka satsningar kommunen mäktar med i 

investeringsväg. Det finns fortfa ra nde pedagogiska 

svårigheter med att anpassa 



verksamhetsvolymerna till förändrade behov och 

finansier ingsmöjligheter. 

Eget kapital jmf m anläggningslån 
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Skatteintäkter, generella statsbidrag och 

nettokostnader 
För att det ska anses vara en god ekonomisk 

hushållning bör kommunstyrelsen på lång sikt styra 

kommunen mot att skatteintäkterna och de 

generella statsbidragen inte enbart täcker 

driftskostnaderna utan även investeringar och 

tillräckligt med likvida medel för att t.ex. amortera 

av skulder. På denna sida finns et t diagram med 

jämförelser över tid mellan nettokostnaderna och 

det som ska finansiera dem. De riktade 

statsbidragen är sedan ett antal år ökande i antal 

och omfattning. I tabellen pressar de ner den röda 

stapeln. Tabellen visar tydligt vad som av några 

kallats kommunens dopade ekonomi under 2015-

2017. Nödvändigheten att bryta trenden för 

verksamheternas nettokostnader framgår i tabellen 

med besvärande tydlighet. Kombinationen med hög 

investeringsnivå och strävan att sänka skuldnivån 

gör att likviditeten kommer att pressas nedåt. 

Resultatanalys 

Sammanfattning 
Det samlade resultatet per den 30 juni 2018 är 

3 189 tkr, motsvarande period i fjol var resultatet 
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2018 

8 574 tkr. Den helårsprognos som också gjorts visar 

på ett årsresultat om 4 646 tkr mot budgeterade 



12 000 tkr. Det innebär en negat iv budgetavvikelse 

med -7 354 tkr. Det som får årsprognosen att bli ett 

positivt resultat är kraftigt förbättrade generella 

statsbidrag främst i form av inkomstutjämningen, 

beroende på bättre befolkningsmängd än 

budgeterat, kostnadsutjä mningen och del av 

"välfärdsmiljarderna". Utan en försiktighet i 

samband med budgeteringen kunde situationen 

varit betydligt värre. 

Prognosen för verksamheterna innebär en 

budgetavvikelse med -21 972 tkr. De verksamheter 

med betydande budgetavvikelser analyseras 

närmare separat nedan. Konstateras kan att 

personalkostnaderna är den enskilt största posten 

som föran leder underskottet i verksamheterna. 

Under årets första sex månader är 

personalkostnaderna 13 924 tkr högre än budget. 

Vid insta llationen av en ny huvudvattenledning 

mellan Vårdcentra len och Bångbro upptäcktes flera 

oljetankar på kommunens mark. Åtgärder är delvis 

vidtagna men ytterligare kostnader befaras 

tillkomma. Tillsammans med sanering vid förskolan 

Garhyttan belastar detta prognosen med 1 375 tkr. 

Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna kommer att över tid öka 

markant. I delårsrapporten har 

pensionsverksamheten en positiv avvikelse på 

546 tkr mot periodbudgeten i juni. Utan t illskottet 

för pensions budgeten inför 2018 hade ett rejält 

underskott uppstått. Enligt KPA:s långtidsprognos 

kommer Ljusnarsbergs kommuns kostnader 

fortsätta öka fram till minst 2025. Ökningen beror 

delvis på det nya sättet att beräkna 

inkomstbasbeloppet som staten införde 1 januari 

2016. Inkomstbasbeloppet reglerar gränsen för 

Avsättn ingar för pensioner 4 319 
Ansvarsförbindelser för pensioner 132 046 
Summa pensionsförpliktelser 136 365 
Placering Pensionsmedel 0 
Återlånade medel 136 365 
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Förberedelserna för att eventuellt kunna omvandla 

Garhytteskolan til l ett seniorboende har under året 

belastat driften med 220 tkr. 

KS disponibla oförutsett är nyttjade t ill en mindre 

del (303 tkr av totalt 3 000 tkr). I prognosen antas 

att 1 500 tkr ej kommer nyttjas. 

Den snörika vintern ger en kostnadsökning mot 

budget på 1 000 tkr enligt SBFB. 

De sociala verksamheterna uppvisar stor 

budgetavvikelse i prognosen med totalt -10 471 t kr 

mot budget. Största posten fö rutom inhyrd och 

anställd personal är försörjningsstöd som 

prognost iserar ett underskott med 2 000 tkr och 

olika former av vuxenvård med ca 2 000 tkr. 

Bildningsverksamheten prognosticerar en 

kostnadsökning mot budget på totalt 13 257 t kr. 

Underskotten fördelar sig mellan kostnad för 

persona l (-10 044 tkr) och köpta skolplatser (- 3 082 

tkr) 

Att det totala underskottet inte blir större förklaras 

med en uppskrivning av de generella sta tsbidragen 

med totalt 14 618 tkr. 

förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Ökningen 

beror även på att fler har uppnått nivån för FÅP. I 

Ljusnarsberg har dessutom personalstaten ökat 

rejält de senaste åren och löneglidningen i flera 

yrkeskategorier har varit betydande. Detta påverkar 

den avgiftsbestämda ålderspensionen och KPA gör 

löpande justeringar för att kommunen ska betala in 

rätt summa pengar. Faller dessa däremot över 

gränsen till FÅP, är det en lång eftersläpningseffekt. 

4 236 4 311 
128 618 129 051 
132 854 133 362 

0 0 
132 854 133 362 



Grundskolan m.m. 
Grundskolan redovisar ett betydande 
budgetunderskott för perioden med -9 535 tkr. 

Orsakerna är fler anställda än budgeterat, främst i 

verksamheten grundskola undervisning -4 000 tkr 
och elevassistenter-2 500 tkr. Särskolan har 5 

årsarbetare mot budgeterade 3, underskottet 

kommer minst uppgå till 1 000 tkr. Skolhälsa 

verksamheten (-100 tkr) redovisar underskott p.g.a. 

inhyrd personal {åtgärder som minskar kostnaderna 

har vidtagits i augusti). Skolkuratorverksamheten 

redovisar underskott p.g.a. att projektledaren för 

EU-projektet #jagmed lön har bokförts här. 

Meningen är att denna i huvudsak ska finansieras 

av externa medel. Även köp av skolplatser i annan 

kommun eller från staten redovisar stort 

budgetunderskott på totalt -2 430 tkr. Underskott 

prognostiseras i köpta grundskoleplatser, köpta 

gymnasiesko!eplatser samt i köpta särskoleplatser. 

En analys av detta pågår. 

Som många år tidigare används resurser från de 

lägre årskurserna och fritidshemmen till 

grundskolan. Grundskolan får samma anslag för 
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personalresurser oavsett hur många timmar barnen 

går i skolan och lärare i de lägre årskurserna 

behöver arbeta på fritidshemmen eller gå upp i en 

högre klass för att arbeta sina timmar. 

Totalt sett handlar det om ett betydande 

underskott till följd av grundskolans stora 
budgetöverskridande. Vårens överbemanning var 

delvis en kvarleva från tidigare. 

Åtgärder som torde vidtas är att avsluta de 

anställningar som överskrider budget eller i övrigt 

inte täcks av statsbidrag. Tyvärr finns flera 

överanställningar med anställningskontrakt som 

löper under lång period. Det är således 

tidskrävande att eliminera underskottet. 

Det finns svårigheter med att ur redovisningen se 

den direkta kopplingen mellan ett givet statsbidrag 
och vilka kostnader som ska matchas mot bidraget. 

Dock är förvaltningen på god väg att få kontroll över 

det. Det hjälper dock inte helt och fullt att få balans 

i ekonomin under 2018. 



IFO m.m. 
Verksamheten IFO gemensam administration där 

samtlig personal redovisas har ett 

budgetunderskott med -454 tkr. Enhetschefen är 

konsult och beräknas kosta c:a 1100 tkr mer än en 

anstä lld enhetschef räknat till uppdragets slut 30 

september. Den inhyrda personalen från 

bemanningsföretag beräknas att kosta -405 tkr. 

Konsulternas arbetsuppgifter har varit dels att 

fungera som socialsekreterare på vakanta tjänster, 

dels att utföra bestäl lda utredningar. lfo har per 

halvårsskiftet fått 948 tkr utbetalt i bidrag från 

Äldreomsorgen 
Inom äldreomsorgen håller sig de särski lda 

boendena Koppargården och Solgården samt 

enheten för rehabili tering inom given budget. 

Sjuksköterskorna kommer även detta år att 

överskrida budgeten då vakanta tjänster till viss del 

täcks upp av inhyrda konsu lter. Det har skett 

lyckosam rekrytering under perioden så 

bemanningen med egen personal har förbättrats i 

jämförelse med samma tid i fjol. På årsbasis 

prognostiseras ett underskott på 395 tkr. 

Kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten inklusive 

särskilda boendet Treski llingen är fortsatt 

problematisk. I budgeten räknades med betydande 

nerdragning på persona lsidan, på årsbasis -3,66 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Kommunens arbetsmarknadsåtgärder beräknar att 

hålla sig inom budgeterade medel. Dock med stora 

svängningar inom de skilda verksamheterna. "Det 

man förlorar på gungorna tar man igen på 

karusellerna". 

Flyktingmottagande 
Det dramatiskt minskade antal ensamkommande 

barn har lett till att kommunens HVB-hem i stort 

sett lagts ner. Viss blygsam verksamhet kvarstår. 

Nedtrappningen har gått snabbare än vad som 

förespeglades i budgeten varvid en besparing på 

1 090 tkr beräknas. En hårdare bedömning från 

Migrationsverket vad gäller återsökning för 

ensamkommande barn som placerats hos externa 

aktörer med så ka llade LVU -liknande förhållande 
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Socialstyrelsen för förstärkn ing inom barn och 

ungdom. Bidraget beräknas kunna nyttjas till fu llo. 

Familjehemsvård för barn och ungdomar redovisar 

ett underskott mot budget med -335 tkr på årsbasis 

och institutionsvård barn och unga ett underskott 

med -725 tkr. Försörj ningsstödskostnaderna är 

höga även i år, underskottet mot budget är 

beräknat till -2 000 tkr. 

Även missbruksvården för vuxna redovisar ett 

underskott med -1 010 tkr. 

tjänster. Arbetet med att genomföra dessa 

förändringar har inte gått i den takt som det var 

tänkt. En pensionsavgång i april har inte återsatts 

och förhandlingar om uppsägning har genomförts 

men kommer inte att ge någon större effekt under 

2018. En genomlysning av de schabloner som 

används för att beräkna tidsåtgången i hemtjänsten 

har genomfört s och lett till vissa j usteringar. 

Genomlysning av behovet och omfattningen av 

dubbelbemanning har genomförts. Arbete med att 

införa elektronisk loggning har påbörjats. Det 

prognostiserade underskottet mot budgeten 

beräknas ti ll 3 000 tkr på årsbasis. 

Arbetet med att fånga upp de som står långt ifrån 

arbetsmarknaden som sker under det stora EU

projektet "All in" är igång. 

(enligt lagen om vård av unga, men på frivill ig basis 

enligt socialtjänstlagen) gör att det råder stor 

osäkerhet om kommunen kommer att få t äckning 

för dessa kostnader. I årsprognosen är dock räknat 

med att dessa kostnader kommer att ersättas. 

Den minskade volymen barn har även lett t ill att 

drygt en socialsekreterartjänst övergått till andra 

arbetsuppgifter. 



Den minskade volymen barn har även lett till at t 

drygt en socialsekreterartjänst övergått t ill andra 

arbetsuppgifter. 

Överförmyndarnämnden 
Även Överförmyndarnämnden berörs av den 

minskade volymen ensamkommande barn. 1,0 

tjänst har flyttats från den verksamheten till den 

ordinära. 

Verksamheten har under december 2017 och 

januari 2018 granskats av extern aktör (PwC): 

Uppdraget var att säkerstä lla den interna kontrollen 

och att tillse att gode män och förvaltare sköter 

sina uppdrag. Slutsatsen i deras rapport var att 

Finanserna 
De generella statsbidragen kommer få betydligt 

bättre utfa ll än budget. En uppskrivning på 13 765 

tkr har skett i årsprognosen. En viss minskning av de 

kommunala skatteintäkterna (efter prognos från 

SKL) och en uppräkning av det generella 

statsbidraget ger en total uppskrivning av 
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Överförmyndarnämnden i allt väsentligt sköter sitt 

uppdrag. Man lämnade några rekommendationer 

på smärre rutinförbättringar. 

Verksamheten prognostiserar ett mindre 

underskott i förhållande t ill budget på totalt 131 

tkr, i huvudsak härledda till ökade kostnader för 

programlicenser. 

intäkterna på 14 618 tkr. Räntekostnaderna är låga, 

endast 467 tkr hittills, vilket medför en positiv 

avvikelse med 582 tkr. Ränteintäkterna är mycket 

blygsamma. I stort sett lika låga som 

räntekostnaderna. 



Ekonomisk uppföljning på verksamhetsnivå 

Gemensam administration 
Kostverksamhet 
Politisk verksamhet 
Överförmyndarverksamhet 
Infrastruktur, skydd mm 

plan-och bygglovsverksamhet 

markförsörjning 

näringslivsbefrämjande åtgärder 

turism 

gator, vägar, parker, utemiljö 

räddningstjänst och krisberedskap 

Fritid och kultur 
kulturverksamhet 

bibliotek 

musikskola 

fritidsverksamhet 

Pedagogisk verksamhet 
förskola 

skolbarnomsorg 

förskoleklass 

grundskola 

särskola 

gymnasieskola 

kommunal vuxenutbildning 

Vård och omsorg 
gem admin enl SOL och HSL 

ordinärt boende 

särskilt boende 

insatser enligt LSS och LASS 

färdtjänst 

individ- och familjeomsorg 

missbruksvård och övrig vård vuxna 

barn- och ungdomsvård 

ek bistånd och familjerätt 

Flyktingmottagande 
Arbetsmarknadsåtgärder 
Affärsverksamhet 

näringsliv och bostäder 

kommunikationer 

vatten och avlopp 

avfallshantering 

Resultat Allmänna utskottet 
Resultat Bildnings- och sociala utskottet 
Resultat Överförmyndarnämnden 
Resultat Allmännyttan 

-15144 
-1702 
-2010 

-425 
-8 675 

-518 

-342 

-227 

-431 

-5 193 

-1964 

-3128 
-686 

-764 

-789 

-889 

-44 556 
-7 407 

-721 

-67 

-24 794 

-1 756 

-8 752 

-1 060 

-54 884 
-1303 

-8151 

-21802 

-11169 

-494 

-5 420 

-1422 

-2 826 

-2 297 

-1456 
-3 239 
-2 645 
-2 252 

-334 

-32 742 
-102 568 

-425 
-2 129 

-14 703 
-1491 
-1811 

-384 
-10 347 

-494 

-45 

-593 

-461 

-5 832 

-2 921 

-2 734 
-668 

-125 

-985 

-956 

-53174 
-9 701 

-912 

-345 

-27 940 

-3 730 

-9 551 

-995 

-54 672 
-1 746 

-9110 

-21 979 

-9 243 

-598 

-4 093 

-2 270 

-2 402 

-3 231 

-3 747 
-3447 

-67 
75 

-107 

-39 

-34 854 
-111593 

-384 
254 

-42 379 -40 599 
-2 876 -3 031 
-4 399 -4 216 

-629 -729 
-18 133 -20 831 

-975 -975 

-682 -2 350 

-1244 -1125 

-550 -505 

-9465 -10 577 

-5 217 -5 298 

-7 296 -7 408 
-1421 -1421 

-1893 -1893 

-1971 -1971 

-2 011 -2 123 

-86 050 -98 907 
-16 569 -17 129 

-2 529 -2 611 

-1635 -1635 

-40 448 -49 982 

-5 086 -7 066 

-17155 -17 855 

-2 630 -2 630 

-98 942 -109 688 
-5 164 -5 414 

-15 922 -18 632 

-43 761 -44 756 

-17 531 -18 661 

-1224 -1224 

-7 305 -8 847 

-1166 -2176 

-3 214 -3 564 

-3 654 -6 414 

-1015 -61 
-5 520 -5 684 

-756 1186 
-562 1423 

-194 -237 

0 

-75 079 -75 236 
-192 287 -216 002 

-629 -729 
0 2000 
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1 781 
-155 
183 

-100 
-2 698 

0 

-1668 

118 

45 

-1 112 

-81 

-112 
0 

0 

0 

-112 

-12 856 
-560 

-82 

0 

-9 535 

-1980 

-700 

0 

-10 746 
-250 

-2 710 

-995 

-1 130 

0 

-1541 

-1010 

-350 

-2 760 

955 
-164 

1942 
1986 

-44 

0 

0 

-158 
-23 714 

-100 
2000 

Resultat verksamheterna · -137 864 -146 578 -267 995 -289 967 -21 972 



37 

Resultat kommunens finansiella mål 

Investeringsnivån ska uppgå till högst 61 692 tkr 

Resultat 

Målet är uppfyllt 

Analys 

Med hänsyn till det prognostiserade underskottet i driften pågår arbete med att hålla nivån 

på årets investeringar nere. 

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

Resultat 

31, 7 % räknat på likvida medel per 0630 och 
prognosticerade kostnader. Målet är uppnått. 

Analys 

Baserat på verksamheternas prognoser och prognosen för investeringar ser måluppfyllelsen 
ut att stort överstiga uppsatt mål. En anledning till den goda likviditeten är att investeringen i 
Ljusnarshallen, som är pågående, ska finansieras utan lån liksom stora investeringar inom 

VA-verksam het en. 

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

Analys 

Resultat 

Den samlade skuldbördan inklusive förpliktelser 
inom linjen har minskat från 325 503 tkr vid 
årets början till 316 983 tkr vid halvårsskiftet. 
Målet är uppnått. 

Från årsskiftet till sista juni har betydande amortering skett, 8 500 tkr. Bland förbindelser 
inom linjen har pensionsförpliktelserna ökat med 766 tkr. 

Resultatet ska uppgå till minst 15 000 tkr år 2017. 

Analys 

Resultat 

Enligt prognosen blir resultatet på helårsbasis 
4 646 tkr (-7 354 tkr mot budget). Målet 
kommer inte att uppnås. 

Arbetet med åtgärder för att komma tillrätta med budgetavvikelsen har pågått sedan den 
uppdagades. Åtgärdsplaner har beslutats av kommunstyrelsen, bl a anställningsstopp. 
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Redovisning 

Resultaträkning 
delår år delår prognos budget avvikelse 

2017 2017 2018 2018 2018 

Verksamhetens intäkter Not 1 61 896 117 683 48 833 104 491 75 892 28 599 

därav jämförelsestärande intäkter Not2 42 788 0 0 

Verksamhetens kostnader Not 3 -192 354 -375 473 -189 346 -383 892 -333 342 -SO 551 
därav jämförelsestärande 
kostnader Not4 0 0 

Avskrivningar Not S -3 960 -7 886 -4 396 -7 725 -7 725 0 

Verksamhetens nettokostnader -134 418 -265 676 -144 909 ·287 126 -265 174 -21952 

Skatteintäkter Not 6 92 690 186 269 93 845 188 326 189 103 -777 

Generella statsbidrag o utjämning Not7 so 311 100 623 53131 104 546 89151 15 395 

Finansiella intäkter Not 8 474 1308 1153 1000 1020 -20 

Finansiella kostnader Not 9 -483 -646 -31 -2100 -2100 0 

Resultat före extraordinära poster 8 574 21878 3189 4 646 12 000 -7 354 

Extraordinära intäkter Not 10 0 0 0 

Extraordinära kostnader Not 10 0 0 0 

Årets resultat Not 10 8 574 21878 3189 4646 12 000 -7 354 
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Balansräkning 
delår helår delår 

TILLGÅNGAR 2017 2017 2018 

An läggn i ngstillgå nga r 

Materiella anläggningstillgångar: 

Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 165 205 181510 1!78 071 

Maskiner och inventarier Not 13 5 736 6 285 5 331 

Pågående investeringar 12 493 0 6 214 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 2165 2 207 2 :1!57 

Långfristiga fordringar Not 15 113 020 113 035 113 027 

Summa anläggningstillgångar 298 619 303 037 304 800 

-
Omsättn ingstil lgå nga r 

Finansiella o msättningstillgå nga r Not 16 64 400 64 400 64400 

Kortfristiga fordringar Not 17 47133 28 609 24430 

Kassa och bank Not 18 76 024 93 726 91. 923 

Summa omsättningstillgångar 187 557 186 735 180 753 

SUMMA TILLGÅNGAR 486176 489 772 485 ssa 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital Not 19 

Ingående eget kapital 193 235 193 235 212 975 

Årets resultat 8 574 19 740 3189 

Summa eget kapital 201809 212 975 2l!6 l64 

Avsättningar 

Avsättningar för pension och liknande 

förpliktelser Not 20 4 319 4 236 4311 

Avsättning till deponi m.m. Not 21 2 884 3 615 3 615 

Skulder 

Långfri stiga skulder Not 22 108 463 82 993 92 993 

Kortfristiga sku lder Not 23 168 701 185 953 168 470 

Summa skulder och avsättningar 284 367 276 797 269 389 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 486176 489 772 485 553 
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

Ansvarsförbindelser 
Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp 

bland skulder och avsättningar Not 24 132 046 128 618 129 051 
Övriga ansvarsförbindelser 

Borgens- o övriga 
ansvarsförbindelser Not 25 4053 4040 4028 
Leasing Not 26 1929 1352 911 

SUMMA PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 138 028 134 010 133 990 
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Kassaflödesanalys 

delår år delAr 
2017 2017 2018 

Den löpande verksamheten Not 

Årets resu ltat 7 702 21878 3189 
Justering för avskrivningar 5 3 960 7 886 4393 
Justering för gjorda avsättn pensioner o 
övriga 21 2 287 797 75 
Just för övr ej likviditetspåv poster 11 0 0 0 
Medel från verksamheten före förändr rörelsekap 13 949 30 561 7657 

Ökning (-)/ minskning(+) kortfristiga fordringar -6 787 13 668 4180 
Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga sku lder -5 745 9 619 -17 483 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1417 53 848 -s 646 

lnvesteringsverksa mhet 

Investering i materiella an läggn.tillgångar 12,13 -12 493 -21127 -6 215 
Försälj materiella tillgångar (exkl reavinst) 12 33 381 0 
Investering i finansiella anläggningstillg 14 0 -42 0 
Försäljn ing finansiella anläggningstillg 14 930 0 so 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 530 -20 788 -6165 

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 22 1 714 0 10000 
Ökning (-)/minsk (+) långfristiga fordringar 16,17 0 -5 8 

Amortering av skuld 22 0 -23 757 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1714 -23 762 10008 

Årets kassaflöde -8 399 5 926 -1803, 

likvida medel vid periodens början 78497 78 497 93 726 
likvida medel vid periodens slut 72 949 84423 91923 



Noter till resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys (alla belopp i tkr} 
delår 

I Not 1 Verksamhetens lntäRter 2017 
enligt driftredovisningen 72 771 

varav 

Barnomsorgsavgifter 1 035 

Äldreomsorgsavgifter 2 942 

Skolmåltider 2 162 

Äldreomsorgsmåltider 2138 

Övriga avgifter 77 

Hyror och arrenden 20 076 

Försäljning 3 923 

Bidrag 40371 

Övriga intäkter 47 

Av dessa avgår interna t ransaktioner -10 875 

Summa 61896 

delår 

I Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 2017 

het ens intäkter, enl driftredovisn 

Realisationsvinst anläggn.tillgångar 42 

42 

delår 

1Not3 Verksamhetens kostnader 2017 
enligt driftredovisningen 209076 

varav 

Kostnader för arbetskraft 108 332 

varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 5 514 

förändring av pensionsavsättning 1891 

pensionsutbetalningar 2807 

pensionsförsäkringar 555 

förvaltningsavgifter 262 

Entreprenad, köp av verksamhet 60 051 

Lokalhyror/hyror leasing 11 618 

Bränsle, energi och vatten 5 534 

Tele, datakommunikation, porto 1 612 

Livsmedel 2 139 

Material och varor 3 220 

Försörjningsstöd 3 313 

42 

år delår 

2017 2018 

140 031 57634 

2 011 1104 

5 975 3 232 

4 258 2088 

4 321 2 257 

21 10 

39 675 18 700 

6 965 1876 

76 018 28 367 

787 1 

-22 348 -8 801! 

117 683 48833 

år delår 

2017 2018 

788 0 

788 0 

år delår 

2017 2018 

405 707 202 541 

213 022 110 697 

8807 3453 

1831 60 

5513 2839 

1 391 496 

72 58 

113 611 51 229 

23 486 11451 

9 304 5455 

3 200 1183 

4 282 2 037 

6 951 2 657 

6 781 3456 
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Övriga bidrag 4 528 9 009 5181 

Transporter och resor samt övr kostnader 2 885 8131 4804 

Kapitalkostnader 3960 7 930 4393 

Avgår kapita lkostnader -3 963 -7 930 -4 393 

Av dessa avgår interna transaktioner -10 875 -22 348 -8801 

Summa 192 354 375 429 189 347 

delår år delår 

1Not4 Jämförelsestörande ooster 1, verksam- 2017 2017 2018 

hetens nettokostnader, enl driftredovisn 

Realisationsförlust försäljning byggnader 0 0 0 

Nedskrivning fastigheter 0 0 0 

Summa 0 0 0 

delår år delår 

INot S Avskrlvnln«ar 2017 2017 2018 

Inventarier 820 1644 954 

Fastigheter och anläggningar 3140 6 242 3439 

Nedskrivning återförd 0 0 0 

Nedskrivningar materiella 0 0 0 

Nedskrivningar finansiel la 0 0 0 

Summa 3 960 7 886 4393 

delår år delår 

1Not6 Skatteintäkter 2017 2017 2018 

Preliminära skatteinbetalningar under året 94156 188 032 95 382 

Preliminär slutavräkning innevarande år -859 -755 114 

Slutavräkning föregående år -607 -1008 -1651 

Summa 92 690 186 269 93 845 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s prognos i cirkulär 18:18 

delår år delår 

INot 7 Generella statsbidrag och utlämning 2017 2017 2018 

lnkomstutjämning 34 915 69 830 35 840 

Kostnadsutjämning 2 284 4 568 3038 

Utjämningsbidrag LSS -193 -385 876 

Strukturbidrag 874 1 747 874 

Fastighetsavgift 4 379 8 758 4893 

Regleringsbidrag/avgift -24 -48 390 

Extra statsbidrag m.a.a flyktingsis. Enl prop. 
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2015/16:47 8 076 16 153 7 221 

Summa 50311 100 623 53131 

delår år delår 
1Not8 Flnanslella Intäkter 2017 2017 2018 

Räntor medelsplacering 241 392 385 
Räntor kundfordringar 8 24 8 
Ersättning kommunal borgen 28 -165 3:L 
Vinst avyttring obligationer och värdepapper 0 360 0 
Övriga finansiella intäkter 197 697 729 

Summa 474 1308 1153 

delår år delår 
I Not 9 Finansiella kostnader 2017 2017 2018 

Räntor på anläggningslån -56 -599 -11 
Upplupna räntor -411 0 0 

Övriga finansiella kostnader -16 -47 -19 

-483 -646 -31 

delår år delår 

I Not 10 Avstämning av balanskravet 2017 2017 2018 
Årets resultat enligt resultaträkningen 7 702 21 879 3190 
Realisationsvinst/förlust anläggn.tillgångar -42 -788 0 
Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7 660 21091 3190" 

delår år delår 
INotU Justerlnl!'. för övriga ej llkvldltetsoåverkande ooster 2017 2017 2018 

Övrigt 0 0 0 

Summa 0 0 0 

delår år delår 
I Not 12 Materiella anläggnl(!gstillgångar 2017 2017 2018 

Mark och byggnader 

Anskaffningsvärde 326 924 346 322 352 536 
Ackumulerade avskrivningar -161 719 -164 812 -168 251 
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 
Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 
Bokfört värde 165 205 181510 184285 

Redovisat värde vid årets början 168 387 168 387 181510 
Investeringar 0 19 696 6214 
Försäljning och ut rangering -33 -381 0 
Nedskrivningar 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 
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Avskrivningar -3 149 -6 242 -3 439 

Överföringar från el ler ti ll annat slag av tillgång 0 

Övriga förändringar 0 so 0 

Redovisat värde vid året s slut 165 205 181510 184285 

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. 

delår år delår 

I Not 13 Maskiner och Inventarier 2017 2017 2018 

Anskaffningsvärde 17169 18 550 18 550 
Ackumulerade avskrivningar -11433 -12 265 -13 219 
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 
Ackumulerade uppskrivningar 0 0 0 

Bokfört värde 5 736 6 285 5331 

Redovisat värde vid året s början 6 548 6 548 6285 

Investeringar 0 1381 0 
Försäljning och utrangering 0 0 0 
Nedskrivningar 0 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 0 
Avskrivningar -812 -1644 -954 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 0 

Övriga förändringar 0 0 0 

Redovisat värde vid årets slut 5 736 6 285 5331 

Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. 

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

används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över ett 

basbelopp. 

delår år delår 

~ 14 Investering av finansiella anläggningstillgångar 2017 2017 2018 

Andelar 

SKL Företag AB (lnera) 0 42 0 

delår år delår 

I Not 14 Finansiella anläaaningstlllgångar 2017 2017 2018 

Aktier I 50 92 42 

Ljusnarsbergs kommunlager AB so so 0 

lnea 42 42 

Andelar 2115 2115 2115 

Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 340 

Kommuninvest 160 160 160 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40 40 40 

Kommuninvest ekonomisk förening 1575 1575 1 575 
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Summa 2165 2 207 2157 

Vad gäller kommunens hanterande av finansiella tillgångar hänvisas till 
Policy för medelsförvaltningen i Ljusnarsbergs kommun (Dnr 
KS00B0/2017) 

delår år delår 

I Not liS Lånafrlstl11a fordrlr1gar 2017 2017 2018 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 0 0 0 

Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening 112 993 112 993 112 993 

Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (H BV) förening 27 42 34 

Summa 113 020 113 035 113027 

delår år derår 

I Not 16 Investering I finansiella omsättnlngstlllgånear 2017 2017 2018 

Obligationer 

Consensus Global förändring 29 400 

Consensus Autocal l Europa 10000 

Summa 0 29400 0 

Not 16 Försäljning av finansiella omsättningstillgångar 

Obligationer 

Consensus Riskstrategi 19 400 

Morgan Stanley SY equity Linked Note 0 10 000 0 

Lloyds TSB Bank Steepener Notes 0 920 0 

Lloyds TSB Bank Steepener Notes 920 0 
Consensus Autocall Sverige 10000 

Summa 920 30 320 10000 

Not16 Finansiella omsättningstillgångar 

Obligationer 

Morgan Stanley SY egutiy Linked Note 10 000 0 10000 

Consensus Global förändring 10 000 29 400 0 
Consensus BlueChip Obligation Europa 10 000 10000 10000 

Consensus RåvaruObligation2 10 000 10000 10000 

Consensus Autocall Europa 10 000 10 000 10000 

Consensus Hållbarhetsobligation 5 000 5 000 5 000 

Consensus Riskstrategi 19 400 0 19400 

Summa 74400 64400 64400 

delår år delår 

1Not17 Kortfristiga fordringar 2017 2017 2018 

Kundfordringar 2 129 2 841 1729 

Upplupna skatteintäkter 1675 1 712 2423 

St atliga fordringar 24 962 8 716 5187 

Förutbetalda kostnader 3 584 5 889 4208 
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Upplupna intäkter 874 1206 695 

Momsfordran 4 391 1809 3698 

Korfrist ig fordran Riksbyggen Kooperativa ... 7 989 6 250 6250 

Övrigt 1529 186 240 

Summa 47 133 28 609 24430 

delår år delår 

1Not18 Kassa och bank 2017 2017 2018 

Kassa 14 17 9 

Postgiro 3 002 11240 3101 

Bank 73 008 82 469 88813 

Summa 76 024 93 726 91923 

delår år delår 

1Not19 Eget kapltal 2017 2017 2018 

Ingående eget kapital 193 235 193 234 212 974 

Årets resultat 7702 19 740 

Summa 200 937 212 974 212 974 

delår år delår 

[Not20 Avsättning p_enslon 2017 2017 2018 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 

beräknade enligt RIPS 07. Avsättning till pensioner redovisar 

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

garanti- och visstidspensioner.Förpliktelsen minskad genom försäkring: 

kompletterande ålderspension och efterlevandepension till vuxen 

samt barnpension försäkrat hos KPA.Överskottsmedel i försäkringen 

var per den 31/12-16 675 tkr. Totalt kapital för att säkerställa 

utbetalningar är 10 522 tkr. 

Not20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP 

Ingående avsät tning 2 018 2 018 4 236 
Pensionsutbetalningar -108 -175 -112 
Nyintjänad pension 2 356 1917 56 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 46 56 100 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Förändring av löneskatt 0 433 0 

Övrigt 7 -13 31 
Utgående avsättning 4 319 4 236 4311 
Aktualiseringsgrad är 97 % 

Not 20 Avsättning pension ÖK-SAP 

Ingående avsättning 0 0 0 

Utbetalning ÖK-Sap -108 -87 0 

Arbetstagare som pensionerats 0 0 0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0 0 0 
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Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 
Förändring av löneskatt 0 -21 0 

Övrigt 108 108 0 

Utgående avsättning 0 0 0 

Totalt pensionsförpliktelser 4 319 4236 4311 

delår år delår 

I Not 21 Avsättning deoonl 2017 2017 2018 
Avsättning avser återställande av deponi Skäret. Återställande påbörjas år 2013 och 
beräknas pågå tom 2021. En kalkyl för totala återställandet från BKT är på totalt 15,9 
mkr. 

Resultat från verksamheten deponi 

Ingående balans 2 898 2 898 3 615 
Avsättn ing under året 0 717 0 
Ianspråktaget belopp under året 0 0 0 
Justering preliminärt resultat föregående år -14 0 0 

Utgående balans 2 884 3 615 3615 

delår år delår 

I Not 22 Lånllfrlstlga sl<ulcfer 2017 2017 2018 
Låneskuld 

Ingående låneskuld 200 243 200 243 191493 
Nya lån/övertagna lån 180 0 0 

Avgår kortfristig del av långfristig skuld -91 710 -108 500 -90 000 
Årets amorteringar/Inlösta lån -250 -8 750 -8 500 

Summa 108 463 82 993 92 993 

Kreditgivare ör Kommuninvest. Huvudmetoden tillämpas 
en/ RKR rek 15.1 delår år delår 

2017 2017 2018 
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

Genomsnittl ig ränta 0,64% 0,31% -0,20% 
Lån som förfal ler inom 

1 år 91 710 108 500 90000 
2-3 år 89 500 82 993 33960 
4-5 år 18 033 0 59033 

delår år delår 
INot 23 Kortfristiga skulder 2017 2017 2018 

Leverantörsskulder 11494 9476 10660 

Personalens skatter och avgifter ' 22407 18678 24217 
varav källskatt anställda 3 013 3 046 3 225 



[Not 24 

varav arbetsgivaravgifter anställda 3 760 3 790 

varav upplupna löner 0 0 

varav semesterlöneskuld 15 634 11842 

Interimsskulder 4494 39055 

vara upplupna kostnader 4 494 12 333 

varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 0 26 722 

Upplupna kostnader 4287 7872 

varav upplupna räntor 411 1 

varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner 569 0 

varav upplupna pensionskostnader, individuell del 3119 6 334 

varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 188 1537 

Kortfristig del av långfristig skuld 91 710 108 500 

Kortfristig skuld koncernföretag 0 0 

Kortfristiga skulder staten 136 117 

varav momsskuld 136 117 

Övrigt 37 949 2 255 

Summa 172 477 185 953 

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

Penslonsförollktelser 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland 
skulder 

eller avsättningar. 

delår 

2017 

Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvars

förbindelse. Denna del av pensionsåtagandet har minskat med 2 596 tkr 
mellan 2016-07-01 och 2017-06-30. Ljusnarsberg har beslutat att betala 
ut 

år 

2017 

maximalt belopp av den avgiftsbestämda ålderspensionen. För första halvåret 2017 

betalades ut 3 119 tkr som bokfördes som en kortfristig skuld. 
Förpliktelsen är ej minskad genom försäkring. 
Likvidmässigt 

är avsatta medel för pensioner återlånade av kommunen. 

Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning. 

Ingående pensionsförpliktelser 

Pensionsutbetal ni ngar 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 

Sänkning av diskonteringsränta 

131528 

-3 144 

3 082 

0 

131528 

-6 324 

3 783 

0 

49 

3 972 

0 

17020 

36504 

1413 

35 091 

4180 

0 

0 

3 340 

840 

90000 

0 

390 

390 

2519 

168470 

delår 

2018 

128618 

-3 095 

2 809 

0 --------
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Aktualisering -216 -176 0 
Bromsen 0 0 0 
Förändring av löneskatt 0 0 0 
Övrigt 796 -193 719 
Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 132 046 128 618 129 051 

delår år delår 
I Not 25 Ansvars- och boraensförblndelser 2017 2017 2018 

BKT, Bergslagens Sparbank 1 740 1 740 1740 
Bostadsrättsföreningar 2 313 2 300 2 288 

Summa 4053 4040 4028 

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del. 

Solidarisk borgen - Kommuninvest ekonomiska förening 

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

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 
873 772 784 kronor och totala tillgångar till 413 618 049 861 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 240 055 364 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 236 365 164 kronor. 

1Not26 Leasing 

Finansiella leasingavtal över 3 år 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 

överstigande 3 år 

Minimileaseavgifter Tkr 

Med förfall inom 1 år 

Med förfall inom 1-5 år 

Med förfall senare än 5 år 

delår 

2017 

0 

1929 

961 

968 

0 

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

förknippas med ägandet av objeketet EJ överförs från leasgivare till leastagare. 

Ingen beloppsgräns är satt för att klassificera finansiella avtal som operationella. 

Avtalen innehåller endast standardvillkor. 

år 

2017 

0 

1352 

909 

443 

0 

------. 
delår 

2018 

0 

911 

829 

82 

0 
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Ord & begrepp 
Sambandet mellan redovisningsmodellens olika 

delar ser ut på följande sätt: 

-

1--

~ 

Resultaträkning Balansräkning 

- Avskrivningar Anläggn i ngstillgå nga r 

- Verksamhetens nettokostnader 
Omsättningstillgångar 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. = Summa tillgångar 

= Resultat före extraordinära poster 

- Eget kapital 

Avsättningar 

Driftredovisning Långfristiga skulder 

Verksamhetens intäkter 

Finansieringsanalys I nvesteri ngsredovisning 
I 

- Kassaflöde löpande verksamhet B ruttoi nvesteringa r 
-

- Kassaflöde från investeringar - lnvesteringsbidrag 
I 

- Kassaflöde från finansiering 1i1 
-

~ ·::, 

Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets 

förändring kan även utläsas av balansräkningen. 

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

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

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

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

driftredovisningen även varit uppdelad per utskott. 

Finansieringsanalysen visar hur årets drift•, investerings- och låneverksamhet har påverkat rörelsekapitalet. 
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Anläggningstillgång Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav, tex 

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

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

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

tilleånearna som finansierats av eena medel. 
Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som kommunen bundit i de 

anJännninPstilleånear som förvaltninearna disoonerar. 
Kapitalkostnad Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheterna. 

UtPör ersättninP för avskrivnine och interränta. 
Långfristiga skulder Skulder överstigande 1 år. 

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

tidl. 
Nettoinvesteringar lnvesteringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för avgifter, driftbidrag och ersättningar. 

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

och förråd. Dessa tilleånear kan oå kort tid omsättas till likvida 
Rörelsekapitalet Skillnaden mellan kortfristiga omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekaoitalet avsoeelar kommunens finansiella stvrka nå 
Skulder Dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) dels långfristiga 

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

Praden av eena finansierade tilleånear. 
Skattesats Anger hur stor del per intjänad hundralapp som skall erläggas i 

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

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

och förråd\ dels anlä 00ninPstillPånPar It.ex. fastigheter, inventarier, 



Redovisningsprinciper 
Kommunens redovisning är anpassad till 

bestämmelserna i Lagen om kommunal 

redovisning och följer de rekommendationer som 

lämnats av Rådet för kommunal redovisning 

(RKR). I de fall redovisningen avviker från dessa 

rekommendationer anges detta särskilt. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärdet 
minus eventuella investeringsbidrag. Avskrivningar 

sker således inte på tillgångarnas 
bidragsfinansierade del. 

Avskrivningar sker när investeringen är avslutad. 
Avskrivningar på investeringar gjorda av 
kommunalförbundet SBFB görs med ett års 
eftersläpning. Det vill säga de investeringar som 
görs år 2017 tas upp år 2018. Detta för att våra 
respektive anläggningsregister ska stämma överens 
trots att utgifterna inte uppstår samtidigt. 
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. 

Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med 
beslutad investeringspolicy. 

Avsättningar och ansvarsförbindelser för 

pensioner 

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

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

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

gällande avsättningen. 

Intäkter 
Intäkter från avgifter och försäljning har redovisats 
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till det värde kommunen fått eller kommer att få 
enligt redovisningsrådets rekommendation 18. 

Finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt 

RKR:s rekommendation 20 och enligt kommunens 

finanspolicy. Upplysningar gällande marknadsvärde 

anges inte och avviker därmed ifrån 

rekommendationen. Samtliga kommunens 

finansiella omsättningstillgångar är 

kapitalskyddade. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas i 

resultaträkningen och i not enligt 

redovisningsrådets rekommendation 3.1. 

Kostnads- och intäktsräntor 

Kostnads- och intäktsräntor periodiseras till rätt 
period i årsbokslutet. 

Kapitalkostnader 
Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
internränta. Avskrivningarna har beräknats efter 
nominell metod. Internräntan har under året 
uppgått till 1, 75 procent. 

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

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

Sammanställd redovisning (koncern redovisning) 

Det görs ingen koncernredovisning då de 

kommunala företagens balansomslutning och 

omsättning är av ringa betydelse i förhållande till 

koncernen som helhet. I koncernen finns Stiftelsen 

Gillersklacks fritidsanläggning. Stiftelsen bedriver 

ingen verksamhet. 

Sociala avgifter 
Sociala avgifter har bokförts som procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Personalomkostnadspålägget 
är för året 39,17 procent. 



Statsbidrag 
Inkomna eller upplupna statsbidrag har i huvudsak 
inte periodiserats. 

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

Skatteintäkter 
Skatteintäkter innehåller preliminära månatliga 
inbetalningar, regleringen gällande slutavräkning 
för år 2017 och prognostiserad slutavräkning för 
2018. Detta följer redovisningsrådets 
rekommendation nr 4,2 och användandet av SKL:s 
prognos. 

Utställda fakturor 
Utställda fakturor efter bokslutsdatum, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i flertalet 
fall fordrings/örts och tillgodogjorts periodens 
redovisning 
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