
 
 

  



 
 

2 
 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Året som gick var på många 
sätt ett positivt år för 
Ljusnarsberg. Den som läser i 
årsredovisningen kan se att det 
här är en kommun som, trots 
sin litenhet, både vill och kan 
mycket.  
 
Vi har arbetat hårt för att 
skapa den ordning och reda 
som krävs för en effektiv 
styrning och ledning. Vi har 
fattat beslut som syftar till att 
kommunen ska vara robustare 
och mindre sårbar. Vi har 
avsatt pengar för kommande 
kostnader, stärkt vår likviditet 
och genomfört en del eftersatt 
underhåll av fastigheter, gator 
och grönytemiljöer. Det är 
både klokt och nödvändigt att 
tänka på framtiden med tanke 
på de utmaningar vi har 
framför oss. Men det finns en 
del kvar att göra. 
 
Kommunen visar ett positivt 
resultat på nästan 22 miljoner 
kronor, trots att några 
verksamheter avviker kraftigt 
mot budget. Kommunens 
finansiella målsättningar 
uppfylls. Förutom finansiella 
mål redovisas uppföljningen av 
de verksamhetsmål som 
fullmäktige har beslutat om i 
budgeten för 2014. Att en del 
av målen inte är nådda utgör 
grund för en helt ny styrmodell 
som kommer att tas fram 
under 2015. Vi behöver en 
tydligare koppling mellan 
resurser, prestationer, resultat 
och uppnådda effekter för 
kommunens invånare. Vi 
måste förbättra vår förmåga 
att analysera och att dra 
slutsatser utifrån resultaten.  
  
Under året har befolkningen 
ökat med 37 personer och det 
är mycket positivt. 

Kollektivtrafikresorna har ökat 
kraftigt sedan entimmes-
trafiken infördes.  
 
En stor investering för 
framtiden är totalrenoveringen 
av köket på Treskillingen som 
inleddes under sommaren. 
Fullmäktige har beslutat att 
satsa på närproducerad mat 
som tillagas på ett ställe åt de 
kommunala verksamheterna. 
Fler exempel på investeringar 
är fiberutbyggnaden på 
landsbygden och ny utrustning 
på flertalet lekplatser. 
Fritidsgårdens verksamhet har 
flyttats till Pärlan och det har 
blivit en populär samlingsplats 
för ungdomar. 
 
Ett trendbrott under året var 
att det funnits ett antal lediga 
platser på kommunens 
särskilda boenden. Mindre 
positivt är förstås att 
arbetslöshetssiffrorna biter sig 
fast. Värst är 
ungdomsarbetslösheten och 
det krävs att vi tar 
gemensamma krafttag för att 
inte en hel generation ska 
förlora sina drömmar. Det är 
fortfarande ett stort antal 
hushåll som är beroende av att 
få försörjningsstöd och 
dessvärre ser vi inte att den 
utvecklingen vänder. Under 
året ökade antalet 
institutionsplaceringar kraftigt 
vilket bidrog till ökade 
verksamhetenskostnader. Men 
framförallt är det naturligtvis 
samhällets förlust som är den 
största. 
 
Jag vill understryka hur viktigt 
det är för kommunens 
medborgare att små och 
medelstora företag utvecklas 
och växer. Det är i 
småföretagen som de nya 

jobben skapas och det är en 
förutsättning för tillväxt och 
välstånd i Ljusnarsbergs 
kommun. Kommunen arbetar 
aktivt tillsammans med 
näringslivet och dess 
organisationer för att företags-
klimatet ska bli bättre. Det 
handlar bland annat om snabb 
och korrekt service, och ett 
gott bemötande.  
 
Sommaren 2014 var en av de 
varmare och vackraste 
somrarna vi haft på länge och 
som kronan på verket 
toppades den med Guldvaskar-
VM. På Opera på Skäret 
uppfördes Verdis Otello.  

Avslutningsvis vill jag passa på 
att rikta ett stort tack till er alla 
– invånare, företagare, 
anställda, förtroendevalda och 
till alla andra som bidrar till att 
utveckla vår kommun. 
Tillsammans kan och ska vi 
göra Ljusnarsbergs kommun till 
en ännu bättre plats att bo och 
verka i. 
 

 
 
Ewa-Leena Johansson (S)  
Kommunstyrelsens ordförande 
Ljusnarsbergs kommun 
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Så användes dina skattepengar 2014 
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Guldrush och VM i guldvaskning 2014 
Till guldvaskar-VM och Guldrush i Kopparberg anlände 10 000 besökanden, inklusive de 450 tävlandena från 22 

olika nationer. Evenemanget var viktigt för turistnäringen i kommunen, länet och Bergslagen och finansierades 

av Regionförbundet, Ljusnarsbergs kommun och ett stort antal sponsorer från det lokala näringslivet och andra 

företag.  

Den lokala profilen Ulla Kalander-Karlsson blev först i världen med att ta tre raka VM-guld. För att citera hennes 

make, Ken Karlsson, som hon dessutom vann guldmedalj i tvåmannalag tillsammans med: ”Vi är inte störst, 

men vi är bäst.” 
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Det hände under året

Nyrågens seniorboende 
Under 2014 färdigstäl ldes  Nyrågens  

seniorboende på Kyrkvägen i Kopparberg. 
Ett äldre flerbostadshus totalrenoverades 

och byggdes om för att inrymma lägenheter 

anpassade för invånarna i  kommunen 

som är äldre än 65 år. 

 

 

 

 

 

Musikskola blev kulturskola 

Höstterminen 2014 breddades den  

dåvarande musikskolans verksamhet. I den 

nya kulturskolan arbetar man dels för att 

verksamheten ska omfatta fler konstarter, 

och dels för att integrera de estetiska 

lärprocesserna i  den ordinar ie  under-

visningen. 

 

 

 

 

Ny webbplats för kommunen 
I  december 2014 lanserades en ny  

webbplats för Ljusnarsbergs kommun. I 

utvecklingsarbetet  låg fokus på  till-

gänglighet och tydlighet med möjlighet till 

uppläsning av webbplatsens texter och 

anpassning till mobila enheter.  
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Fem år i sammandrag

 
    2010 2011 2012 2013 2014 

Allmänt 

    
  

  
Antal invånare per den 31 december 

  
4931 4870 4848 4875 4 913 

Skattesats kommunen, kr 
  

21,42 21,42 21,08 21,08 21,08 

Total skattesats, kr     33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 

Resultat 
    

    
 Skatteintäkter och statsbidrag, tkr 

  
243 236 237 111 238 187 238 613 250 712 

Förändring från föregående år, i procent 
  

0,8% -2,5% 0,5% 0,2% 5,1% 

     
  

  Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivn 

  
232 692 232 435 225 534 219 083 229 098 

Förändring från föregående år, i procent 
  

-2,30% -0,11% -2,97% -2,86% 4,57% 

Nettokostnad per invånare, kr 
  

47 190 47 728 46 521 44 940 46 631 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkt 
  

95,7% 98,0% 94,7% 91,8% 91,4% 

     
  

  Resultat före extraordinära poster, tkr     7 669 1 784 11 370 18 724 21 952 

Balans 
    

    
 Nettoinvesteringar, tkr 

  
7 922 10 766 7 052 5 296 13 883 

Anläggningstillgångar, tkr 
  

302 000 323 656 317 187 338 299 326 526 

per invånare, kr 
  

61 245 66 459 65 426 69 395 66 462 

Omsättningstillgångar, tkr 
  

68 581 55 979 66 722 85 381 106 221 

per invånare, kr 
  

13 908 11 495 13 763 17 514 21 620 

     
  

  Eget kapital, tkr 
  

79 215 80 676 92 046 110 770 132 722 

per invånare, kr 
  

16 065 16 566 18 986 22 722 27 014 

Skulder och avsättningar, tkr 
  

291 366 298 959 291 863 312 910 300 025 

per invånare, kr 
  

59 089 61 388 60 203 64 187 61 068 

     
  

  Soliditet, %, kommunen 
  

21% 21% 24% 26% 31% 

Soliditet, %, koncernen 
  

21% 21% 24% 28% 29% 

     
  

  Kommunens likvida medel, tkr 
  

38 580 8 792 19 756 33 962 65 528 

Långfristig låneskuld, tkr 
  

189 400 196 294 231 081 245 893 232 493 

Pensionsskuld, avsättning, tkr 
  

790 1 627 1 487 1 262 1 559 

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, tkr     127 134 140 282 142 354 151 295 144 343 

Personal 
    

    
 Antal årsarbetare, tillsvidare- och visstidanst 

  
302 311 325 324 339 

Utbetalda löner inkl. pensionskostnader, tkr 
  

148 521 157 340 164 692 165 454 168 088 
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Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens 

översikt och analys av verksamhetens utveckling. 

Styrelsen har uppsiktsplikt över den kommunala 

verksamheten, vilket innebär att den ska övervaka 

den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten 

bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer, 

att lagar och förordningar efterlevs samt att medlen 

används ändamålsenligt. Kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt omfattar hela kommunens verksamhet; 

de kommunala företagen, kommunalförbund, de 

gemensamma nämnderna och övriga kommunala 

verksamheter.  

I förvaltningsberättelsen presenteras den verksamhet 

som har bedrivits under året och hur denna har stämt 

överens med de av fullmäktige lämnade uppdragen. I 

det avslutande kapitlet, innan räkenskaperna, 

återfinns en finansiell analys av kommunens 

ekonomiska ställning.
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Ekonomiska förutsättningar och förväntad utveckling 

Näringsliv och arbetsmarknad 
 

Sysselsättning, branschstruktur, utbildningsnivå 

och ålderssammansättning är sådana parametrar 

som har störst betydelse för en kommuns 

skattekraft. Därför har olika kommuner olika 

skattekraft, men den kommunala servicen ska vara 

lika i alla kommuner ändå. Staten kompenserar för 

skillnader i skattekraft mellan kommuner via 

inkomstutjämningen. År 2014 fick Ljusnarsbergs 

kommun 54 564 tkr i inkomstutjämning från 

staten.  

Kommunen har tre stora arbetsgivare; 

Ljusnarsbergs kommun (ca 370 anställda), 

Kopparbergs bryggeri AB (ca 170 anställda) och 

Ahlstroms (ca 120 anställda). De mindre företagen 

i kommunen återfinns främst inom verkstads- och 

byggbranscherna. Dessa branscher kräver få 

högutbildade vilket kan vara förklaringen till den 

låga andelen invånare med högre utbildning i 

kommunen. Vad avser utbildningsnivå i 

ålderskategorierna 25-64 år har ca 14 procent av 

männen eftergymnasial utbildning och 25 procent 

av kvinnorna. I riket har 25 procent av 

befolkningen mellan 25-64 år eftergymnasial 

utbildning om minst tre år. I Ljusnarsbergs 

kommun är den siffran ca 10 procent. Det är 

vanligt i landets mindre kommuner att en större 

andel av befolkningen än i de större städerna har 

endast förgymnasial utbildning som högsta 

utbildningsnivå.  

Arbetslösheten i kommunen har länge varit hög i 

förhållande till länet och riket. I december 2014 var 

12,3 procent av kvinnor och män i åldrarna 16-64 

år arbetslösa, vilket är en ökning på ett år med 0,8 

procent. I länet var 8,6 procent arbetslösa och i 

riket totalt 8,1 procent. Bland utrikes födda i 

samma grupp var arbetslösheten högst i 

Ljusnarsberg (45,6 procent), därefter länet (26,6 

procent) och sedan riket totalt (21,3 procent). 

Förutom den höga arbetslösheten bland utrikes 

födda i Ljusnarsberg är även 

ungdomsarbetslösheten hög (22,4 procent för 

kvinnor och mån mellan 18-24 år). Männen är i 

större utsträckning arbetslösa än kvinnorna 

generellt i Ljusnarsberg. 
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Samhällsekonomisk utveckling 
 

Världen
Världsekonomin har under 2014 fortsatt att spreta 

åt olika håll. USA och Storbritannien har en relativt 

god tillväxt. Kina har en fortsatt hög tillväxttakt 

men den är lägre än på ett par decennier. 

Euroländerna, och främst Sydeuropa, har fortsatt 

stora problem kopplat till ländernas statsskulder. 

Utvecklingen i Ukraina har försvagat rysk ekonomi 

påtagligt.  

Arbetslösheten är besvärande hög i euroområdet, 

ca 12 procent, medan den minskat påtagligt i USA.  

De olika centralbankerna har sänkt sina styrräntor 

till historiskt låga nivåer innebärande negativa 

räntor, det vill säga att det kostar för bankerna att 

ha likvider hos respektive centralbank. Några 

tydliga effekter i form av ökade investeringar 

märks ännu ej. En delförklaring är det låga 

kapacitetsutnyttjandet inom industrisektorn i 

Europa. Räntebanorna går i otakt där det förväntas 

att USA kommer börja höja räntan i slutet av 2015 

medan det i euroländerna är betydligt mer osäkert.  

Inflationen är fortsatt på en låg nivå. Sjunkande 

råvarupriser, hög arbetslöshet och därmed låga 

löne- och prisökningar gör att det även inom det 

kommande året tros förbli en låg inflation.  Detta 

skapar också en ökad konkurrens mellan företagen 

som därmed håller igen prisökningar. 

I det svenska närområdet har våra grannländer 

sakteliga återhämtat sig. Det är viktigt för svensk 

industri då de importerar mycket från Sverige.  

 

Sverige 
Även svensk ekonomi spretar åt olika håll. 

Sysselsättningen och antalet arbetade timmar ökar 

i god takt samtidigt som arbetskraften växer 

stadigt. Arbetslösheten sjunker därmed ej i den 

takt som tidigare förutspåtts utan ligger för 

närvarande strax under 8 procent. 

Den fortsatt tröga återhämtningen i euroområdet 

ger ej den skjuts åt svensk exportindustri som 

förväntats. Genom räntesänkningar har svenska 

kronan försvagats under 2014 vilket delvis 

uppväger bristen på ökad handel med 

euroländerna. Investeringsnivån är fortsatt låg 

inom näringslivet med en svag uppgång. Detta 

trots den rekordlåga räntan. 

Kommunsektorn klarar sig förhållandevis bra. Det 

reala skatteunderlaget växer om än med något 

nedreviderade prognoser. Hushållens disponibla 

inkomster har under en lång period haft en mycket 

god utveckling och denna har fortsatt under 2014. 
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Befolkning 

 

Den 31 december 2014 är 4 913 personer 

folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun. Det är en 

ökning med 38 invånare på ett år. Förra året ökade 

kommunens invånarantal med 27 invånare. 

Anledningen till ökningen är den ökade 

invandringen från oroliga delar av världen.  

Av de nyinflyttade invånarna kom 64 procent från 

utlandet. Andra halvåret ökade befolkningen med 

70 personer. Det kan medföra påfrestningar på den 

kommunala verksamheten att andelen invånare 

ökar mycket under kort tid. En redogörelse för 

detta finns i avsnittet om kommunens 

flyktingmottagande på sidan 33. 

Det föds trots allt fortfarande färre än det dör. 

Under året dog det 41 fler än det föddes.  

I befolkningsprognosen som låg till grund för 

beräkningen av generella statsbidrag i 

budgetprocessen inför 2015 framgick ett betydande 

bortfall av äldre invånare i kommunen. Det skulle 

även komma att få konsekvenser för ekonomin i 

äldreomsorgsverksamheten, som uppvisar stort 

sammantaget överskott i årets bokslut. Enligt 

prognosen skulle antalet medborgare i ålders-

kategorierna 65 och äldre minska med ca 19 

personer under 2014.  

Detta får konsekvenser för kommunens intäkter 

under 2015, då kommunen förlorar 7 360 tkr i 

kostnadsutjämningens äldreomsorgsmodell. Detta 

ställer krav på anpassningar av kostnaderna inom 

äldreomsorgen år 2015.  
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Avvecklingen av Ljusnarsbergs Fastighets AB 

Bakgrund 
Den 9 november 2006 beslutade kommunfullmäktige 

uppdra åt kommunledningen att utarbeta ett förslag 

till framtida organisation och omfattning av de 

kommunala bolagen, som då omfattade Ljusnarsbergs 

Fastighets AB (LFAB) och Ljusnarsbergs 

industrifastigheter AB (LIFAB). För Ljusnarsbergs 

kommun, så väl som för flera andra kommuner i landet 

med minskande befolkning och ett överskott på 

bostäder som följd, hade situationen länge varit 

ansträngd. Sedan kommunen ansökte om stöd från 

statliga Bostadsdelegationen (”Bostadsakuten”) till att 

riva byggnader ur bostadsföretagets lägenhetsbestånd 

i början av 2000-talet, har kommunen vidtagit flera 

åtgärder för att anpassa fastighetsbeståndets 

omfattning till kommun-koncernens ekonomiska 

resurser. I avtalet med Bostads-delegationen förband 

sig kommunen tillse att kommunens totala 

bostadsbestånd minskade med 155 lägenheter. 

Eftersom Ljusnarsberg var den kommun som erhöll 

högst statligt stöd per invånare från Bostads-

delegationen (sammanlagt 128 900 tkr) har kommunen 

sett det som en moralisk förpliktelse att fullfölja 

effektiviseringen av den kommunala verksamheten.

 
LFAB försätts i frivillig likvidation 
I en utredning daterad 15 maj 2013 presenterade 

dåvarande ekonomichefen ett förslag om att försätta 

LFAB i frivillig likvidation. I utredningen fästes särskild 

vikt vid behovet av att bättre utnyttja organisationens 

ekonomiska och personella resurser genom 

samordning med den kommunala förvaltningen. Att 

organisera bostadsbeståndet i annan juridisk form 

skulle dessutom innebära ett frigörande av kapital som 

kunde användas till reparationer och underhåll av 

fastighetsbeståndet. I LFAB hade underhållet länge 

varit eftersatt och det skulle krävas stora investeringar 

för att göra beståndet attraktivt för nya och befintliga 

hyresgäster. Varken bolaget eller kommunen kunde på 

egen hand finansiera investeringarna. 

Den 13 juni 2013 § 48 beslutade kommunfullmäktige i 

enlighet med utredningens förslag, att försätta LFAB i 

frivillig likvidation den 30 juni 2013. Den 28 juni 2013 

såldes samtliga fastigheter och övriga tillgångar till 

kommunen för belånat värde (22 500 tkr). 

Försäljningen innebar en bokföringsmässig förlust med 

13 021 tkr som belastade LFAB:s resultat 2013. 

Fastigheterna överläts till kommunen genom 

fastighetsreglering i februari 2014.  
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Slutredovisning för likvidationen 
Från och med 1 juli 2013 har bolaget företrätts av en 

likvidator som trätt i styrelses och VD:s ställe. Under 

likvidationen har LFAB:s kvarvarande 

anläggningstillgångar och varulager sålts till 

Ljusnarsbergs kommun. Administrationen av hyror, 

bokföring och kund- och leverantörsreskontrahantering 

har samordnats med kommunens ekonomiavdelning. 

Kommunens allmänna utskott har löpande fått 

information om händelseförloppet. Samtliga LFAB:s 

avtal har övergått till kommunen eller avslutats.  

Likvidatorn kallade till extra bolagsstämma den 

9 december 2014 då slutredovisning för hela 

likvidationsperioden fram till den 30 september 2014 

lämnades. I och med framläggandet av 

slutredovisningen upplöstes LFAB. Den återstående 

likviden som skiftades över till Ljusnarsbergs kommun 

uppgick enligt slutredovisningen till 10 211 tkr. 

Eftersom det bokförda värdet av aktiekapitalet uppgick 

till 11 000 tkr, innebar avvecklingen en 

bokföringsmässig förlust med 789 tkr.  

Avslutningsvis ska återigen framhållas att den 

besparing i administrativ tid och ekonomiska resurser 

som likvidationen har inneburit för den kommunala 

organisationen har resulterat i ytterligare ett viktigt led 

i anpassningen och effektiviseringen av den 

kommunala verksamheten. 
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Koncernen 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 
I koncernen ingår numera endast ett aktiebolag sedan 

LFAB avvecklades under 2014. Ljusnarsbergs 

kommunlager AB (LKAB) har till ändamål att i enlighet 

med kommunallagens självkostnadsprincip uppföra 

och uthyra lagerutrymme med syfte att främja 

näringslivets utveckling i Ljusnarsbergs kommun. 

Bolaget får anses ha uppfyllt det kommunala 

ändamålet då lagerbyggnaden utnyttjas av näringslivet 

i kommunen och bidrar till dess utvecklingsmöjligheter.   

I mars 2011 färdigställde bolaget den lagerbyggnad 
som därefter har upplåtits till kommunens största 
privata arbetsgivare, Kopparbergs bryggeri AB. För 
detta tog Ljusnarsbergs kommun ett lån på 45 000 tkr. 

Kommunen fakturerar LKAB ett belopp varje kvartal 
motsvarande amortering plus räntekostnader. Bolaget 
erhåller i sin tur motsvarande hyresintäkter från 
Kopparbergs bryggeri.  
 
I bokslutet 2014 har bolaget 28 088 tkr i skuld till 
Ljusnarsbergs kommun. Det är 4 500 tkr mindre än 
föregående räkenskapsår och i enlighet med 
amorteringsplanen. Resultatet i bolaget är en förlust 
med 58 tkr. Över tid ska bolaget redovisa ett noll-
resultat i enlighet med självkostnadsprincipen och det 
kommunala ändamålet. Det ackumulerade resultatet 
sedan bolaget startade uppgår till 1 tkr i vinst. 

 

Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning 
Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta 

tillskjuten egendom i en anläggning för turism och 

konferensverksamhet som kan nyttjas av kommunens 

invånare. Stiftelsen har inte bedrivit någon verksamhet 

sedan fastigheten med tillhörande anläggning såldes 

vid årsskiftet 2005/2006.  Det enda som har återstått 

för stiftelsens styrelse har varit att kräva in en fordran 

på köparen av anläggningen som inför bokslutet 2013 

skrevs ned till noll.  

Genom utmätningsförfarande via 

Kronofogdemyndigheten lyckades stiftelsen erhålla 

137 tkr under 2013 men resterande 436 tkr bedömdes 

som svåra att återfå. Stiftelsen beviljades kvarstad i en 

av gäldenärens fastigheter, eftersom det bedömdes 

sannolikt att gäldenären skulle lämna landet. 

Gäldenären sålde fastigheten till ett annat bolag med 

samma företrädare som gäldenären, vilket stiftelsen 

hävdade var att anse som ett skenavtal och en 
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efterhandskonstruktion för att slippa gäldansvar. Detta 

stred stiftelsen för i en process mot Kronofogden som 

senare avgjordes i tingsrätten. Den 22 januari 2014 

meddelande Örebro tingsrätt att stiftelsens 

överklagande av Kronofogdemyndighetens hävning av 

kvarstaden skulle lämnas utan åtgärd och ärendet 

avskrivas. 

När möjligheterna till vidare rättslig prövning hade 

uttömts beslutade stiftelsens styrelse, att som en sista 

åtgärd innan ärendet lämnades därhän, anmäla 

Kronofogdemyndigheten till Justitieombudsmannen 

(JO). I anmälan daterad den 16 oktober 2014 gjordes 

gällande att myndigheten inte hade tillvaratagit 

stiftelsens, i egenskap av fordringsägare, intressen och 

slutligen agerat på ett sätt som medfört att stiftelsen 

lidit ekonomisk skada. Stiftelsen har hela tiden hävdat 

att försäljningen av den egendom som myndigheten 

belagt med kvarstad genomfördes i syfte att slippa 

gäldansvar genom att ett skenavtal upprättades mellan 

säljaren och köparen som företräds av samma fysiska 

personer och som inte bedriver någon verksamhet eller 

bedriver verksamhet i mycket liten omfattning. Någon 

uppoffring skedde inte vid försäljningen eftersom 

gäldenärens styrelseledamöter och VD även är 

styrelseledamöter och VD i det köpande bolaget. JO, 

som är fri att avgöra vad som ska utredas, avslutande 

ärendet enligt beslut den 5 november 2014 som inte 

föranledde någon åtgärd eller något uttalande. 

Per den 31 december 2014 förvaltar stiftelsen 

banktillgodohavanden motsvarande 711 tkr som inte 

kan utnyttjas för ändamålet. Stiftelsens administrativa 

kostnader gör att resultatet blir ett underskott med 

12 tkr. Stiftelsen borde tömmas på sina tillgångar för 

att användas till något som angränsar till ändamålet.  I 

budgeten för år 2015 beslutade kommunfullmäktige 

uppmana styrelsen att avveckla stiftelsen. Hur detta 

praktiskt ska gå till ska utredas under 2015. 
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Övriga engagemang 

Inledning 
Kommunfullmäktige har rätt att bestämma hur den vill 

organisera den kommunala verksamheten. Fullmäktige 

måste dock se till att det blir ett heltäckande 

nämndansvar för de ”obligatoriska” uppgifterna. 

Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun fungerar 

som socialnämnd och bildningsnämnd. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott fungerar som 

krisledningsnämnd. Men kommunen har även valt att 

samordna vissa obligatoriska uppgifter med andra 

kommuner i gemensamma nämnder.  

De gemensamma nämnderna heter Bergslagens Miljö- 

och Byggnämnd, Räddningsnämnden Västerbergslagen 

och Bergslagens överförmyndarnämnd. De två 

förstnämnda presenteras i detta avsnitt, eftersom de 

ingår i Lindesbergs respektive Ludvika kommuns 

organisationer. Bergslagens överförmyndarnämnd har 

däremot Ljusnarsbergs kommun som värdkommun och 

bildar en egen förvaltning i Ljusnarsbergs kommun.  

Vissa uppgifter inom det tekniska området är också 

obligatoriska för en kommun och dessa har fullmäktige 

valt att överlåta till kommunalförbundet Bergslagens 

Kommunalteknik. Kommunen har även valt att 

samverka privaträttsligt som medlem i ekonomiska 

föreningar och i en kooperativ hyresrättsförening. Här 

nedan presenteras större engagemang som har stor 

påverkan på kommunens samlade ekonomi och 

verksamhet. Det finns dock många fler engagemang 

som det inte finns utrymme för att beskriva här. 

Bergslagens kommunalteknik (BKT) 
BKT är ett kommunalförbund med säte i Nora och har 

de fyra kommunerna i norra länsdelen som 

medlemmar. Ändamålet med dess verksamhet är att 

tillhandahålla medlemskommunerna tjänster inom det 

tekniska området i enlighet med respektive kommuns 

ambitionsnivå och ekonomiska förutsättningar. Till BKT 

har medlemskommunerna överlåtit ansvaret för 

planering och drift av de lagstadgade verksamheterna 

vatten och avlopp, avfall och gata. Dessutom ansvarar 

förbundet för medlemskommunernas skötsel av park, 

skogsförvaltning, idrotts- och fritidsanläggningar samt 

lokalvård i den omfattning som anges i den årliga 

verksamhetsplanen. 

BKT:s verksamheter delas in i en skattefinansierad del, 

som finansieras via driftbidrag från 

medlemskommunerna, och en avgiftsfinansierad del, 

som finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemensamma 
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kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i 

proportion till befolkningsantalet i respektive kommun. 

Under året beslutades om en ny förbundsordning som 

gäller fr.o.m. 1 mars 2014. Enligt den ska BKT ta över 

trafikförvaltningen från Bergslagens miljö- och 

byggnämnd. Detta är dock inte verkställt.  

I Ljusnarsberg drivs reningsverket i Bångbro med ny 

teknik för ökad kapacitet. Vattenverket i Jeppetorp i 

Hällefors kommun har totalrustats och en ny 

huvudvattenledning som ökar leveranssäkerheten av 

dricksvatten har installerats i Frövi i Lindesbergs 

kommun under året. I Ljusnarsberg och Hällefors har 

införts digital avläsning vid avfallshämtning.  

BKT har vidare inrättat en praktikenhet, men 

Ljusnarsberg har valt att inte samarbeta kring den 

eftersom kommunen redan har en egen serviceenhet. I 

Hällefors sköter BKT:s egen personal lokalvården fr.o.m. 

1 juli 2014. Hällefors anlitade tidigare privata 

entreprenörer. I Lindesbergs kommun har lokalvårdens 

verksamhet utökats till att omfatta samtliga förskolor.  

År 2015 öppnar BKT ett servicecenter dit samtliga 

medborgare inom BKT:s område kan ringa för att 

komma i kontakt med förbundet. Det kan röra sig om 

allt från fakturafrågor till något som är fel i närmiljön 

och som behöver åtgärdas, exempelvis klotter eller 

trasig gatubelysning.  

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) 
BMB är en gemensam nämnd mellan de fyra 

kommunerna i norra länet med Lindesberg som 

värdkommun. Nämnden ansvarar för bygg- och 

planfrågor, mät- och kartverksamhet, miljörådgivning 

och tillsyn, livsmedelsrådgivning och tillsyn, 

trafikplanering, klimat- och energifrågor. BMB:s roll och 

uppdrag styrs av reglementet och samverkansavtalet 

som beslutades av de fyra medlemskommunerna i 

december 2009.  

BMB:s resultat för året blev ett underskott mot budget 

med 1 790 tkr, varav 192 tkr belastar Ljusnarsbergs 

kommuns resultat. Den främsta orsaken till 

underskottet är licenskostnader för datorprogram i 

Lindesbergs kommun, där nämnden är stationerad.  

Utveckling av befintliga samverkansområden i norra Örebro län 
Kommunstyrelserna i norra länsdelen har beslutat 

utreda möjligheten för ökad samverkan inom områden 

som berör både BKT och BMB. Medborgare behöver 

ofta komma i kontakt med båda dessa organisationer 

och sin kommun i samma ärende. 

Kommunerna har även behov av utökad samverkan 

inom fler områden då det är svårt med 

kompetensförsörjningen i samtliga kommuner och det 

dessutom finns behov av effektiviseringar. 

Kommunerna har därför beslutat att även utreda 

samverkansmöjligheterna inom infrastruktur/ 

kommunikation, fordonsförvaltning och upphandling.  

I projektdirektiven omnämns en rad andra 

verksamhetsområden som bör utredas på sikt. En 

extern konsult har fått uppdraget att göra utredningen. 

Ett resultat av utredningen kommer att presenteras 

under våren 2015.  

Räddningsnämnden Västerbergslagen 
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd med 

Ludvika kommun för samverkan om räddningstjänst och 

sotning. Ludvika är värdkommun och nämndens ansvar 

och verksamhet  

bestäms, precis som för alla gemensamma nämnder, av 

ett reglemente och ett samverkansavtal – utöver 

lagstiftningen. 

Den delen av nämndens verksamhet som avser sotning 

finansieras i sin helhet via avgifter. Resterande del av 

verksamheten finansieras genom driftbidrag från 

kommunerna. För 2014 redovisar nämnden ett 

underskott med 704 tkr. Av detta ska Ljusnarsberg 

betala 44 tkr, vilket påverkar 2014 års resultat. 
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Räddningsnämnden behöver flytta delar av 

övningsområdet vid Iviken, vilket ännu inte har gjorts då 

bygglovet för flytt och ombyggnad inte är klart. Behovet 

av att flytta övningsområdet beror på att rökövningar 

som genomförs skapar obehag hos dem som bor i 

närheten av platsen. Det finns möjligheter att flytta 

övningsområdet längre ifrån bebyggelsen. Kostnaden 

för flytten beräknas till mellan 200 tkr och 500 tkr, 

beroende på utformningen. 

Kommuninvest 
Kommuninvest bildades i Örebro län 1986 av nio 

kommuner med ändamålet att gemensamt kunna få 

bättre lånevillkor och öka konkurrensen på marknaden 

för kommunal finansiering. Idag omfattar samarbetet 

280 kommuner. Under 2014 tillkom Markaryds och 

Klippans kommuner som medlemmar.  

Alla medlemmar i Kommuninvest har ingått en 

solidarisk borgen som anses vara en mycket stark 

garanti för Kommuninvests åtaganden, emedan 

kommuner och landsting aldrig kan försättas i konkurs 

eller på annat sätt upphöra att existera. Under året har 

Sverige genomgått en stark befolkningstillväxt, 

urbanisering och demografiska förändringar, vilket har 

ökat kommunernas investerings- och utlåningsbehov. 

Av kommunsektorns totala upplåning är Kommuninvest 

långivare till 44 procent. 

Ljusnarsbergs kommun lånar endast via Kommuninvest. 

Förutom det solidariska borgensåtagandet som samtliga 

medlemmar (ägare) i Kommuninvest har åtagit sig, har 

samtliga medlemmar också satsat kapital i bolaget. 

Ljusnarsbergs kommuns andel i Kommuninvest värderas 

till 160 tkr per den 31 december 2014. I 2013 års 

bokslut var andelen värderad till 1 837 tkr. Det som har 

skett är endast ett byte av redovisningsprincip. 

Andelens värde anses inte ha minskat i motsvarande 

mån. 

Bergskraft ekonomisk förening 
Bergskraft är en gemensam nämnare för flera 

organisationer och projekt inom gruvnäring och 

miljövård. Ljusnarsbergs kommun har en andel i den 

ekonomiska föreningen som är värd 340 tkr. Övriga 

andelsägare i föreningen är åtta bolag, elva 

privatpersoner och nio andra kommuner. Den 

ekonomiska föreningen driver två aktiebolag. Då 

kommunens projekt Bergskraft 11-13, upphörde år 2013 

finns den ekonomiska föreningen kvar som en garant 

för fortsatt arbete för bergsbrukets utveckling i 

Bergslagen. För närvarande utreds möjligheten att 

finansiera nya projekt inom Bergskraft med EU-

finansiering. 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Den kooperativa hyresrättsföreningen Riksbyggen 

Kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 

äldrebostäder driver fastighetsförvaltningen av 

kommunens vård- och omsorgsboenden. Riksbyggen 

förvaltar fastigheterna åt hyresrättsföreningen. I 

styrelsen ingår tre representanter från kommunen, en 

från Riksbyggen och tre hyresgäster.  

Hyresrättsföreningens totala skuld till kommunen 

uppgår till 122 250 tkr. Kommunen står alla ekonomiska 

risker i hyresrättsföreningen. Egentligen skiljer sig inte 

åtagandena åt från det scenariot att kommunen skulle 

äga och förvalta fastigheterna själv, men fördelen med 

att bedriva verksamheten i en hyresrättsförening är att 

organisationen är flexiblare nu än om den skulle 

bedrivas i kommunal regi. 

Föreningen har budgeterat med ett underskott för 2014 

och detta beror på att det fortfarande finns stora 

renoveringsbehov som måste åtgärdas. Enligt en 

prognos blir resultatet dock bättre än budget och det 

beror på att räntekostnaderna varit mycket låga. I övrigt 

har driftskostnaderna följt budget. Föreningen är inte 

klar med sitt bokslut när kommunen lägger fram sin 

årsredovisning och därför är resultatet i dagsläget 

osäkert. 
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Avvecklingen av Regionförbundet Örebro län 
Bildandet av Region Örebro län fr.o.m. 1 januari 2015 

innebär att Örebro läns landsting och Regionförbundet 

Örebro län bildar en gemensam organisation med syfte 

att skapa ett organ för kompetens och kraft att fatta 

viktiga beslut för regionens utveckling. Region Örebro 

län ska få ett bredare ansvarsområde än nuvarande 

landsting och Regionsförbund har. 

Kommunerna i länet ska genom att ett samverkansråd 

bildas, få möjligheter att systematiskt samverka inom 

gemensamma utvecklingsfrågor. Det ska även bildas 

råd för samverkan inom de specifika områdena 

infrastruktur/ trafik, folkhälsa/social välfärd/vård, 

kultur samt skola/utbildning/ kompetens-försörjning.  

Ekonomiskt innebär initiativet att samtliga 

Regionförbundets tillgångar, skulder, eget kapital och 

åtaganden per den 31 december 2014 förs över till 

Region Örebro län och ”öronmärks” för regionalt 

utvecklingsarbete. Det kommer även att ske en 

skatteväxling innebärande att Region Örebro län höjer 

utdebiteringen med tre öre per skattekrona och länets 

kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. 

Ljusnarsbergs kommun får därmed lägre skatteintäkter 

men istället minskas kostnaden till Regionförbundet i 

form av medlemsavgifter på 324 tkr som inte längre 

behöver betalas. 
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God ekonomisk hushållning 

En balanserad ekonomi 
Enligt kommunallagen ska särskilt anges mål och 

riktlinjer som är av betydelse för en ”god ekonomisk 

hushållning”. Begreppet innebär att ha balans mellan 

inkomster och utgifter över tid, samt att bedriva en 

effektiv organisation. Den allmänna utgångspunkten 

för en långsiktig ekonomisk planering i kommuner är 

att varje generation själv ska bära kostnaderna för den 

service som den konsumerar. Detta innebär att 

resultatet i kommunen måste vara tillräckligt stort för 

att servicenivån ska kunna garanteras för kommande 

generationer utan att behöva höja den kommunala 

skattesatsen. 

Det s.k. balanskravet regleras i kommunallagen och 

innebär att den budget som antas av 

kommunfullmäktige ska ha balans mellan intäkter och 

kostnader; intäkterna ska vara högre än kostnaderna. 

Om årets resultat är ett underskott, ska underskottet 

regleras och det egna kapitalet återställas inom tre år.  

Kommunen uppfyller balanskravet 2014 då resultatet 

är en vinst med 21 952 tkr. Enligt praxis och 

rekommendationer bör inte realisationsvinster 

medräknas då avstämning mot balanskravet görs. 

Realisationsvinst efter försäljning av 

anläggningstillgångar uppgår till 110 tkr. Den 

obligatoriska balanskravsavstämningen återfinns i not 

10 till resultaträkningen.  

 

Finansiella mål 
Olika kommuner har olika förutsättningar och därför 

olika ambitionsnivå på de finansiella målen. 

Anledningen till nivån på de olika finansiella målen för 

Ljusnarsbergs kommun motiveras i budgetdokumentet 

för 2014. Där står bland annat att det är nödvändigt att 

kommunen har ett årligt resultat på mellan 10 000 tkr 

och 15 000 tkr för att möjliggöra framtida 

investeringar, kommande pensionsutbetalningar och 

amorteringar utan att urholka det egna kapitalet. I plan 

för 2015-2016 sägs att resultatnivån bör öka år 2016 till 

mellan 12 000 tkr och 17 000 tkr. Om inte resultatnivån 

höjs ökar kommunens skuldbörda och av det följer 

ökade räntekostnader som minskar utrymme för att 

bedriva den kommunala verksamheten med god 

kvalitet. 
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Verksamhetens mål 
Ljusnarsbergs kommun har övergripande mål inom åtta 

olika områden, som starkt bidrar till kommunens 

utveckling. De senaste tre åren har målområdena 

Attraktiv skola och Attraktiv äldreomsorg prioriterats. 

Inom övriga målområden pågår ett utvecklingsarbete 

utifrån antagna program och planer. Under de år som 

befintliga mål har styrt verksamheten har 

betygsstatistiken för kommunens grundskoleelever 

varit dålig i jämförelse med övriga landets kommuner. 

Som ett led i att förbättra måluppfyllelsen i 

grundskolan genomfördes flera betydande 

organisationsförändringar under 2014.  

En viktig åtgärd för ökad måluppfyllelse som 

genomfördes från och med höstterminen 2014 var en 

förändrad ledningsorganisation för kommunens 

förskolor och grundskolor. Tidigare innehade en person 

ledningsansvaret för förskolorna samt skolans 

förskoleklass till och med årskurs 2. Dessa uppdrag var 

svåra att kombinera med anledning av att förskolor och 

grundskolor är vitt skilda verksamheter med olika 

läroplaner. Den nya organisationen innebär en chef för 

förskolorna och en rektor för grundskolorna. Med en 

gemensam rektor för båda grundskolorna förväntas 

det bli bättre kontinuitet och bättre samverkan mellan 

skolorna om planering, studieövergång och 

personalens kompetensutveckling. 

Den nya organisationen innebär vidare att tjänsten 

som biträdande rektor har utökats från 0,5 till 1,0 och 

att tjänsten som förskolechef har utökats från 0,5 till 

1,0. Den nya ledningsorganisationen finansieras inom 

befintlig budgetram. En utvärdering av den nya 

ledningsorganisationen ska genomföras när ett år har 

passerat.  

Ytterligare en åtgärd för att öka måluppfyllelsen i 

grundskolan är inrättandet av en kulturskola i 

kommunen, som i praktiken innebär en utökning av 

den befintliga musikskolan med 400-500 tkr per år. 

Genom kulturskolan ska musik, drama och dans 

integreras i undervisningen. Under höstterminen 

anställdes 1,0 dramapedagog som ska arbeta 

integrerat i den vanliga undervisningen.  

Ett treårigt kommunövergripande projekt som bland 

annat syftar till att bidra med ökad måluppfyllelse i 

skolan avslutas i början av år 2015. Projektet har 

finansierats av Örebro läns landsting. 

I det följande görs en uppföljning av målen i 2014 års 

budget. En pil som pekar upp i kolumnen längst till 

höger betyder att målet är uppnått. En pil som pekar 

ner betyder att målet inte är uppnått.

 

 

  



 

23 
 

  

Uppföljning av finansiella mål Måluppfyllelse 2014  

Den samlade skuldbördan tillsammans med 
borgens- och ansvarsförbindelser ska minska till 80 
tkr per invånare till år 2018. För att uppnå målet ska 
det amorteras minst 7 000-7 500 tkr i år. 

Målet uppnås. Det har amorterats 8 400 tkr.  
↑ 
 

 

Resultatet ska vara minst 10 000 tkr. Målet uppnås. Resultatet för året är 21 952 tkr.  
↑ 
 

Investeringsnivån ska uppgå till högst 27 000 tkr. Målet uppnås. Investeringsnivån 2014 är 13 883 tkr.  
↑ 

Likviditeten ska uppgå till minst 5 procent av de 
årliga externa bruttokostnaderna 

Målet uppnås. Likvida medel uppgår till 21 procent 
av de externa bruttokostnaderna 2014. 

 
↑ 
 

Mål för skolan Måluppfyllelse Analys och åtgärder 

Alla elever ska vara behöriga till 
gymnasieskolan.  
 
Målvärde: 95 % 
 
(För att vara behörig krävs 
godkända betyg i ämnena svenska, 
engelska och matematik samt i 
fem ytterligare ämnen.) 

Målet uppnås inte. 76,5 % var 
behöriga till gymnasiet. 
Resultatet är lägre än fg år (80 
%).  
 
 
 
 

 

Flera insatser krävs, bl.a. att skolan 
utvecklar metoder för att 
individualisera undervisningen så 
att alla elever får undervisning på 
”sin nivå”. Specialundervisning för 
de elever som har behov av detta. 
Tidiga insatser för de elever som 
inte når målen i svenska och 
matematik i åk 1 och 2. 
 

↓ 

Alla elever ska känna sig trygga i 
skolan.  
 
Målvärde: 100 % 

Målet uppnås inte. Resultatet 
visar att 95,2 % av eleverna i 
årskurs 5 och 91,2 % av 
eleverna i årskurs 8 känner sig 
trygga i skolan. 

Fortsatt arbete i trygghetsteamen på 
skolorna och dialog med eleverna är 
åtgärder för att öka tryggheten. ↓ 

Det genomsnittliga meritvärdet i 
åk 9 ska överstiga 210. Målvärde: 
202 
 
Meritvärdet är ett genomsnitt av 
betygsvärdena i de 16 bästa 
ämnena. Betyget A ger 20 poäng 
och betyget E ger 10 poäng. 

Målet uppnås inte. 
Meritvärdet 2014 är 174,4 (fg 
år 174,2). 

Förväntningarna ska vara höga i 
alla led och skolan ska använda 
metoder som motiverar eleverna 
till att sätta målen högre.  
Fortsatt utveckling av skolans 
arbete kring formativ bedömning. 
 

↓ 
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Mål för äldreomsorgen Måluppfyllelse Analys och åtgärder 

Den enskilde ska uppleva att den 
kommunala verksamheten tar 
hänsyn till åsikter och önskemål 
om hur vården ska utföras. 
 
Det anges inget målvärde. 

Socialstyrelsens enkät Vad tycker äldre 
om äldreomsorgen? presenterar 
följande resultat för 2014 på frågan 
Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen ska 
utföras?: 
 
Ordinärt boende (hemtjänst) 
Antal svarande 30 st./65 % 

Ja/alltid/oftast 80 % 
Ibland 13 % 
Sällan/nej/aldrig 7 % 

Totalt 100% 
 

Särskilt boende 
Antal svarande 71 st./67 % 

Ja/alltid/oftast 83 % 
Ibland 10 % 
Sällan/nej/aldrig 6 % 

Totalt 99 % 

Målet uppnås. 
 
Genomförandeplaner för 
den enskilde tillsammans 
med kontaktperson, 
enhetschef och anhöriga, 
tillser att den enskildes 
åsikter beaktas och 
önskemål tillvaratas. 
 
Flera gånger per år 
genomförs boråd där den 
enskilde får komma till tals. 
Där förutom vårdtagaren 
även representant från 
kommunstyrelsen, 
enhetschef och kostchef. 

↑ 

Andelen nöjda brukare enligt 
nöjd-kund-index ska öka. 
 
Målvärde: En årlig 
enkätundersökning ska visa 90 % 
nöjda brukare. 

Socialstyrelsens enkät Vad tycker äldre 
om äldreomsorgen? presenterar 
följande resultat för 2014 på frågan Hur 
nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med den hemtjänst du har/ditt 
äldreboende?: 
 
Ordinärt boende (hemtjänst) 
Antal svarande 30 st./65 % 

Mycket nöjd/ganska nöjd 86 % 
Varken nöjd eller missnöjd 7 % 
Ganska missnöjd/mycket missnöjd 7 % 

Totalt 100 % 

 
Särskilt boende 
Antal svarande 71 st./67 % 

Mycket nöjd/ganska nöjd 85 % 
Varken nöjd eller missnöjd 12 % 
Ganska missnöjd/mycket missnöjd 3 % 

Totalt 100 % 

Målet uppnås inte. 
 
I kommunens egen 
insatsenkät har det visat sig 
behövligt att sprida mer 
information om den 
enskildes 
påverkansmöjligheter och 
om var den ska vända sig 
med synpunkter och 
klagomål. Om detta görs 
kan möjligen kund-
nöjdheten öka lite mer 
nästa år. 

↓ 
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Budgetuppföljning per verksamhet 

Gemensamma verksamheter och politisk verksamhet 
Gemensam administration 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-13 117 -17 200 -29 571 12 371 
 

Under gemensam administration redovisas sådana 

verksamheter som är gemensamma för den 

kommunala organisationen. Anledningen till 

överskottet är exempelvis att kommunstyrelsens 

disponibla medel uppvisar ett överskott med 

2 852 tkr och kommunstyrelsens disponibla löner 

uppvisar ett överskott med 2 660 tkr. Vidare 

redovisar flera kostnadsslag kopplade till personal-

kostnader överskott mot budget (arbetsgivar-

avgifterna 2 234 tkr, pensionskostnaderna 

1 278 tkr, semesterlöneskulden 927 tkr).  

Under året har administrationen och staben haft 

flera vakanta tjänster, vilket har påverkat 

ekonomin positivt. Under året tillsattes en 

personalchefstjänst. 

Från och med 2015 ska kommunen köpa 

arkivtjänster från Lindesbergs kommun. Under hela 

2014 har kommunen skött verksamheten hjälpligt 

själv, efter att Nora kommun sade upp 

samarbetsavtalet år 2013. 

Ett område inom vilket kommunen behöver 

utvecklas ytterligare är IT. Den digitala 

utvecklingen ställer allt högre krav på IT-kunskaper 

hos personalen.  
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Kostverksamhet 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-3 667 -4 106 -2 603 -1 503 
 

Kostverksamheten är sedan 2013 föremål för en 

omorganisation. Det stora underskottet beror till 

största del på kostnader i samband med 

renoveringen av köket på Treskillingen som, när 

det blir klart, ska fungera som ett centralkök. Där 

ska all mat till äldreomsorg och skolan/förskola 

lagas och transporteras till enheterna.  

Under andra halvåret 2014, då renoveringen 

pågått, har kommunen hyrt en del av Pershyttans 

kök i Nora kommun. Personal från Ljusnarsberg har 

själva lagat maten i Nora och Samhall har skött 

transporterna. Att ta del av kompetensen i Nora 

kommun har varit en viktig 

kunskapsutvecklingsinsats för organisationen.  

Ombyggnationen skulle egentligen ha blivit klar 

under 2014, men bl.a. en betydande fuktskada i 

lokalens källare har inneburit att projektets 

avslutande har fått skjutas fram till mars 2015. 

I verksamheten har inrättats en ny tjänst i form av 

en kökschef, som kommer att vara stationerad på 

Treskillingens kök. Den 26 mars 2015 kommer att 

hållas öppet hus för allmänheten i det 

nyrenoverade köket.

 

Politisk verksamhet 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-4 913 -4 690 -5 196 506 
 

År 2014 var det så kallade ”Supervalåret”, med 

Europaparlamentsvalet och val till riksdag, 

landstings- och kommunfullmäktige. I 

Ljusnarsbergs kommun var det även 

folkomröstning om eventuellt byte av kommun-

namn till Kopparbergs kommun. Resultatet från 

folkomröstningen visade att majoriteten ville 

behålla namnet Ljusnarsberg.  

Den 27 november 2013 beslutade Riksdagen anta 

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU7 

om att kommuner med 8 000 röstberättigade 

invånare eller färre kan besluta om att antalet 

fullmäktigeledamöter bara behöver vara 21 

stycken, till skillnad mot tidigare då antalet 

ledamöter som lägst kunde uppgå till 31 stycken. 

Fullmäktige i Ljusnarsberg beslutade den 

13 februari 2014 att antalet ledamöter skulle 

minskas från dåvarande 31 ledamöter till 25 

ledamöter under mandatperioden 2014-2018. 

Därefter minskades antalet ledamöter i 

kommunstyrelsen från elva till nio. Inför 2015 är 

den politiska organisationen förändrad ytterligare 

genom att antalet utskott till kommunstyrelsen har 

minskat från tre till två. Oppositionsrådet är 

borttaget och istället får varje gruppledare, vars 

parti är representerat i fullmäktige, ett 

gruppledararvode.  

Den politiska verksamheten i kommunen har inte 

utnyttjat de tillhandahållna medlen till fullo under 

året. För att utföra de allmänna valen har staten 

tillskjutit medel. 
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Överförmyndarverksamhet 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-487 -653 -576 -77 
 

I Ljusnarsbergs kommun finns 

överförmyndarnämnden som är en gemensam 

nämnd med Hällefors, Lindesberg och Nora. 

Verksamheten är indelad i överförmyndar-

förvaltning och överförmyndarförvaltning av gode 

män åt ensamkommande barn. 

Den 1 juni 2014 ingick Lindesbergs kommun avtal 

med Migrationsverket om mottagande av 

ensamkommande barn och den 1 september 2014 

gjorde Nora kommun detsamma. I samband med 

detta utökades avtalen mellan Lindesberg, Nora 

och överförmyndarnämnden.  Den delen som rör 

gode män åt ensamkommande barn finansieras 

med en fjärdedel vardera av nämndens 

medlemmar. Tidigare var det enbart Hällefors och 

Ljusnarsberg som hade avtal om mottagande och 

därmed finansierade överförmyndarverksamheten 

rörande gode män åt ensamkommande barn. 

Utökningen innebär en minskad årlig kostnad för 

Ljusnarsbergs kommun med ca 50 tkr. För 

mottagandet av ensamkommande barn får 

kommunerna statliga schablonbidrag som bland 

annat täcker kostnaden för 

överförmyndarverksamheten. 

Viss eftersläpning i återsökning av statliga medel 

påverkar resultatet 2014. Det gör att 

verksamheten uppvisar ett underskottsresultat för 

året med 77 tkr i förhållande till budget. 

Det har skett en del intressanta förändringar i 

lagstiftningen som verksamheten berörs av. Under 

2014 införde Riksdagen ändringar i föräldrabalken 

innebärande att ansvaret för utbildning av gode 

män och förvaltare, åvilar 

överförmyndare/överförmyndarnämnd. Från och 

med 1 januari 2015 finns dessutom möjlighet för 

en god man eller förvaltare att lämna sitt uppdrag 

trots att det inte har utsetts någon ersättare. 

Tidigare kunde det bli mycket eländigt för en 

ställföreträdare med ett besvärligt uppdrag att bli 

av med uppdraget eftersom hen var nödgad att 

kvarstå tills tingsrätten beslutat om en ny 

ställföreträdare.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i ett 

uttalande till regeringen framfört att det behövs 

författas en helt ny lagstiftning inom området, 

eftersom lagstiftningen är föråldrad. Hur 

regeringen svarar på detta uttalande återstår att 

se. 

Överförmyndarnämnden har ställt upp tre mål för 

verksamheten. Det första målet handlar om att 80 

procent av samtliga årsräkningar ska vara 

granskade innan den 30 juni varje år. Av de 485 

årsräkningar som inkom 2014, granskades 410 

stycken innan den 30 juni, vilket motsvarar 85 

procent. Målet är således uppnått.  

Nästa mål för verksamheten är att 

handläggningstiden från anmälan om behov av god 

man, förvaltare eller förmyndare, till dess att sådan 

tillsätts, inte ska överskrida en månad. Målet 

uppnåddes inte. En uppföljning i november 2014 

visade att fyra ärenden tog längre tid än en månad.  

Ett tredje mål säger att 95 procent av 

ställföreträdarna ska uppleva att verksamheten 

erbjuder en god service. Uppföljningen gjordes 

genom en enkätundersökning under året som 

visade att 87 procent var nöjda med servicen. 

Således uppnåddes inte målet. 
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Pedagogisk verksamhet 
 

Förskola 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-12 769 -13 245 -12 996 -249 

 
Kommunen har två förskolor och pedagogisk 

omsorg (dagbarnvårdare). Förskolan har en ny 

ledningsorganisation från och med höstterminen 

med 1,0 förskolechef (tidigare 0,5 förskolechef och 

0,45 utvecklingsledare).  

Det genomsnittliga volymtimmeantalet (den 

samlade schemalagda vistelsetiden på förskolan 

under en vecka dividerat med antal årsarbetare) 

uppgick mellan januari till december 2014 till 187 

timmar (196 timmar år 2013). Förskolan har en 

budgeterad personalbemanning anpassad för 210 

volymtimmar. Den genomsnittliga vistelsetiden var 

30,6 timmar per vecka. Budgeterat är 31,5. 

I augusti stod många asylbarn i kö till förskolan. 

Asylbarnen har rätt till allmän förskola, 

innebärande 15 timmar per vecka. På förskolan 

Åstugan öppnades en ny avdelning för 14 barn och 

i Kopparberg finns fem barn i lokaler som 

kommunen hyr av församlingshemmet. 

Under året har fokuserats på barnens språkliga 

utveckling. Verksamheten tillämpar ”Före 

Bornholm”-metoden. Underskottet mot budget 

beror på personalkostnader av engångskaraktär i 

samband med avslutade anställningar. 

 

Skolbarnsomsorg 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-1 775 -1 659 -1 626 -33 

 
Underskottet mot budget beror främst på köp av 

fritidshemsplatser i andra kommuner. Det är barn i 

norra delen av kommunen som valt att gå i 

fritidshem i Ludvika kommun. En analys visar att 

det är flera familjer som har flyttat över gränsen till 

Ljusnarsbergs kommun men som låter sina barn 

stanna kvar i skolan i Ludvika där de har sina 

kamrater.  
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Förskoleklass 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-1 080 -981 -1 223 242 

 
Kommunen erhåller statsbidrag för asylbarn i 

förskoleklassen. Bidragen har utnyttjats fullt ut, 

men viss del av bidragen har använts till att 

finansiera måltidsverksamheten för dessa elever. 

Måltidsverksamhetens kostnader redovisas under 

grundskoleverksamheten.  

 

Grundskola 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-42 907 -39 935 -41 193 1 258 

 
Skolan har på nationell nivå varit föremål för stort 

medieintresse de senaste åren och i samband med 

årets val, bland annat mot bakgrund av de 

försämrade resultaten inom läsförståelse, 

matematik och naturvetenskap för svenska elever 

generellt. I Ljusnarsbergs kommun tillskapades en 

ny ledningsorganisation för grundskolan 2014 med 

syfte att få bättre kontinuitet och på sikt öka 

måluppfyllelsen, som flera år i rad varit bland de 

sämsta i landet. Antalet elever i grundskolan under 

året var i genomsnitt ca 350 st. Till detta kommer 

de internationella klasserna som har varierat 

kraftigt i antal under året. Vid höstterminens start 

fanns 42 elever i internationell klass, som ska 

tillägna sig det svenska språket innan de kan ingå i 

vanlig klass. 

För att öka måluppfyllelsen har under 

höstterminen anordnats lovskola under loven och 

även två lördagar, där elever i årskurs 9 har fått 

läsa matematik och engelska. Stora 

kompetensutvecklingsinsatser i nya arbetsmetoder 

har anordnats för lärarna. När året sammanfattas 

ses en tendens till ökad måluppfyllelse i 

avgångsklasserna.  

Behovet av att rekrytera behöriga lärare i flera 

ämnen är stort. Det upplevs vara svårt att 

rekrytera lärare med rätt behörigheter till 

kommunen och det är av vikt att fundera kring vad 

som skulle kunna locka kompetens till kommunen. 

Att rekrytera specialistkompetenser till kommunen 

är ett problem för samtliga verksamheter, inte 

enbart för grundskolan. Till 2015 har beviljats 

utökat anslag i budgeten för en specialpedagog. 

Under 2014 uppvisar verksamheterna för 

specialundervisning och specialpedagoginsatser ett 

överskott mot budget med 260 tkr. Istället 

uppvisar utfallet för elevassistans i grundskola ett 

underskott mot budget med 550 tkr. En förklaring 

till detta är att det är lättare att finna kompetenser 

med lägre utbildningsnivå till kommunen. Att 

tillskjuta mer medel i budgeten bidrar således inte 

till ökade möjligheter att rekrytera rätt kompetens. 

Kommunen har en större utmaning i att rekrytera 

och behålla rätt personal. 

Betydande positiva avvikelser mot budget finns på 

undervisning (699 tkr) och köp av skolplatser 

annan kommun (681 tkr). 

Med anledning av lärarlegitimationsreformen och 

de nya behörighetsreglerna som gäller för lärare 

från och med 30 juni 2015, har behörigheten hos 

lärarna i kommunen utretts. Flera lärare har 

kompletterat sin utbilning inom det statligt 

finansierade lärarlyftet och de allra flesta har idag 

legitimation, många med bred behörighet. 

Under året ska grundskolans lokalbehov utredas. 

Målsättningen är att samtliga elever i grundskolan 

ska inrymmas på Kyrkbacksskolan. Under 2015 

görs en förprojektering om ombyggnad av 

Ljusnarshallen som idag inrymmer gymnastiksal 

och matsal. 
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Särskola 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-5 760 -5 173 -5 048 -125 

 
Under höstterminen startade en ny särskolegrupp 

på Kyrkbacksskolan. Kostnaderna för köpta 

grundsärskoleplatser från Lindesbergs kommun är 

dyrare än budgeterat. Prognosen är att dylika 

kostnader kommer att minska de närmaste åren.  

 

Gymnasieskola 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-17 179 -17 531 -18 177 646 

 
Kommunen har ingen egen gymnasieskola utan 

köper istället platser från andra kommuner eller 

från fristående skolor. Kommunens prognos för 

antalet elever i gymnasieåldern säger att 

elevantalet minskar de närmaste åren, från dagens 

ca 160 elever, för att sedan tillfälligt plana ut 

läsåret 2016-2017 till ca 150 elever. Därefter 

fortsätter minskningen eftersom kommunens 

årskullar i de yngsta åldrarna i dagsläget är ca 30 

barn per år. Den ökade invandringen till 

kommunen gör dock prognosen mycket osäker.  

 

Kommunal vuxenutbildning 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-3 111 -1 974 -3 813 1 839 
 

Kommunen erbjuder undervisning i svenska för 

invandrare (SFI), grundläggande och gymnasial 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 

(särvux) samt yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux). 

Även studie- och yrkesvägledning samt uppföljning 

av ungdomar som inte fullföljt ett nationellt 

gymnasieprogram erbjuds. Förutom SFI hade 

vuxenutbildningen 88 elever inskrivna, varav 33 st. 

på omsorgscollege. Ett statligt bidrag med 305 tkr 

ger kommunen 6,1 utbildningsplatser på yrkesvux.  

Det är främst SFI som genererar det stora 

överskottet till den kommunala vuxenutbildningen 

(994 tkr bättre än budget). Detta beror på att långt 

ifrån hela anslaget som verksamheten får från 

staten samt kommunens schablonersättning 

utnyttjas. I övrigt beror överskottet på att anslag 

för köpta tjänster från andra kommuner inte har 

utnyttjats då verksamheten har kunnat bedrivas i 

egen regi.  
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Infrastruktur, skydd m.m. 
 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-15 097 -14 664 -15 928 1 264 
 

Infrastruktur 
En ny parkering färdigställdes under året i 

anslutning till resecentrum i Kopparberg. 

Parkeringen är utrustad med motorvärmare som 

kan hyras av pendlare till och från kommunen. 

Ytterligare en parkering håller på att anläggas på 

Allersta-tomten mitt i centrala Kopparberg. 

Förutom att asfaltera en parkeringsanläggning ska 

tomten snyggas upp genom att det till exempel ska 

planteras växtlighet.  

Efter Trafikverkets vägran att låta använda deras 

belysningsstolpar för uppsättning av julbelysning 

har ny belysning införskaffats. Ljustaket som 

skaffades till julen 2013 har till julen 2014 

kompletterats med en stjärna högst upp. Vidare 

har trädbelysning införskaffats till parken utanför 

resecentrum.  

Den under 2013 inrättade vägfonden fördubblar 

kapitalet 2014 till 500 tkr. Förslag till regelverk för 

hur medlen ska användas är framtaget och 

regelverket kommer att fastställas under våren 

2015. Fonden ska underlätta för vägföreningar och 

enskilda väghållare att kunna genomföra större 

underhållsåtgärder. 

En ny detaljplan för Riggardsområdet är beställd 

och kommer att färdigställas under 2015.  Syftet är 

att skapa förutsättningar för ett framtida 

strandnära boende.  

Betydande positiva avvikelser mot budget 

redovisas för väghållning (630 tkr), park (213 tkr), 

turism (234 tkr) och näringslivsbefrämjande 

åtgärder (166 tkr).
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Turism 
Den enskilt största händelsen för turismen under 

året var Guldvaskar-VM och Guldrush. 

Förhoppningsvis kommer fler liknande folkfester 

anordnas de kommande åren. En annan stor och 

årligen återkommande tradition är Kopparbergs 

marknad som kommunen är med och finansierar. 

En annan sevärdhet i kommunen är Opera på 

Skäret som också beviljas anslag från Ljusnarsbergs 

kommun. På senare år har utbudet av 

turistevenemang utökats med ett teatersällskap i 

Ställbergs gruva som lockar många långväga 

besökare. 

 

Näringslivsbefrämjande åtgärder 

Under året har Business Region Örebro (BRO) 

upprättat en gemensam internetsida med 

information om mark- och fastighetsinnehav för 

industrietableringar i länets kommuner. I syfte att 

gemensamt stärka förutsättningarna för 

nyföretagande i norra Örebro län har 

NyföretagarCentrum bildats i samarbete med BRO 

och kommunerna. 

Tillsammans med företagarföreningarna och BRO 

arbetar kommunen med att ta fram en tydlig 

handlingsplan för näringslivsarbetet. 

Målsättningen är att bli tydligare i vad kommunen 

kan stödja näringslivet med. Ett exempel på vad 

kommunerna borde stödja handeln med härnäst är 

att höja kompetensen kring framtidens e-handel.  

Målet för Nordic Iron Ore är att i slutet av 2015 

återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg 

med en förväntad årsproduktion vid full drift om 

cirka 4,4 miljoner ton höganrikad produkt. Mark- 

och miljödomstolens tillstånd att återstarta 

gruvorna i Blötberget och Håksberg vann laga kraft 

24 juni 2014. På sikt kan detta innebära 

möjligheter för viss inflyttning till kommunen. 

Kommunen behöver därför följa denna utveckling 

noga. 
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Flyktingmottagande 
 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

680 -1 574 -72 -1 502 

 

Ett kollektivt ansvar 
En ny lag trädde i kraft den 1 januari 2014 och som 

innebär att alla kommuner i Sverige måste ta emot 

ensamkommande barn och ungdomar, oavsett om 

kommunerna har ingått avtal om detta med 

Migrationsverket. Ljusnarsbergs kommun slöt ett 

sådant avtal med Migrationsverket redan 2011. Då 

startades det upp ett HVB (hem för vård eller 

boende) för ensamkommande ungdomar och 

under 2014 har i snitt 15 ungdomar per månad 

bott där. Kommunens flyktingmottagande har blivit 

allt mer omfattande sedan 2011. I mars 2014 ingick 

kommunen en överenskommelse med 

Länsstyrelsen i Örebro län om att årligen ta emot 

25 nyanlända, genom att de anvisas plats för 

bosättning i kommunen via Arbetsförmedlingen 

eller Migrationsverkets försorg.  

Till detta tillkommer de asylsökande, ca 600-700 

personer i det privata anläggningsboendet eller i 

egna hem i kommunen. Kommunen får, förutom 

grundersättning via avtalet med länsstyrelsen, 

statliga schablonersättningar både per individ som 

bosätter sig i kommunen och fasta ersättningar 

beroende på storleken på kommunens mottagande 

i förhållande till andra kommuner i landet. Det 

finns även möjligheter att söka ersättning för 

kommunens faktiska kostnader i vissa fall. 

Flyktingmottagandet är ett kollektivt ansvar för 

flertalet kommunala verksamheter. Barnen har rätt 

till förskola, grundskola och gymnasieskola. Vuxna 

har rätt till SFI. Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

har ett stort ansvar i det att enheten ska utreda 

flyktingarnas behov och i vissa fall handlägga och 

betala ut försörjningsstöd.  

 

Handlingsplan för mottagandet 
Det omfattande mottagandet och de alltmer 

komplexa utmaningarna för att klara av att bedriva 

en verksamhet med så god kvalitet som möjligt 

utifrån de resurser som kommunen förväntas 

kunna använda för ändamålet kräver en 

handlingsplan. Kommunstyrelsen har därför 

uppdragit åt ansvarig tjänsteman att upprätta en 

sådan med angivelse av det kommunala ansvaret, 

begreppsförklaringar, strategi och mål samt vad 

som i övrigt anses relevant. Åtagandet som 

kommunen har gäller inte bara under en kort 

period utan måste planeras ur ett långsiktigt 

perspektiv. Under åren har kommunen stadigt 

minskat i invånarantal och skattekraft. Kommunen 

har nödgats anpassa verksamheten och lokalerna 

till det allt minskande skatteunderlaget. De senaste 

två åren har kommunens invånarantal ökat. Det är 

naturligtvis positivt och innebär mer resurser till 

den kommunala verksamheten. Samtidigt innebär 

den höga omsättningen och Migrationsverkets 

korta varsel om fler asylsökande barn till 

kommunen stora påfrestningar på förskolan och 

grundskolan. Det stora mottagandet av 

ensamkommande barn innebär samtidigt stor 

belastning på IFO som åläggs göra utredningar på 

samtliga om deras behov av stöd och insatser. 

Även den gemensamma överförmyndarnämndens 

verksamhet har ökat med 0,5 årsarbetare till den 

delen som avser mottagandet i norra länsdelen. 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena 

Johansson sände ett öppet brev till statsminister 

Fredrik Reinfeldt, migrationsminister 

Tobias Billström och generaldirektören för 

Migrationsverket Anders Danielsson den 

26 februari 2014. I brevet beskriver Johansson att 

Sverige har ett internationellt och humanitärt 

ansvar för asyl- och flyktingmottagandet och att 

såväl statliga myndigheter som Sveriges kommuner 

måste ta sitt ansvar för att skapa de bästa 

förutsättningarna för dem vi mottar. Migrations-
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ministern besökte kommunen den 18 augusti 2014 

och förde en dialog kring den problematik som 

redogjorts för i brevet. 

I dagsläget tar vissa kommuner ett 

oproportionerligt stort ansvar i förhållande till 

invånarantalet, däribland Ljusnarsbergs kommun. 

Ett antal svårbemästrade situationer uppstår på 

grund av Migrationsverkets brist på 

framförhållning och otydlighet i sina besked 

rörande mottagandet, att kommunen agerar 

ofrivillig bank åt staten då handläggningen av 

kommunens ersättning för kostnader i samband 

med mottagandet tar lång tid och dessutom att 

samtliga kostnader förknippade med mottagandet 

inte täcks.  

Dessa brister innebär för kommunen svårigheter 

att på kort tid rekrytera personal med rätt 

kompetens till framförallt förskola/skola. Flertalet 

gånger har barn kommit till förskole- och 

skollokalerna utan att Migrationsverket har 

informerat kommunen om det i förväg. Skolskjuts 

måste erbjudas de nya eleverna omedelbart, vilket 

har varit omöjligt för kommunen att klara av. 

Migrationsverkets egen personal närvarar sällan på 

orten vilket har föranlett missförstånd och tolkar är 

en bristvara. 

Det mycket omfattande och varierande flykting-

mottagandet i kommunen gör det mycket svårt att 

planera kommunens verksamhet och ekonomi. 

Ljusnarsberg är en av landets minsta kommuner, 

sett till befolkningsantalet. Befolkningen har 

halverats de senaste 50 åren. Kommunen har tagit 

begreppet god ekonomisk hushållning på största 

allvar och anpassat verksamheten till befolknings-

förändringen. Att i budgeten planera för 30-35 

barn per årskull och sedan ställas inför faktum med 

en fördubbling av antalet barn med mycket kort 

varsel skapar organisatoriska problem och 

otrygghet.  

Samtidigt är det av vikt att komma ihåg hur viktigt 

mottagandet är för kommunens fortlevnad. Inte 

sedan 1960-talet har kommunens befolkning ökat 

två år i följd. Det är en stor utmaning att erbjuda 

flyktingarna ett värdigt mottagande och få flera av 

dem att stanna kvar i kommunen och bidra till dess 

utveckling. En handlingsplan för mottagandet och 

finansieringen av det kommer att behöva 

konkretiseras nästa år. I budget 2015 beslutade 

kommunfullmäktige att en utredning ska tillsättas 

som ska utarbeta ett förslag till fördelning av de 

statliga schablonersättningar som tillfaller 

kommunen som kompensation för kostnaderna till 

följd av flyktingmottagandet. 
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Årets verksamhet 

Enligt Migrationsverkets statistik har kommunen 

tagit emot 104 nyanlända flyktingar 2014. Tyvärr 

har det visat sig att verkets statistik inte alltid 

stämmer och att kommunen tagit emot fler än vad 

som framgår av verkets databaser. Från och med 

hösten 2014 ingår Ljusnarsbergs kommun i ett 

samverkansprojekt med länets övriga kommuner 

för att erbjuda nyanlända samhällsorientering på 

hemspråket. 

Under året utökades kommunens avtal med 

Migrationsverket innebärande att kommunen åtar 

sig att anordna boende åt 15 barn med permanent 

uppehållstillstånd och fyra asylsökande barn. Några 

av dessa har bott på HVB Bergsgården, ett par av 

dem har så småningom kunnat slussas ut till egna 

lägenheter i kommunen och många barn är 

familjehemsplacerade. Kommunen har en ovanligt 

hög andel familjehemsplacerade ensamkommande 

barn (omkring 40).  

Trots att antalet barn på HVB Bergsgården inte har 

ökat nämnvärt mellan 2013 och 2014, har 

bemanningen ökat. Den ökade bemanningen ryms 

inte inom budgetramen, som överskrids med 

1 100 tkr. Övrigt underskott i verksamheten 

förklaras av arbeten på byggnaderna på 

Bergsgården, som det inte funnits budget för. Det 

rör sig om diverse arbeten i kök, badrum och yttre 

målning av verksamhetslokalerna. 

Under 2015 ska som nämnts göras en utredning av 

hur pengarna från Migrationsverket fördelas 

mellan kommunens verksamheter. Den 

pedagogiska verksamheten har haft högt tryck av 

asylsökande barn under året men å andra sidan har 

den verksamheten fått betydande resurser från 

kommunens schablonersättning som inte har 

utnyttjats. Kostnaderna för försörjningsstöd har 

däremot inte täckts av kommunens 

schablonersättningar. Det beror delvis på bristande 

rutiner under året inom verksamheten, som har 

haft hög personalomsättning på både ledningsnivå 

och bland dem som handlägger ärenden inom 

flyktingmottagningen. En bättre ekonomistyrning 

är att föredra och en bättre fördelningsmodell ska 

utvecklas under 2015. 

 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-3 736 -5 202 -4 413 -789 
 

Under året har kommunens arbetsmarknadsenhet 

haft tio tillsvidareanställda. Lönekostnaderna med 

avdrag för lönebidrag från Arbetsförmedlingen har 

överskridit budget under året. En förklaring är att 

det funnits färre deltagare i sysselsättningsfasen 

(FAS 3) än förväntat samt färre 

arbetsträningsplatser. Flera anställningar inom 

arbetsmarknadsenheten har upphört under året 

och vissa personer har fått annan anställning i 

kommunen. För flertalet personer på 

arbetsmarknadsenheten är det dock svårt att få 

anställning någon annanstans och det beror ibland 

på att de lider av någon form av funktions-

nedsättning. Dessa personer skulle kunna fungera 

mycket väl på en vanlig arbetsplats om 

arbetsuppgifterna var anpassningsbara. Flera 

funktionsnedsättningar är vanligen förekommande 

i samhället. Det vore önskvärt med en ökad 

förståelse för dessa människor ute på den privata 

arbetsmarknaden.

. 
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Vård och omsorg 
 

Gemensam administration SOL och HSL 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-4 717 -4 445 -4 707 262 

 
För 2013 års prestationer delade Socialstyrelsen ut 

prestationsmedel till Ljusnarsbergs kommun och 

det som inte användes under 2014 motsvarar 

överskottet ovan. All tillsvidareanställd personal 

inklusive vikarier bjöds på konferens vid två 

tillfällen där det genomfördes utbildningsinsatser 

och gemensamma diskussioner. Det kan antas 

utgöra den mest omfattande kompetens-

utvecklingsinsatsen i kommunen på mycket länge. 

Prestationsersättningen användes även till diverse 

investeringar i t.ex. madrasser och 

fallskyddsmattor.  

 

Under 2015 förväntas kommunfullmäktige ta 

beslut om ett nytt äldre-politiskt program som ska 

ligga till grund för utvecklingen inom 

äldreomsorgen. Utvecklingen av digital teknik inom 

området har kommit långt och det kommer att 

krävas mer kompetens inom IT i den framtida 

verksamheten. Den digitala utvecklingen är 

oundviklig då den framtida verksamheten kommer 

att ha avsevärt större volym än idag.  

 

Särskilt boende 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-38 316 -36 908 -38 583 1 675 

 
Under året avled många äldre personer på 

kommunens särskilda boenden och behovet av den 

kommunala servicen minskade kraftigt. På 

Solgården i Bångbro finns 24 permanenta platser 

samt fyra korttidsplatser. Behovet av 

korttidsplatser har varit lågt under året. På 

enheten har fokus legat på att försköna utemiljön 

för att de boende ska få en så tillfredsställande 

utvistelse som möjligt. Nyplantering av blommor 

och kryddor har upplevts som mycket positivt. 
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Treskillingen har omkring 59 boenden. Samtliga 

lägenheter har varit uthyrda under året men i tre 

av dem har vardera ett rum plomberats, vilket har 

medfört en hyresförlust med 36 tkr per år. 

Anledningen till plomberingen är att det är svårt 

att hyra ut tre-rums-lägenheter.  Under året har 

dess kök renoverats till att fungera som centralkök 

åt alla kommunens verksamheter. Renoveringen 

har medfört viss begränsning av sociala aktiviteter 

som kommer att kunna återupptas under våren 

2015.  

Koppargården har 41 lägenheter, varav två 

lägenheter med extra rum för möjlighet att erbjuda 

maka/make boende. Koppargården är ett relativt 

nybyggt äldreboende i centrala Kopparberg som 

regelbundet får studiebesök från kommuner och 

föreningar, som lämnar övervägande positiva 

vitsord. Under sommaren var det som mest 

omsättning på hyresgäster då sju lägenheter fick 

nya hyresgäster.  

Ordinärt boende 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-15 398 -16 635 -15 859 -776 

 
Sedan 2013 har hemtjänsten köpt tjänster från 

Samhall. Från och med april 2014 sades avtalet om 

städinsatser upp och kommunen övertog insatsen i 

egen regi. Under 2015 kan fler avtalade tjänster 

som Samhall bedriver idag komma att sägas upp 

och utföras i egen regi, sedan antalet äldre 

invånare i kommunen minskat betydligt under 

2014. Detta är ett sätt att sänka kostnaden för 

verksamheten och anpassa den till behovet av 

kommunal omsorg. I framtiden behöver 

kommunen utreda möjligheterna till så kallad 

nyckelfri hemtjänst. 

Underskottet mot budget beror på minskade 

intäkter till följd av det märkbart minskade 

behovet av hemtjänst i kommunen. Underskottet 

är också en följd av vikarietillsättning, framförallt 

på obekväm arbetstid, inom sjuksköterskeenheten. 

Under året har sjuksköterskeenheten haft svårt att 

rekrytera sjuksköterskor, vilket är ett problem som 

kommunen delar med många andra kommuner i 

landet. Underbemanning under perioder tros vara 

orsaken till högre kostnader för material än 

budgeterat. 

 

Insatser enligt LSS och LASS 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-17 164 -19 296 -17 577 -1 719 

 
Inom daglig verksamhet har man haft planerade 

utflyktsmål för de boende på gruppbostäderna 

under två sommarveckor. Även arbetstagare som 

enbart haft sysselsättning inom daglig verksamhet 

har erbjudits deltagande. Resor har bland annat 

företagits till Parken Zoo i Eskilstuna, Nostalgibyn i 

Hosta, shoppingresa till Borlänge, båttur med 

Råsvalen. Under guldvaskar-VM deltog daglig 

verksamhet som funktionärer. 

Underskottet i verksamheten beror främst på två 

saker. Den ena är återbetald retroaktiv 

jourersättning till anställda nattetid på 

gruppbostäderna. Kommunen kom överens med 

den fackliga föreningen om att det lokala avtalet 

skulle tolkas som att både jourersättning och extra 

OB-tillägg skulle betalas ut till de anställda, vilket 

inte hade gjorts de senaste tre åren. Detta innebar 

närmare 800 tkr i högre kostnader för kommunen. 

Avtalet är uppsagt. Resterande del av underskottet 

beror på en långvarig placering på institution.  
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Individ- och familjeomsorg 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-4 842 -5 040 -4 817 -223 
 

Under del av året har konsult ersatt tidigare IFO-

chef med följd att kostnaderna för bemanningen 

överskred budget med ca 550 tkr. Betydande 

rekryteringsproblem avseende både 

chefspositionen och flera handläggartjänster under 

året. Inför 2015 är problemen i stort sett lösta och 

verksamheten kan återupprätta och fortsätta 

utveckla sina rutiner. 

Missbruksvård 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-2 044 -2 403 -1 115 -1 288 

 
Missbruksvården har varit kostsam under året och 

kommer att fortsätta vara det även 2015. Antalet 

vårddygn på institution har ökat, så väl som antalet 

ärenden totalt. Flera akuta ingripanden under året 

har inneburit att planerat utvecklingsarbete inom 

verksamheten för att minska 

institutionsplaceringarna har behövt 

nedprioriteras.  

Inom missbruksvården finns behov av ökad 

kompetensutveckling gällande de nya droger som 

finns i samhället och som tenderar att bli allt fler 

på kort tid.  

Färdtjänst 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-1 155 -1 129 -1 224 95 
 

Utnyttjandet av färdtjänst har under året legat 

konstant och redovisar en positiv avvikelse mot 

budget.
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Barn- och ungdomsvård 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-3 783 -4 974 -2 174 -2 800 

 
Kostnaderna för placeringar av barn har varit höga 

under året. Förutom de barn som anvisats till 

kommunen inom ramen för avtalet med 

Migrationsverket, finns det barn som anvisats hit 

därför att de har en släktning boendes på något av 

kommunens privata anläggningsboenden. Det finns 

även fall där kommunen tagit emot anmälningar 

från Migrationsverket, skolan eller sjukvården om 

att barn till invandrade och psykiskt instabila 

föräldrar, har farit illa. Det har medfört att 

kommunen i vissa fall familjehemsplacerat 

föräldrar och barn tillsammans, och ibland 

separerade. 

Under året tillkom två dyra placeringar (4,5 tkr per 

dygn) på institution, innebärande ytterligare 

1 706 tkr utöver budgetramen. Båda placeringarna 

är avslutade. Det har även förekommit ett ökat 

antal familjehemsplacerade barn (underskott med 

1 043 tkr för familjehem SoL och LVU barn och 

unga). 

Verksamheten utgör ett viktigt utvecklingsområde 

under 2015. Både tyngd och mängd på ärenden 

som kommer in ökar. Det tenderar också att vara 

en mer komplex problembild i de ärenden som 

kommer in.  Kraven från lagstiftaren har också ökat 

de senaste åren. 

 

Ekonomiskt bistånd och familjerätt 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-2 898 -3 665 -3 749 84 
 

Inom försörjningsstödsenheten pågår ett arbete 

med att vidareutveckla samarbetet med 

Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Ökningen av ansökningar om 

ekonomiskt bistånd under året beror på det så 

kallade ”glappet” för personer som väntar på 

etableringsersättning från Försäkringskassan. 
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Fritid och kultur 
 

Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

-7 550 -6 258 -6 444 186 

 

Kulturverksamhet 
Opera på Skäret, som erhåller bidrag från 

Ljusnarsbergs kommun, har idéer om att utöka sin 

verksamhet. Föreställningarna lockar publik från 

alla delar av Sverige och även utomlands ifrån, där 

entusiaster har hört talas om den fina akustiken 

och vackra miljön intill sjön Ljusnaren. Kommunen 

ger även verksamhetsbidrag till ett antal 

föreningar, däribland folkdanslag och 

hembygdsföreningar.  

 

Bibliotek 
Efter årsskiftet invigdes bibliotekets nya vägg för 

visning av konst. Tanken är att både amatörer och 

professionella ska kunna ställa ut sin konst på 

biblioteket. En viss uppfräschning av lokalerna har 

också gjorts under våren. 

 

Under juni inleddes ett samarbete med 

Arbetsmarknadsenheten för att förmedla media till 

kommunens äldreboenden. Under sommaren hade 

bibliotekspersonalen högläsning för de boende. 

Antalet utlånade media under året var 4,5 media 

per invånare. Motsvarande siffra 2013 var 4,0. 

Genomsnittet i länet är 6,3. Kommunen har ett mål 

om att antalet utlånade media per invånare ska 

motsvara länsgenomsnittet och för att uppnå 

målet ska biblioteket försöka informera om nya 

media för att nå nya grupper, framförallt försöka 

stimulera barn och unga till att läsa. 

 

Kulturskola 
Kommunen inrättade från och med höstterminen 

en kulturskola, som ett led i att öka 

måluppfyllelsen i grundskolan. Kulturskolan 

invigdes i Bångbro Folkets hus den 10 november 

2014 i samarbete med Astma- och 

allergiföreningen i Bergslagen och Unga Allergiker 

Bergslagen, som samtidigt avslutade det svenska 

barnallergiåret. Gästartist på invigningen var Amy 

Diamond som sjöng tillsammans med barnkör och 

orkester från Ljusnarsbergs kulturskola. (Läs mer 

om kulturskolan i avsnittet om god ekonomisk 

hushållning.)

Fritidsverksamhet 
Under hösten pågick arbetet med att rusta upp och 

handikappanpassa lokalerna i Pärlan (f.d. Folkets 

hus). Utrustning för visning av digital film har 

installerats. Biografen drivs av ideella krafter men 

kommunen har investerat i utrustningen och 

energieffektivisering av lokalen. Samtidigt har 

fritidsgården flyttat över sin verksamhet till 

lokalerna, nya möbler har köpts in, ny personal har 

anställts och verksamheten börjar hitta sin form. 

Fritidsgården samarbetar med övriga föreningar i 

byggnaden. Antalet ungdomar som besöker 

fritidsgården har ökat. 
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Affärsverksamhet 
Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse budget 

213 242 899 -657 

 

Nytt seniorboende! 
LFAB sålde en avstyckad del av en fastighet på 

Kyrkvägen 11 i centrala Kopparberg till Norecic AB, 

ett dotterbolag till Statens bostadsomvandling AB 

(SBO) den 4 juni 2013. Genom ett samarbete 

mellan SBO och Ljusnarsbergs kommun avslutades 

renoveringen av totalt 18 lägenheter i augusti 

2014. Lägenheterna är anpassade för äldre 

hyresgäster och har vardera två rum och kök. Det 

finns två olika storlekar på lägenheter. Hyran för de 

55 kvm stora lägenheterna är 5 445 kr/månad och 

de 64 kvm stora lägenheterna 6 340 kr/månad. 

Lägenheterna är försedda med tvättmaskin och 

torktumlare, kabel-TV/bredband, balkong och i 

trapphusen finns hiss. Renoveringen har 

inledningsvis bekostats av SBO och Ljusnarsbergs 

kommun ska blockhyra tillbaka fastigheten under 

en hyrestid om 20 år.   

Under renoveringen har förstås hyresförluster 

medfört förluster för den allmännyttiga 

affärsverksamheten. Vid årsskiftet var fortfarande 

12 lägenheter outhyrda. Totalt i beståndet var 24 

lägenheter och fyra lokaler outhyrda per den 31 

december 2014. Det är betydligt lägre vakansgrad 

än tidigare. De senaste fem åren, efter det att 

äldrebostäderna såldes till RKHRF Ljusnarsbergs 

äldrebostäder, har vakansgraden varit runt 40 

lägenheter, det vill säga ca 15 procent av 

beståndet. Anledningen till den betydligt lägre 

vakansgraden är att Migrationsverket hyr många 

lägenheter åt nyanlända flyktingar.

Kommunikationer 
Ett viktigt instrument för att behålla invånare, 

utveckla näringslivet och försörja den kommunala 

verksamheten med rätt kompetenser, är väl 

utbyggda och fungerande kommunikationer. Tågen 

till och från stationerna i Kopparberg och Ställdalen 

avgår med en timmes mellanrum.  

Vatten och avlopp samt avfallshantering 
För närmare beskrivning av verksamheten hänvisas 

till avsnittet om Bergslagens kommunalteknik 

(BKT), tidigare i förvaltningsberättelsen. Under- 

och överskott i samtliga affärsverksamheter 

balanseras som en skuld eller fordran på kollektivet 

och påverkar inte kommunens resultat. 

Affärsverksamheterna ska tillämpa den 

kommunalrättliga självkostnadsprincipen.  
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Investeringsverksamheten 

Renovering centralkök 
Den enskilt största investeringen i 2014 års budget 

är renoveringen av köket på Treskillingens 

äldreboende och som så småningom ska fungera 

som kommunens centralkök. Investeringen har en 

budget på 16 500 tkr men kommer att färdigställas 

ett par månader senare än tidplanen. Under 2014 

har kommunen haft 7 878 tkr i investeringsutgifter 

för centralköket. Köket kommer att invigas i mars 

2015 och investeringsutgifterna kommer att hållas 

inom budgetramen.  

Investeringar i övriga fastigheter  
Under året inleddes arbetet med att snygga till 

Allersta-tomten. För det har kommunen per den 31 

december 2014 investerat 492 tkr. Målsättningen 

är att vara klar med investeringen innan 

Kopparbergs marknad hösten 2015. Under våren 

ska muren putsas och sedan ska asfaltering och 

planteringar ske. 

I övrigt har BKT utfört budgeterade investeringar 

ibland andra gator och vägar, avloppsledningar och 

lekplatser. BKT har investerat för 5 317 tkr lägre än 

årets budgetram. 

IT-investeringar 
Under året har pågått installation av fiber i 

kommunen och för detta ska kommunen erhålla 

ersättning från länsstyrelsen. IT-investeringarna 

under året uppgår till sammanlagt 2 917 tkr, vilket 

överskrider budget, men eftersom ersättning 

kommer att erhållas för fiberinstallationen ska 

budgeten hållas under hela den planerade 

investeringsperioden.  
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INVESTERINGSREDOVISNING 2014 
        Redovisning    Fg år Budget  Netto    

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto avvikelse Avslutat 

    
  

   Lokaler/fastigheter/inventarier 
   

  

   Resecenter 295 0 295 1 521 0 -295 Ja 

Allerstatomten 492 0 492   0 -492 Nej 

Oljeavskiljare Brandstationen 0 0 0   200 200 Nej 

Förprojektering Näset m.fl. 31 0 31   200 169 Nej 

Utemiljöer förskola/grundskola 0 0 0   231 231 Nej 

Utbyte sängar äldreomsorgen 0 0 0   40 40 Ja 

Brandlarm gymnastiksalar 0 0 0   150 150 Nej 

Renovering kulturbyggnader 0 0 0   250 250 Nej 

för kostverksamheten 
  

0   

   Köksinventarier Centralköket 0 0 0   250 250 Ja 

Renovering Centralkök 7 878 0 7 878   16 500 8 622 Nej 

IT-utrustning 
  

0   

   Swischar och nätverksutrustning 324 0 324   525 201 Ja 

Servrar, PC etc. 506 0 506   365 -141 Ja 

IT-utrustn inkl. läsplattor skolan 0 0 0   200 200 Nej 

Nytt trådlöst nätverk 205 0 205   320 115 Nej 

Fiberanslutning 1 882 0 1 882   100 -1 782 Nej 

Nytt ärendehanteringssystem 0 0 0   50 50 Nej 

Gator och vägar 
  

0   

   Asfaltering och dikning 1 260 0 1 260 815 885 -375 Ja 

Ombyggn gator i samb m VA-omläggn 412 0 412 264 1 035 623 Ja 

Park 
  

0   

   Rydbergdal och Trekanten 0 0 0 55 50 50 Nej 

Lekplatser 232 0 232   362 130 Nej 

Idrott 
  

0   

   Fasad Bergslagsvallen 0 0 0 19 55 55 Nej 

Fasad/fönster Olovsvallen 0 0 0 11 115 115 Nej 

Ombyggnation Ljusnarshallen 0 0 0   250 250 Nej 

Vatten och avlopp 
  

0   

   Mindre ledningsarb, bl.a. Herrhagen 366 0 366 1 925 1 750 1 384 Nej 

Flödesmätning 0 0 0   500 500 Nej 

Renhållning/deponi 
  

0   

   Utbyggnad Reningsverk 0 0 0   2 585 2 585 Nej 

Totalt investeringar 13 883 0 13 883   26 968 13 085   

  



 

44 
 

 

Personalredovisning 
Inledning 
Utifrån personalekonomiska aspekter är 

personalredovisningen en viktig del i styrning 

och uppföljning av kommunens verksamheter. 

Statistiken som redovisas ska sättas i ett 

sammanhang tillsammans med redovisning av 

verksamheternas ekonomi, kvalitet och övrig 

verksamhetsuppföljning. Det är när vi har en 

samlad bild av olika mått och nyckeltal som en 

helhetsbild av verksamheternas status kan 

ses. Personalredovisningen är framtagen på 

en kommunövergripande nivå och ger en bild 

av helheten. Det är viktigt att betona att det 

kan krävas ytterligare nedbrytning för att en 

verklig status av en verksamhet kan ses.   

Personalkostnader och antal anställda 
Personalkostnaderna i Ljusnarsbergs kommun 

utgör 50 procent av kommunens totala budget 

och uppgick 2014 till 163 387 tkr.  Per den 31 

december 2014 hade kommunen 327 

tillsvidareanställda samt 43 visstidsanställda, 

totalt 370 personer. Vid jämförelse med 

föregående år är det en ökning med 12 

personer. Ökningen berör främst 

Bergsgårdens HVB som har utökat 

personalstyrkan med åtta (8) 

tillsvidareanställda personer. Omräknat till 

heltider hade kommunen den 31 december 

2014 338,5 årsarbetare, en ökning med 15 

årsarbetare vid jämförelse med samma 

tidpunkt föregående år.  

 

Antal anställda per anställningsmyndighet (tillsvidare och visstidsanställda) 

Anställningsmyndighet 2014-12-31 2014-12-312 2012-12-31 

Kommunstyrelse 367 355 364 

Överförmyndarnämnd 3 3 
 Totalt 370 358 364 
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Antal årsarbetare 

Årsarbetare 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Totalt 338,5 323,5 325 
 

Antal tillsvidareanställda 

Tillsvidareanställda 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Totalt 327 318 319 

Åldersfördelning 
Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda medarbetare är för kvinnor 49 år och för männen 

47år. Tabellen nedan visar åldersfördelningen. 56 procent av kommunens tillsvidaranställda 

medarbetare är 50 år eller äldre.  

Åldersfördelning (Antal) 

  

Pensionsavgångar 
Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare per den 31 december 2014 kommer 15 procent att 

uppnå 65 års ålder inom fem år.  

Antal personer som uppnår 65 år 2015-2019 
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Sysselsättningsgrad 
Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 43 procent deltidsanställda. Diagrammet nedan 

visar att av kvinnorna är 48 procent deltidsanställda och av männen är 20 procent deltidsanställda.  

Sysselsättningsgrad (%) 

 

Mer- och övertid 
Antalet mer- och övertidstimmar uppgick under året till totalt 9634 timmar. Detta motsvarar cirka 

4,9 årsarbetare. 

Frånvaro 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av arbetstid: 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Total sjukfrånvaro  7,3 6,2 6,6 5,5 5,6 

Därav långtidssjukfrånvaro >60 dgr 51,7 46,1 39,1 38,3 30,1 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,9 6,5 7,3 6,1 5,9 

Sjukfrånvaro män  5 5,0 3,7 2,4 4,2 

Sjukfrånvaro åldergrupp 29 år eller yngre 2,7 2,4 1,6 0,7 0,2 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år 5,5 5,9 5,7 4,4 5,2 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 50 år eller äldre 9,4 6,9 7,8 6,8 6,6 

 

Av tabellen ovan kan vi se att den totala 

sjukfrånvaron har ökat vilket är en trend i 

Sverige sedan 2010. Det som skiljer 

Ljusnarsbergs kommun från dagens utveckling 

i Sverige är att hos oss ökar sjukfrånvaron för 

kvinnor inom åldersgruppen 50 år och äldre 

(och inte enligt trenden i Sverige där 

sjukfrånvaron ökar för kvinnor i åldergruppen 

30 till 49 år) samt att det inte är den psykiska 

ohälsan som dominerar (se nästa sida). (Källa: 

http://www.svd.se/naringsliv/kvinnor-mest-

utsatta-nar-sjukfranvaron-okar_4220719.svd, 

2014-12-31). 

Sjuklönekostnaderna uppgick 2014 till 2 307 

tkr inklusive arbetsgivaravgifter, en ökning 

med 39 tkr. 
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Psykisk ohälsa 
FN:s Världshälsoorganisation WHO säger att 

psykisk ohälsa är en av de största och 

snabbast växande utmaningarna mot 

folkhälsan i världen. I Sverige har tre av fyra 

egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i 

närheten lever med psykisk ohälsa (Hjärnkolls 

årliga befolkningsundersökningar). 

Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 

procent av Sveriges befolkning lever med 

psykisk ohälsa. I denna grupp beräknas 10-15 

procent behöva psykiatrisk behandling. Enligt 

Försäkringskassan är psykisk ohälsa den 

vanligaste sjukskrivningsorsaken. (Källa: 

http://www.hjarnkoll.se/Om-

kampanjen/Psykisk-ohalsa/ 2015-01-28). 

Diagrammet nedan visar Försäkringskassans 

siffror avseende pågående sjukfall för 

kommunanställda i länet per den 1 april 2014. 

Enligt diagrammet har Ljusnarsbergs kommun, 

vid mätdatumet, lägst andel sjukskrivna på 

grund av psykisk ohälsa i länet. Enligt uppgift 

från Försäkringskassan faller den vanligaste 

orsaken till sjukskrivning inom kommunen, vid 

mätdatumet, istället under diagnosgrupperna  

”övrigt” och ”muskel- och skelett”. 

 

Andel (%) sjukskrivna för psykiska sjukdomar  

 

Långtidsfrisk 
Långtidsfrisk innebär att under ett år inte ha 

någon sjukdag alls och brukar redovisas som 

kommunens frisktal. Inom kommunen var det 

37 procent av de månadsanställda 

medarbetarna som inte hade någon sjukdag 

alls under 2014. För 2013 var motsvarande 

siffra 32 procent. 

http://www.hjarnkoll.se/Om-kampanjen/Psykisk-ohalsa/
http://www.hjarnkoll.se/Om-kampanjen/Psykisk-ohalsa/
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Rekrytering 
Inom kommunen genomförs främst 

ersättningsrekryteringar. Kommunen har god 

tillgång på sökande men upplever svårigheter 

med att rekrytera lärare med 

ämnesbehörigheter inom spanska och 

hemkunskap, speciallärare samt 

sjuksköterskor.   

Jämställdhet 
Kommunen är en kvinnodominerad 

arbetsplats, 81 procent av de månadsanställda 

per den 31 december 2014 var kvinnor. I 

enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567) 

genomför kommunen vart tredje år 

lönekartläggning med syfte att upptäcka, 

åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader i 

lön och andra anställningsvillkor. En sådan 

lönekartläggning har genomförts under hösten 

2014. Av kartläggningen kan vi påvisa att de 

löneskillnader som föreligger är sakliga och 

kan inte härröras till kön. Under året har även 

ett lönepolitiskt dokument tagits fram och 

implementerats i kommunen; Din lön inom 

Ljusnarsbergs kommun. Dokumentet är ett 

styrdokument inom lönepolitikens område 

och ska vara ett stöd för kommunens chefer i 

ansvaret att hantera lönefrågor. I frågan om 

jämställdhet ska konstateras att 48 procent av 

kvinnorna har deltidssysselsättning inom 

kommunen, motsvarande siffra för männen är 

20 procent.  

Medarbetarundersökning 
I ÖSB 2011 angavs åtta 

målområden/strategiområden varav Attraktiv 

arbetsgivare var ett målområde. Attraktiv 

arbetsgivare har definierats som: 

”Ljusnarsbergs kommun är en kommun där 

medarbetare ges goda möjligheter till 

delaktighet och trivsel på arbetet. Tillsammans 

med ett gott ledarskap och aktivt arbete för 

god hälsa bidrar detta till en attraktiv 

arbetsplats. Vidare är av kommunen 

efterfrågad kompetens utifrån verksamhetens 

behov den viktigaste faktorn för att uppnå god 

kvalitet. Därav följer att kommunen 

säkerställer möjlighet till innehav av de 

kompetenser som en högkvalitativ 

verksamhet kräver, vare sig det gäller 

rekrytering eller fortbildning av befintlig 

personal.”  Utifrån strategiområdet Attraktiv 

arbetsgivare sändes under hösten 2011 en 

medarbetarenkät ut till månadsanställda i 

Ljusnarsbergs kommun. Under februari 2014 

genomfördes en uppföljning.  I tabellen nedan 

redovisas målvärde för olika parametrar inom 

strategiområdet samt resultatet för 2011 och 

2014 års medarbetarundersökning. 

 

Målområde Mål (%) 2011 Resultat 2014 Resultat 2011 

Upplever gott ledarskap 70 65 72 

Upplever sig nöjda med sin 
arbetssituation 

70 78 79 

Upplever sig ha adekvat 
kompetens för sitt yrkesutövande 

85 85 81 

Har kännedom om kommunens 
värdegrund 

70 85 83 
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Finansiell analys 

Inledning 
Kommunen har en stabil ekonomi och samtliga 

finansiella mål uppfylls under året. Vad som ska 

påtalas är att verksamhetens nettokostnader 

ökade med 10 095 tkr mellan 2013 och 2014. 

Sådana höga kostnadsökningar har det inte 

beslutats om i budget och förklaringen till 

kostnadsökningarna är till stor del avvikelser mot 

budget i samband med flyktingmottagandet. Vissa 

verksamheter uppvisar också högre kostnader än 

föregående år av andra skäl, främst verksamheter 

inom vård- och omsorgområdet.  

Mellan åren 2013 och 2014 ökade skatteintäkter 

och generella statsbidrag med 12 100 tkr. Det 

beror delvis på befolkningsökningen men även på 

det reviderade kostnadsutjämningssystemet. Inför 

2015 minskar kommunens intäkter i 

kostnadsutjämningssystemet markant. Dessutom 

kan det inte förväntas ett lika stort finansnetto 

2015 som 2014, vilket härrör från försäljning av 

obligationer med vinst och låga räntekostnader på 

lånat kapital.  

Den finansiella ställning som kommunen har i 

bokslut 2014 medför möjligheter att investera utan 

att behöva finansiera investeringarna med lånat 

kapital. Detta är viktigt eftersom kommunen har en 

hög skuldbörda. Det har även medfört att 

verksamheten är fortsatt ekonomiskt stabil och att 

endast anpassningar till minskad eller ökad volym 

har behövt göras i budget 2015. Detta trots den 

stora intäktsminskningen med 7 360 tkr i 

äldreomsorgs-modellen i kostnads-

utjämningssystemet till nästa år.  

Pensionsförpliktelser 
Per den 31 december 2014 uppgår kommunens 

totala pensionsförpliktelser till 145 902 tkr 

(152 557 tkr) inklusive särskild löneskatt, omräknat 

till 29 697 kr/invånare (31 294 kr/invånare). Det är 

en minskning från föregående år med 6 655 tkr. 

Minskningen beror främst på ökade 

pensionsutbetalningar. Mellan åren 2012 och 2013 

ökade pensionsskulden med 8 715 tkr. Ökningen 

berodde främst på sänkningen av referensräntan 

(RIPS). 

Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld 

enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär 

att en mindre del redovisas som avsättning i 

balansräkningen (1 559 tkr) och en större del tas 

upp som en ansvars-förbindelse utanför 

balansräkningen (144 343 tkr). Den mycket höga 
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ansvarsförbindelsen är viktig att beakta ur 

risksynpunkt. Det är mycket svårt att förutspå hur 

olika ränte- och basbeloppsuppräkningar, samt 

förändringen av RIPS, påverkar pensionsskuldens 

utveckling.  

De pensionsmedel som intjänats efter 1998 

utbetalas för den anställdes egen placering hos 

pensionsförvaltare. Förpliktelsen minskas med en 

försäkring genom kommunens pensionsförvaltare 

KPA, som innebär att pensionsförvaltaren svarar 

för utbetalning av kompletterande ålderspension 

och efterlevandepension till vuxen- samt 

barnpension. Detta dämpar ökningen av 

pensionsskulden. Kommunen förfogar inte över 

någon finansiell placering av pensionsmedel, vilket 

innebär att pensionsförpliktelsen återlånats i 

verksamheten (se nedanstående tabell).

 

Pensionsförpliktelser 
(tkr) 

2013 2014 

Avsättningar för pensioner 1 262 1 559 

Ansvarsförbindelser för pensioner 151 295 144 343 

Summa pensionsförpliktelser 152 557 145 902 

Placering Pensionsmedel  0 0 

Återlånade medel 152 557 145 902 

 

Övriga avsättningar 
Förutom framtida pensionsutbetalningar finns 

övriga avsättningar i kommunen som ska utbetalas 

i framtiden. En av dessa är ett åtagande avseende 

återställande av deponi. Enligt en kalkyl från BKT 

beräknas det kosta totalt 15 900 tkr att täcka 

avfallet. I 2014 års bokslut är avsatt 5 670 tkr för 

ändamålet.  

En annan avsättning är finansiering av åtgärder 

kopplade till det så kallade Citybaneavtalet mellan 

staten och Örebro län, där kommunen har avsatt 

vissa medel för att öka attraktiviteten och 

enkelheten mellan övergång från biltrafik till den 

miljövänligare kollektivtrafiken. Kommunen har 

iordningsställt två resecentrum. Avsättningen 

minskade under 2014 med 543 tkr och uppgår till 

1 042 tkr. 
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Skuldsättning 

 
Kommunens långfristiga skulder (tkr)   

Totalt 237 493 

varav lån till   

Ljusnarsbergs kommunlager AB 28 500 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 112 993 

 Återstår kommunens ”egna” lån 96 000 

 

Sammantaget har kommunen lån motsvarande 

237 493 tkr. Av dessa redovisas 5 000 tkr som 

kortfristig del av långfristig skuld, eftersom 

beloppet kommer att amorteras inom ett år. År 

2014 amorterades 8 400 tkr. 

Den del av tillgångarna som finansierats med 

främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. 

Kommunens totala skuldsättningsgrad uppgick till 

69 procent vid årets slut. I diagrammet nedan syns 

utvecklingen under en fem-års-period. 

Skuldsättningsgraden har stadigt minskat i takt 

med att resultaten har ökat. I skuldsättningsgraden 

ingår dessvärre inte ansvarsförbindelsen för 

framtida pensionsutbetalningar. Kommunens 

ansvarsförbindelse är större än dess egna kapital.  

 

Att kommunen har höga skulder medför risker 

eftersom kommunen då blir beroende av 

ränteutvecklingen. Ränteutvecklingen kan 

kommunen inte påverka och det är svårt att 

uppskatta dess utveckling. Räntorna har varit 

mycket låga under 2014 och är fortsatt låga. Den 

genomsnittliga räntan var 1,46 procent på det 

lånade kapitalet.  

Kommunen har ett finansiellt mål om att amortera 

tillräckligt mycket för att kunna uppnå en 

skuldsättningsgrad om 80 tkr per invånare år 2018. 

För att uppnå det behöver kommunen amortera 

7 000-7 500 tkr per år fram till dess. Kommunen 

har under året amorterat 8 400 tkr. En 

förutsättning för detta har varit en mycket god 

likviditet. 
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Likviditet 
Kommunen har haft en stark utveckling av likvida 

medel. Detta beror på den starka 

resultatutvecklingen. Den 9 december2014 

likviderades dessutom LFAB och 10 211 tkr tillföll 

kommunkassan.  

 

 

 

Av de likvida medlen vid årsskiftet tillhör 4 186 tkr 

stiftelsefonder, vars medel omplacerades av 

kommunen och kommunen agerade mellanhand 

under ett par dagar kring årsskiftet.  

   

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtagande för 

bostadsrättsföreningen Hemvreten bedöms som 

det åtagandet med störst risk. Enligt uppgift från 

fastighetsägaren var fyra lägenheter outhyrda den 

31 december 2014. Den 1 mars 2015 är det endast 

en lägenhet outhyrd. Det positiva flyttnettot till 

kommunen har gjort att fler lägenheter hyrs ut. 

Borgensåtagandet uppgår per 31 december 2014 

till 2 374 tkr. Det är en minskning från föregående 

år med 24 tkr.  

Till kommunalförbundet BKT har samtliga 

medlemskommuner ett borgensåtagande och 

Ljusnarsbergs kommuns åtagande uppgår till 

1 740 tkr. Därutöver finns två borgensåtaganden 

för egna hem motsvarande 26 tkr. 

Ljusnarsbergs kommun har även ett solidariskt 

borgensåtagande sedan maj 1993 för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 

och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner 

som per 2014-12-31 var medlemmar i 

Kommuninvest ekonomiska förening har ingått 

likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 

dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur 

ansvaret ska fördelas mellan varje 

medlemskommun vid ett eventuellt infriande av 

borgensansvaret. Risken för ett sådant infriande 

bedöms som mycket liten. 
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Investeringsnivå 

Kommunen har endast haft investeringsutgifter för 

13 883 tkr under 2014, som förvisso är högre än 

tidigare år, men som endast utgör halva 

investeringsbudgeten. Avvikelsen mot budget är 

13 085 tkr. Anledningen till den stora avvikelsen är 

att renoveringen av centralköket inte blev klart 

under året enligt tidplan samt att BKT har haft 

5 317 tkr lägre utgifter än budget.  

I samband med att budgeten för år 2013 antogs, 

tillsatte kommunstyrelsen en arbetsgrupp med 

ändamål att utreda kommunens framtida 

investeringsbehov och finansieringen av 

investeringarna samt upprätta en långsiktig 

investeringsplan. Kommunen står inför stora 

utmaningar i form av investeringar inom bland 

andra allmännyttan. Det är därför av extra vikt att 

planera hur detta ska finansieras. Möjligheterna att 

låna är begränsade. 

För att skapa utrymme för de omfattande 

investeringarna behöver kommunen ha höga 

resultatnivåer. Med allra största sannolikhet är det 

svårt för kommunen, som redan har en hög 

skuldbörda, att finansiera investeringarna genom 

lånat kapital. Detta kommer endast att kunna ske 

sporadiskt. 

 

 

 

Årets resultat 
Som har nämnts i detta kapitel har kommunen 
stora framtida investeringsbehov. Dessutom finns 
en hög pensionsskuld som ska betalas av under de 
kommande ca: 40 åren. Detta tillsammans med en 
rad belysta osäkerhetsfaktorer rörande 
kostnadsutvecklingen, framtida skatteunderlag och 
ränteutvecklingen på kreditmarknaden, förutsätter 
höga resultatnivåer i kommunen framöver. 
Kommunen har ett långsiktigt resultatmål om 
10 000-15 000 tkr per år vilket antogs första 
gången i samband med 2013 års budget. Målet om 
en hög resultatnivå gällde även 2014. Det målet 
uppnås under året med god marginal då 
kommunen har ett resultat på 21 952 tkr, vilket är 
10 668 tkr bättre än budgeterat.  Anledningen till 
det höga resultatet förklaras i stort i det följande. 
 

Befolkningen var 46 invånare fler 1 november 2013 
än vad som det budgeterades för. Sammantaget 
gav skatter och generella statsbidrag 2 362 tkr mer 
än budget.  
 
Kommunens finansiella intäkter var högre än de 
finansiella kostnaderna, vilket är första gången på 
minst 20 år. De finansiella intäkterna var 3 104 tkr 
bättre än budget och de finansiella kostnaderna 
1 014 tkr lägre än budget. Finansnettot är därmed 
4 118 tkr bättre än budgeterat.  
 
Utan höga resultatnivåer blir kommunen tvungen 
att finansiera framtida investeringar med lånade 
medel istället för egna. I så fall uppfyller inte 
kommunen kravet på god ekonomisk hushållning 
som innebär att varje generation ska bära sina 
egna kostnader.  

 

7 922 

10 766 

7 052 

5 296 

13 883 

2010 2011 2012 2013 2014

Nettoinvesteringar, tkr 
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Vad avser verksamheterna är de största avvikelserna följande: 

- Kommunstyrelsens disponibla medel och central lönepott  +5 512 tkr 
- Ekonomiavdelningen inkl. lägre sociala avgifter  +3 319 tkr 
- Pensionskostnader    +1 278 tkr 
- Kostverksamheten    - 1 503 tkr 
- Grundskola    +1 258 tkr 
- Kommunal vuxenutbildning   +1 839 tkr 
- Särskilt boende    +1 675 tkr 
- LSS/LASS    - 1 719 tkr 
- Flyktingmottagande    - 1 502 tkr 
- Barn- och ungdomsvård   - 2 800 tkr 
- Missbruksvård och övrig vård vuxna   -1 288 tkr 
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31% 
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Soliditet 
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18 724 
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Redovisning 
 

Resultaträkning 

  
Kommun Kommun 

  
2013 2014 

  
    

Verksamhetens intäkter Not 1 102 756 92 504 

därav jämförelsestörande intäkter Not 2 4 766 110 

Verksamhetens kostnader Not 3 -307 788 -312 113 

därav jämförelsestörande kostnader Not 4 -6 123 -2342 

Avskrivningar Not 5 -14 051 -9 489 

Övriga rörelsekostnader 
 

    

Verksamhetens nettokostnader   -219 083 -229 098 

  
    

Skatteintäkter  Not 6 166 688 170 177 

Generella statsbidrag o utjämning Not 7 71 925 80 535 

Finansiella intäkter Not 8 5 571 6 323 

Finansiella kostnader Not 9 -6 377 -5 986 

Resultat före extraordinära poster   18 724 21 952 

Extraordinära intäkter Not 10 0 0 

Extraordinära kostnader Not 10 0 0 

  
    

Årets resultat Not 10 18 724 21 952 
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Balansräkning 

  
Kommun Kommun 

TILLGÅNGAR 
 

2013 2014 

Anläggningstillgångar 
 

    

Materiella anläggningstillgångar: 
 

    

     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 141 304 143 810 

     Maskiner och inventarier Not 13 5 729 7 617 

Finansiella anläggningstillgångar Not 16 45 600 33 923 

Långfristiga fordringar Not 17 145 666 141 176 

Summa anläggningstillgångar 
 

338 299 326 526 

  
  

 Omsättningstillgångar 
 

    

Kortfristiga fordringar Not 18 51 419 40 693 

Kassa och bank Not 19 33 962 65 528 

Summa omsättningstillgångar 
 

85 381 106 221 

  
    

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

423 680 432 747 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital Not 20     

Ingående eget kapital 
 

92 046 110 770 

Årets resultat 
 

18 724 21 952 

Summa eget kapital 
 

110 770 132 722 

  
    

Avsättningar 
 

    

Avsättningar för pension och liknande 
 

    

     förpliktelser Not 21 1 262 1 559 

Avsättning till deponi m.m. Not 21 7 467 6 712 

  
    

Skulder 
 

    

Långfristiga skulder Not 22 245 893 232 493 

Kortfristiga skulder Not 23 58 288 59 261 

Summa skulder och avsättningar 
 

312 910 300 025 

  
    

SUMMA EGET KAPITAL,  
 

    

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

423 680 432 747 

        

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
 

    

Ansvarsförbindelser 
 

    

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
 

    

     bland skulder och avsättningar Not 24 151 295 144 343 

Övriga ansvarsförbindelser 
 

    

     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 25 4 166 4 140 

Leasing Not 26 651 958 

  
    

SUMMA PANTER OCH 
 

    

ANSVARSFÖRBINDELSER 
 

156 112 149 441 
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Kassaflödesanalys 

  
Kommun Kommun 

  
2013 2014 

Den löpande verksamheten Not     

Årets resultat 
 

18 724 21 952 

Justering för avskrivningar 5 14 051 9 489 

Justering för gjorda avsättn pensioner o övriga  21 -1 875 -459 

Just för övr ej likviditetspåv poster 11 0 0 

Medel från verksamheten före förändr rörelsekap 30 900 30 982 

  
    

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar -4 453 10 727  

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 3 110 974 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 557 42 683 

  
    

Investeringsverksamhet 
 

    

Investering i materiella anläggn.tillgångar 12,13 -27 800 -13 884 

Försälj materiella tillgångar (exkl. reavinst) 12 112 0 

Investering i finansiella anläggningstillg 14 -21 189 -10 000 

Försäljning finansiella anläggningstillg 15 9 300 21 677 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 577 -2 207 

  
    

Finansieringsverksamheten 
 

    

Upptagna lån 
 

27 500 0 

Ökning (-)/minsk (+) långfristiga fordringar  17 4 414 4 490 

Amortering av skuld 22 -7 688 -13 400 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 226 -8 910 

  
    

Årets kassaflöde   14 206 31 566 

Likvida medel vid årets början 
 

19 756 33 962 

Likvida medel vid årets slut 
 

33 962 65 528 
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Noter till resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys (alla belopp i tkr) 

   
  

Not 1 Verksamhetens intäkter 2013 2014 

 
enligt driftredovisningen 116 982 107 554 

 
varav 

 
  

 
Barnomsorgsavgifter 1 567 1 622 

 
Äldreomsorgsavgifter 6 136 5 696 

 
Skolmåltider 3 086 3 450 

 
Äldreomsorgsmåltider 4 374 4 189 

 
Tippavgifter 5 775 0 

 
Övriga avgifter 842 192 

 
Hyror och arrenden 19 460 30 778 

 
Försäljning 12 478 9 351 

 
Bidrag 58 480 52 258 

 
Övriga intäkter 4 784 19 

   
  

  Av dessa avgår interna transaktioner -14 226 -15 050 

 
Summa 102 756 92 504 

   
  

Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 2013 2014 

 
hetens intäkter, enl. driftredovisn 

 
  

 
Realisationsvinst anläggn.tillgångar 302 110 

  Återbetalning AFA 4 464 0 

  
4 766 110 

   
  

Not 3 Verksamhetens kostnader 2013 2014 

 
enligt driftredovisningen 339 554 340 225 

 
varav 

 
  

 
Kostnader för arbetskraft 165 604 168 090 

 
    varav pensionskostnader inkl. löneskatt 24,26% 6 041 6 468 

 
       förändring av pensionsavsättning -225 239 

 
       pensionsutbetalningar 5 239 5 522 

 
      pensionsförsäkringar 964 642 

 
      förvaltningsavgifter 63 65 

 
Entreprenad, köp av verksamhet 100 338 98 804 

 
Lokalhyror/hyror leasing 22 434 19 582 

 
Bränsle, energi och vatten 7 797 9 373 

 
Tele, datakommunikation, porto 2 827 3 002 

 
Livsmedel 3 275 3 649 

 
Material och varor 6 467 6 941 

 
Försörjningsstöd 3 032 3 379 

 
Övriga bidrag 7 205 8 469 

 
Transporter och resor samt övr. kostnader 3 035 5 874 

 
Kapitalkostnader 17 540 13 062 

   
  

 
Avgår kapitalkostnader -17 540 -13 062 

  Av dessa avgår interna transaktioner -14 226 -15 050 

 
Summa 307 788 312 113 
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Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- 2013 2014 

 
hetens nettokostnader, enl. driftredovisn 

 
  

 
Realisationsförlust försäljning byggnader 75 0 

 Justering avskrivningar badanläggning 0 42 

  Nedskrivning fastigheter 6 048 2 300 

 
Summa 6 123 2 342 

   
  

Not 5 Avskrivningar 2013 2014 

 
Inventarier 1 132 1 028 

 
Fastigheter och anläggningar 6 872 6 119 

 
Nedskrivning återförd 0 0 

 
Nedskrivningar materiella     6 048 2 300 

 Justering avskrivningar badanläggning 0 42 

  Nedskrivningar finansiella 0 0 

 
Summa 14 051 9 489 

 
Nedskrivning har gjorts av följande fastighetsvärden: 

 
  

 

2013: Reningsverket i Bångbro med 483 tkr, samt en utbyggnad av samma 
reningsverk med 1 972 tkr. Nedskrivningarna påverkar inte kommunens resultat 
men minskar den bokförda skulden till VA-kollektivet. Nedskrivningen görs för att 
bättre spegla anläggningens antagna återvinningsvärde. 
2014: Ytterligare nedskrivning med 2 300 tkr på reningsverket. 

  

 
  

 
  

 
  

 2013: Smaragden, annex vid Bergsgården med 1 313 tkr. Nedskrivningen 
  

 
  

 
påverkar inte kommunens resultat. Annexet antas sakna värde. 
 

  

 
  

 
  

 
2013: Gamla Kopparbergsskolan med 2 279 tkr. Nedskrivningen påverkar 
resultatet och görs därför att elevantalet minskar och skolan inte kommer att 
användas inom en snar framtid samt att byggnaden bedöms ha ett mycket lågt 
marknadsvärde. 
 
2014: Justering avskrivning 42 tkr härrör till badanläggning som såldes under 2013. 
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Not 6 Skatteintäkter 2013 2014 

 
Preliminära skatteinbetalningar under året 167 749 170 670 

 
Preliminär slutavräkning innevarande år -1 179 34 

  Slutavräkning föregående år 118 -527 

 
Summa 166 688 170 177 

 

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

 
  

   
  

   
  

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 2013 2014 

 
Inkomstutjämning 53 495 54 564 

 
Kostnadsutjämning 3 817 14 616 

 
Utjämningsbidrag LSS 497 -406 

 
Strukturbidrag 3 479 2 216 

 
Fastighetsavgift 8 435 8 420 

  Regleringsbidrag/avgift 2 202 1 125 

 
Summa 71 925 80 535 

   
  

Not 8 Finansiella intäkter 2013 2014 

 
Räntor medelsplacering 955 357 

 
Räntor från koncernföretag 924 904 

 
Räntor utlåning 142 3 

 
Räntor kundfordringar 13 26 

 
Ersättning kommunal borgen 166 118 

 
Vinst avyttring obligationer och värdepapper 0 1 808 

  Övriga finansiella intäkter 3 372 3 107 

 
Summa 5 571 6 323 

  
    

Not 9 Finansiella kostnader 2013 2014 

 
Räntor på anläggningslån -4 694 -4 069 

 
Upplupna räntor -1 357 -1 127 

 
Förlust vid försäljn av finansiella anläggn.tillgångar -326 -789 

  Övriga finansiella kostnader 0 -1 

  
-6 377 -5 986 

   
  

Not 10 Avstämning av balanskravet 2013 2014 

 
Årets resultat enligt resultaträkningen 18 724 21 952 

 
Frivillig avtalspension 0 0 

  Realisationsvinst anläggn.tillgångar -302 -110 

 
Justerat resultat 18 422 21 842 

 
      



 

61 
 

   
  

Not 11 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2013 2014 

  Övriga  0 0 

 
Summa 0 0 

   
  

 
  

 
  

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 2013 2014 

 
Mark och byggnader 

 
  

 
Anskaffningsvärde 280 562 291 482 

 
Ackumulerade avskrivningar -117 245 -145 372 

 
Ackumulerade nedskrivningar -22 013 -2 300 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 

 
Bokfört värde 141 304 143 810 

   
  

 
Redovisat värde vid årets början 127 199 141 304 

 
Investeringar 27 137 10 967 

 
Försäljning och utrangering -112 0 

 
Nedskrivningar -6 048 -2 300 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 

 Justering avskrivning badanläggning 0 -42 

 
Avskrivningar -6 872 -6 119 

 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 

  Övriga förändringar  0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 141 304 143 810 

   
  

 
Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. Tillämpad    

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

 
Huvudprincipen används och beloppsgränsen  

 
  

 
för anläggningstillgång är över ett basbelopp. 

 
  

   
  

Not 13 Maskiner och inventarier 2013 2014 

 
Anskaffningsvärde 12 761 15 677 

 
Ackumulerade avskrivningar -5 861 -8 060 

 
Ackumulerade nedskrivningar -1 171 0 

  Ackumulerade uppskrivningar 0 0 

 
Bokfört värde 5 729 7 617 

   
  

 
Redovisat värde vid årets början 6 198 5 729 

 
Investeringar 663 2 917 

 
Försäljning och utrangering 0 0 

 
Nedskrivningar 0 0 

 
Återförda nedskrivningar 0 0 

 
Avskrivningar -1 132 -1 029 

 
Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0 0 

  Övriga förändringar  0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 5 729 7 617 
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Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning.  

 
  

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

 
används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över ett    

 
basbelopp. 

 
  

   
  

Not 14 Investering av finansiella anläggningstillgångar 2013 2014 

 
Obligationer 

 
  

 
LLoyds FRN 1/16 

 
  

 
Barclays Bank PLC 10 000   

 
Svenska Handelsbanken enligt Standard&Poor's 10 000   

 
Consensus BlueChip Obligation Europa 

 
10 000 

 
Andelar 

 
  

 
Kommuninvest ekonomisk förening 1 149   

 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40   

    21 189 10 000 

   
  

Not 15 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2013 2014 

 
Obligationer 

 
  

 
Barclays Bank PLC, Danske Bank 9 300 5 000 

 
Svensk Exportkredit 

 
4 000 

 
Aktier 

 
  

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 

 
11 000 

 
Övriga värdeförändring 

 
  

 
Kommuninvest  

 
1 677 

  Summa 9 300 21 677 

   
  

   
  

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 2013 2014 

 
Aktier 11 050 50 

 
Ljusnarsbergs Fastighets AB 11 000 0 

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 50 50 

 
Andelar 2 242 565 

 
Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 

 
Kommuninvest 1 837 160 

 
Ljusnarshälsan 25 25 

 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40 40 

 
Obligationer 32 308 33 308 

 
Morgan Stanley, Danske Bank 10 000 10 000 

 
Svenska Handelsbanken enligt Standard&Poor's 10 000 10 000 

 
Consensus BlueChip Obligation Europa 0 10 000 

 
Lloyds FRN 1/16 1 500 1 500 

 
Lloyds TSB Bank Steepener Notes, Danske bank 920 920 

  Kommuninvest ekonomisk förening 888 888 

 
Summa 45 600 33 923 
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Not 17 Långfristiga fordringar 2013 2014 

 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 32 588 28 088 

 
Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening  112 993 112 993 

  Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 85 95 

 
Summa 145 666 141 176 

   
  

   
  

Not 18 Kortfristiga fordringar 2013 2014 

 
Kundfordringar 10 487 5 539 

 
Upplupna skatteintäkter 4 003 1 071 

 
Statliga fordringar 9 995 9 999 

 
Förutbetalda kostnader 3 903 4 047 

 
Upplupna intäkter 9 089 4 706 

 
Momsfordran 3 040 5 113 

 
Korfristig fordran Riksbyggen Kooperativa… 9 489 9 489 

  Övrigt 1 414 729 

 
Summa 51 420 40 693 

   
  

Not 19 Kassa och bank 2013 2014 

 
Kassa   13 12 

 
Postgiro  26 590 31 833 

  Bank 7 359 33 683 

 
Summa 33 962 65 528 

   
  

Not 20 Eget kapital 2013 2014 

  Ingående eget kapital 92 046 110 770 

 
Årets resultat 18 724 21 952 

  Summa 110 770 132 722 

   
  

 
Specifikation av eget kapital 

 
  

 
Kommunen 107 855   

 
VA-kollektivet (ackumulerat över-underskott) 3 163   

  VA-kollektivet, årets resultat -248   

 
Summa 110 770 0 

   
  

Not 21 Avsättning pension     

 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är    

 
beräknade enligt RIPS 07. Avsättning till pensioner redovisar    

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

 
 garanti- och visstidspensioner. Förpliktelsen minskad genom försäkring:    

 
kompletterande ålderspension och efterlevandepension till vuxen   

 
 samt barnpension försäkrat hos KPA. Överskottsmedel i försäkringen    

 
per den 31 december 2014 är 0 kr. Totalt kapital för att säkerställa    

 
utbetalningar är 10 906 tkr.  
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Not 21 Avsättning pension exkl. ÖK-SAP 2013 2014 

 
Ingående avsättning 1 286 1 262 

 
Pensionsutbetalningar -147 -75 

 
Nyintjänad pension 0 355 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 35 19 

 
Sänkning av diskonteringsränta 98 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 

 
Övrigt -10 -2 

 
Utgående avsättning 1 262 1 559 

 
Aktualiseringsgrad är 94 % 

 
  

   
  

Not 21 Avsättning pension ÖK-SAP     

   
  

 
Ingående avsättning 201 0 

 
Utbetalning ÖK-Sap 0 0 

 
Arbetstagare som pensionerats 0 0 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3 0 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

 
Förändring av löneskatt 0 0 

 
Övrigt -204 0 

 
Utgående avsättning 0 0 

 
Aktualiseringsgrad är 94 % 

 
  

   
  

Not 21 Avsättning deponi 2013 2014 

 

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 7 208 5 632 

 
Avsättning under året 234 38 

 
Ianspråktaget belopp under året -1 810 0 

 
Outnyttjat belopp som återförts 0 0 

 
Utgående balans 5 632 5 670 

   
  

Not 21 Avsättning citybanan 2013 2014 

 

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

  

 
Ingående balans 1 908 1 585 

 
Avsättning under året 0 0 

 
Ianspråktaget belopp under året  -323 -543 

 
Outnyttjat belopp som återförts 0 0 

 
Utgående balans 1 585 1 042 
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Not 21 Avsättning vägfond 2013 2014 

 

Avsättningen avser en av fullmäktige (KS 043/2011, 2011-12-15 § 118) beslutad 
vägfond för möjlighet till utbetalning av kommunala investeringsbidrag för 
angelägna åtgärder. Fonden är nybildad 2013   

 
 och utbetalning ur den ska ske tidigast år 2015. 

 
  

   
  

 
Ingående balans 0 250 

 
Avsättning under året 250 0 

 
Ianspråkstagande belopp under året 0 0 

 
Outnyttjat belopp som återförts 0 -250 

 
Utgående balans 250 0 

   
  

 
Totalt avsättningar 8 729 8 271 

   
  

Not 22 Långfristiga skulder 2013 2014 

 
Låneskuld 

 
  

 
Ingående låneskuld 231 081 245 893 

 
Nya lån/övertagna lån 27 500 0 

 
Avgår kortfristig del av långfristig skuld -5 000 -5 000 

 
Årets amorteringar/Inlösta lån -7 688 -8 400 

 
Summa 245 893 232 493 

 

Kreditgivare är Kommuninvest. Huvudmetoden tillämpas enl. 
RKR rek 15.1 

 
  

  
2013 2014 

 
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

 
  

 
Genomsnittlig ränta 2,51% 1,46% 

 
Lån som förfaller inom  

 
  

 
1 år 64 960 113 033 

 
2-3 år 148 033 103 960 

 
4-5 år 15 000 0 

   
  

Not 23 Kortfristiga skulder 2013 2014 

   
  

 
Leverantörsskulder 19 054 12 277 

   
  

 
Personalens skatter och avgifter 15 168 14 987 

 
  varav källskatt anställda 2 386 2 398 

 
  varav arbetsgivaravgifter anställda 2 868 2 969 

 
  varav upplupna löner 0 0 

 
  varav semesterlöneskuld 9 914 9 620 

   
  

 
Interimsskulder 9 009 9 381 

 
vara upplupna kostnader 7 817 8 182 

 
varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 1 192 1 199 
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Upplupna kostnader 7 781 7 456 

 
  varav upplupna räntor 1 357 1 127 

 
  varav upplupen löneskatt utbetalda pensioner -124 -198 

 
  varav upplupna pensionskostnader, individuell del 5 272 5 253 

 
  varav löneskatt pensionskostnader, individuell del 1 276 1 274 

   
  

 
Kortfristig del av långfristig skuld 5 000 5 000 

   
  

 
Kortfristig skuld koncernföretag 116 45 

   
  

 
Kortfristiga skulder staten 453 221 

 
  varav momsskuld 453 221 

   
  

 
Övrigt 1 707 9 894 

 
Summa 58 288 59 261 

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

  

 
  

 
  

 
  

 
  

Not 24 Pensionsförpliktelser 2013 2014 

 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland skulder    

 
eller avsättningar. 

 
  

 
Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvars-   

 
förbindelse. Denna del av pensionsåtagandet har minskat med 6 952 tkr   

 
mellan år 2013 och 2014. Ljusnarsberg har beslutat att betala ut    

 
maximalt belopp av den avgiftsbestämda ålderspensionen. För 2014   

 
betalades ut 5 253 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 142 355 151 295 

 
Pensionsutbetalningar -5 863 -6 179 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4 371 1 557 

 
Sänkning av diskonteringsränta 11 417 0 

 
Aktualisering 0 291 

 
Bromsen 0 -742 

 
Förändring av löneskatt 0 0 

 
Övrigt -985 -1 879 

 
Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 151 295 144 343 

   
  

   
  

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser 2013 2014 

 
BKT, Bergslagens Sparbank 1 740 1 740 

 
Bostadsrättsföreningar 2 398 2 374 

 
Lån småhus 28 26 

 
Summa 4 166 4 140 
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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 2014-12-31 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 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 343 776 710 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 334 518 113 kr. 

    Not 26 Leasing 2013 2014 

 
Finansiella leasingavtal över 3 år 0 0 

   
  

 
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 

 
  

 
överstigande 3 år 651 958 

 
Minimileaseavgifter Tkr 

 
  

 
Med förfall inom 1 år 148 144 

 
Med förfall inom 1-5 år 503 814 

 
Med förfall senare än 5 år 0 0 

   
  

 
Leasingavtalet klassas som operationella då avgiften fördelas linjärt över   

 
leasingperioden och de ekonomiska fördelar och risker som    

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

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

 
Avtalen innehåller endast standardvillkor. 
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Driftsredovisning 

  

Utfall Budget Avvikelse 

2013 2014 2014 budget 

Gemensam administration -13 114 -17 200 -29 571 12 371 

Kostverksamhet -3 614 -4 106 -2 603 -1 503 

Politisk verksamhet -4 913 -4 690 -5 196 506 

Överförmyndarverksamhet -487 -653 -576 -77 

Infrastruktur, skydd mm -13 935 -14 664 -15 928 1 264 

plan-och bygglovsverksamhet -1 218 -1 135 -1 016 -119 

markförsörjning -74 -23 -189 166 

näringslivsbefrämjande åtgärder 99 -413 -579 166 

turism -488 -254 -488 234 

gator, vägar, parker, utemiljö -8 023 -8 472 -9 237 765 

räddningstjänst och krisberedskap -4 231 -4 367 -4 419 52 

Fritid och kultur -7 373 -6 258 -6 444 186 

kulturverksamhet -1 118 -932 -1 154 222 

bibliotek -1 573 -1 645 -1 580 -65 

musikskola -1 254 -1 487 -1 494 7 

fritidsverksamhet -3 428 -2 194 -2 216 22 

Pedagogisk verksamhet -82 933 -80 498 -84 076 3 578 

förskola -12 622 -13 245 -12 996 -249 

skolbarnomsorg -1 775 -1 659 -1 626 -33 

förskoleklass -1 080 -981 -1 223 242 

grundskola -41 453 -39 935 -41 193 1 258 

särskola -5 759 -5 173 -5 048 -125 

gymnasieskola -17 180 -17 531 -18 177 646 

kommunal vuxenutbildning -3 064 -1 974 -3 813 1 839 

Vård och omsorg -90 291 -94 495 -89 805 -4 690 

gem admin enl. SOL och HSL -4 711 -4 445 -4 707 262 

ordinärt boende -15 396 -16 635 -15 859 -776 

särskilt boende -38 298 -36 908 -38 583 1 675 

insatser enligt LSS och LASS -17 164 -19 296 -17 577 -1 719 

färdtjänst -1 155 -1 129 -1 224 95 

individ- och familjeomsorg -4 842 -5 040 -4 817 -223 

missbruksvård och övrig vård vuxna -2 044 -2 403 -1 115 -1 288 

barn- och ungdomsvård -3 784 -4 974 -2 174 -2 800 

ek bistånd och familjerätt -2 897 -3 665 -3 749 84 

Flyktingmottagande 680 -1 574 -72 -1 502 

Arbetsmarknadsåtgärder -3 736 -5 202 -4 413 -789 

Affärsverksamhet 633 -242 899 -657 

näringsliv och bostäder 88 185 1 070 -885 

kommunikationer 369 58 -171 229 

vatten och avlopp 160 502 0 502 

avfallshantering 16 -503 0 -503 

Resultat verksamheterna -219 083 -229 098 -237 785 8 687 

Resultat Allmänna utskottet -45 182 -46 977 -61 613 14 636 

Resultat Bildningsutskottet -81 758 -84 583 -85 106 523 

Resultat Sociala utskottet -92 096 -97 743 -91 988 -5 755 

Resultat Överförmyndarnämnden -221 -297 -186 -111 

Resultat Allmännyttan 174 502 1 108 -606 

Resultat verksamheterna -219 083 -229 098 -237 785 8 687 
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Ord & begrepp 
Sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar ser ut på följande sätt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 

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

förändring kan även utläsas av balansräkningen. 

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

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

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

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

driftredovisningen även varit uppdelad per utskott. 

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

 

Investeringsredovisningen visar de investeringar per projekt som gjorts per utskott under året. 
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Anläggningstillgång   

 

Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav, t ex 

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

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

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

tillgångarna som finansierats av egna medel. 
Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som kommunen bundit i de 

anläggningstillgångar som förvaltningarna disponerar. 
Kapitalkostnad Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheterna. 

Utgör ersättning för avskrivning och interränta. 
Långfristiga skulder Skulder överstigande 1 år. 

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

tid). 
Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för avgifter, driftbidrag och ersättningar. 

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

och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida 

medel Rörelsekapitalet Skillnaden mellan kortfristiga omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på 

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

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

graden av egna finansierade tillgångar. 
Skattesats Anger hur stor del per intjänad hundralapp som skall erläggas i 

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

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

och förråd) dels anläggningstillgångar (t.ex. fastigheter, inventarier, 

aktier och långfristiga fordringar).  

  



 

71 
 

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 med ett års eftersläpning. Det 
vill säga de investeringar som görs år 2014 tas upp 
år 2015. Avskrivningar sker månadsvis. 

Avskrivningarna har beräknats efter nominell 
metod och görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod i enlighet med RKR:s 
rekommendation 11.2. Vägledning avseende 
avskrivningstider har inhämtats från SKL:s förslag 
till avskrivningstider. 
 
Avsättningar och ansvarsförbindelser för 
pensioner  

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

Enligt rekommendation 10.2 redovisas 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 
till det värde kommunen fått eller kommer att få 
enligt redovisningsrådets rekommendation 18. 
Kommunen avviker från rekommendation 18 
avseende investerings-bidrag som istället har 
minskat investerings-utgiften för tillgången som 
aktiverats. 

 

Finansiella tillgångar och skulder  

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt 

RKR:s rekommendation 20. Kommunen hänvisar 

inte till någon finans-policy då detta inte finns. 

Upplysningar gällande marknadsvärde anges inte 

och avviker därmed ifrån rekommendationen. 

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 2,5 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 årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak 
bokförts och belastar redovisningen. 
 
Sammanställd redovisning (koncernredovisning) 
Det görs ingen koncernredovisning då de 

kommunala företagens balansomslutning och 

omsättning är av ringa betydelse i förhållande till 

koncernen som helhet. I koncernen finns 

Ljusnarsbergs kommunlager AB och Stiftelsen 

Gillersklacks fritidsanläggning. Företagens 

verksamhet under året presenteras i 

förvaltningsberättelsen.  

Sociala avgifter  
Sociala avgifter har bokförts som procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Personalomkostnadspålägget 
är för året 38,46 procent. 
 
Statsbidrag  
Statsbidrag hänförliga till redovisningsperioden 
men ännu ej influtna har fordringsförts. 
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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 2012 och prognostiserad slutavräkning för 
2013. Detta följer redovisningsrådets 
rekommendation nr 4,2 och användandet av SKL:s 
prognos. 
 
Utställda fakturor  
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga 
till redovisningsperioden har i flertalet fall 
fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. 

 


