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Sammanställning verksamhetsberättelser 

1 januari – 31 december 2016 

På följande sidor presenterar var och en av de budgetansvariga i kommunen, sin verksamhet under 

året samt kommentarer till avvikelser mot budget för verksamhetsåret. I sammanställningen 

redovisas även uppföljning av aktivitetsplanerna som respektive chef har upprättat tillsammans med 

sin personalgrupp, i enlighet med den nya styrmodellen som kommunfullmäktige beslutade om 2015. 

        Budget- 

Kod Ansvar Utfall Budget avvikelse 

101        EKONOMICHEF 11 373 12 062 689 

111        KOMMUNCHEF 30 532 36 075 5 543 

120        NÄRINGSLIVSCHEF 5 093 5 413 320 

122        KOMMUNSEKRETERARE 4 358 5 213 855 

140        KOSTCHEF 2 958 2 602 -356 

160        REKTOR KOMVUX 2 601 5 392 2 791 

170        FASTIGHETSCHEF 1 143 1 655 512 

180        ARBETSMARKNAD/INTEGRATION 3 731 3 153 -578 

190        ENHETSCHEF UNGDOMSBOENDE -1 057 48 1 105 

210        ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN -437 56 493 

410        SOCIALCHEF 6 387 5 775 -612 

420        ENHETSCHEF IFO 24 093 15 520 -8 573 

430        ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS 17 693 16 729 -964 

440        ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN 12 100 12 426 326 

450        ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST 20 665 19 945 -720 

460        ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE 17 188 18 089 901 

470        ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR 6 680 7 412 732 

480        ENHETSCHEF REHAB 3 380 3 437 57 

510        BILDNINGSCHEF 37 440 39 118 1 678 

520-
522 FÖRSKOLA 10 930 11 364 434 

542-
544 GRUNDSKOLA 29 023 31 264 2 241 

Totaler   245 874 252 748 6 874 

610        ALLMÄNNYTTAN 0 774 774 
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Ekonomichef 

101 

Ansvar för ekonomiavdelningen, pensionsförvaltning, personal- och löneavdelning. Ansvar för 

redovisning, samordning av budget och finansförvaltningen, inköpssamordning, 

upphandlingsförfaranden, försäkrings- och avtalsfrågor, kravhantering m.m. Ljusnarsbergs kommun 

överlät löneadministrationen till Sydnärkes lönenämnd under året. Här arbetar ekonom, 

ekonomihandläggare, ekonomiassistent, utredare, upphandlingssamordnare samt lön- och 

personalhandläggare. 

Händelser under året 
Från och med årsskiftet ingår Ljusnarsbergs kommun i Sydnärkes lönenämnd tillsammans med 

Kumla, Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg kommuner (se bland annat 2015-11-25 KS § 264). 

Verksamhetsöverflytten skedde sent under året. Under våren vikarierade en pensionerad 

lönekamrer. Den ordinarie lönehandläggaren pendlade under delar av sommaren-hösten mellan 

Ljusnarsberg och Kumla 1-3 dagar i veckan för att arbeta med lönehanteringen hos dem. Avräkning 

har skett under året för lönehandläggarens kostnader, resor och logi. Löneadministration har skett 

från Ljusnarsbergs hela året. 

Den 9 december 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 114) i samband med Budget 2016 och plan 

2017-2018 att Ljusnarsbergs kommunlager AB (LKAB) ska avyttras under 2016. Kommunen och 

Kopparbergs bryggeri hade först kommit överens om att bryggeriet skulle köpa aktierna och således 

skulle kommunen slippa ett likvidationsförfarande som är förhållandevis omständligt. När 

försäljningen skulle ske konstaterades av parterna att de skattemässiga avskrivningarna som gjorts 

på byggnaden varit för höga varje år. Detta innebär en sammanlagd skatteskuld med 2 489 850 kr för 

taxeringsåren 2012-2015 som måste hanteras likvidmässigt. Lösningen blev då istället att sälja 

byggnaden till bryggeriet. Bryggeriet har betalat skatteskulden, vilket hanterades som en 

delbetalning av köpeskillingen.  

Under hösten åtgärdades konstaterade brister efter femårsbesiktningen i byggnaden av entreprenör. 

Slutligen erhöll LKAB slutlikviden den 7 december. LKAB har amorterat sin skuld till Ljusnarsbergs 

kommun och kommunen i sin tur amorterade motsvarande lån hos Kommuninvest den 30 december. 

Den 17 juni 2016 beslutade Tillväxtverket upphäva del av sitt tidigare beslut om stöd till projekt 

Bergskraft 11-13, som Ljusnarsberg är ägare till. Tillväxtverket kräver att kommunen betalar tillbaka 

1 338 tkr. Kommunen överklagade naturligtvis beslutet till förvaltningsrätten. I arbetet med 

överklagandet har flera som arbetade med projektet åren 2011-2013 deltagit och en jurist från SKL 

har fungerat som bollplank. Det som är speciellt rent juridiskt i målet är framförallt att det enligt 

lagen om offentlig upphandling endast är leverantörer som får klaga på en upphandling eller begära 

omprövning av den. Dessutom att det upplevs rättsosäkert att Tillväxtverket begär återkrav så lång 

tid i efterhand. Hur många kommuner är villiga att driva liknande projekt i framtiden om de inte vet 

ifall godkända och utbetalade medel återkrävs efter flera år? Förvaltningsrätten gick på 

Tillväxtverkets linje och kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd. 

Ytterligare en rättsprocess som kommunen deltar i för tillfället är den om rätten till ersättning för viss 

mervärdesskatt avseende Treskillingens äldreboende. Där har kommunen anlitat Oebergs 
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advokatfirma för att sköta ärendet som är skickat till Kammarrätten den 28 juni 2016. Kommunen vill 

hävda att den med underlag som redan har skickats in till Skatteverket har visat att Treskillingen är 

ett särskilt boende. Diskussioner har förts internt om behoven av de särskilda boendeplatserna på 

Treskillingen. Ett avslag på kommunens överklagan innebär ett stort inkomstbortfall i 

storleksordningen 700 tkr per år. Inget utslag i ärendet hos domstolen ännu. 

Samtidigt har avräkningen mellan RKHRF Ljusnarsbergs äldrebostäder skett sedan föreningen gjort 

om deklarationerna sedan 2010 och erhållit ca 7-8 miljoner kronor i momsersättning. Delar av bl.a. 

Treskillingen deklareras som lokalyta, vilket innebär att kommunen också har rätt till momsavdrag på 

fakturorna. Detta gör att ett eventuellt avslag i kammarrätten inte blir lika stort som innan. 

Avräkningarna har efter avstämning i september angående investeringen i Centralköket inneburit 

lägre investeringsutgifter med 612 tkr. Den sammanlagda investeringsutgiften landade slutligen på 

16 010 tkr. Slutbesiktningen var inte klar och den slutliga avstämningen av våra mellanhavanden har 

fått vänta till september-oktober 2016. Det har bl.a. inneburit att kommunen också intäktsfört 

2 345 tkr som hänförde sig till år 2015. Å andra sidan har en ungefärligen motsvarande summa 

kostnadsfört som avser kostnader upparbetade 2014 och som inte är att betrakta som 

investeringsutgifter, vilket de först var upptagna som. Föreningen är inte klar med sitt bokslut 2015 

och det beror bl.a. på detta. Alla turer fram och tillbaka har klarlagts för kommunens del men 

föreningen behöver stämma av momsen med den godkända revisorn innan stämma kan hållas. 

Föreningen har amorterat 1 000 tkr på sin skuld till kommunen och en amorteringsplan är 

överenskommen som ska gälla framöver. 

Kommunen har avropat avtal om banktjänster från SKL Kommentus och vinnande anbud blev 

Swedbank som använder Bergslagens Sparbank som underentreprenör.  

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Det är flera poster som avviker mot budget och tillsammans skapar ett överskott om 689 tkr. Det 

som kan vara värt att nämna är att avvikelsen mellan bokföring och upparbetad semesterlöneskuld 

har att göra med att lönerevisionen blev klar sent och nya lönerna lades in i lönesystemet efter 

datumet för semesteromställningen. Ekonomiavdelningens överskott är hänförligt till flera vakanta 

tjänster, sjukskrivning och lägre tjänstgöringsgrad hos en anställd under året samt 200 timmar 

utförda åt överförmyndarförvaltningen samt försäljning till BMB i Lindesbergs kommun av 

inköparens tjänster. Pensionskostnaderna blev skapligt bättre än prognostiserat tidigare under året.  

Under 2017 ska kommunens kundansvarige hos KPA bli inbjuden för att presentera de nya 

förutsättningarna beträffande högre pensionskostnader framöver. Kostnaderna har en 

eftersläpningseffekt så till vida att löneunderlaget som pensionerna beräknas utifrån är tre år gamla. 

Således kommer kommunen att se konsekvenserna av högre bemanning till följd av 

flyktingmottagandet samt lärarlönelyften först 2018-2019.  

Avvikelsen på allmännyttan avser intern intäkt som är bokförd på ekonomiavdelningen. Företags-

hälsovården har inte utnyttjats i högre utsträckning. Försäkringar redovisar en bokslutspost. 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 3 126 12 500 13 186 686 

Intäkter -518 -1 127 -1 123 4 

Netto 2 608 11 373 12 063 690 
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    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

01230      Ekonomiavdelning -1 086 2 492 -825 3 383 1 152 

01232      Inköp 0 35 -64 4 -94 

01250      Löneavdelning -26 1 375 0 1 320 -30 

03121      Försäkringar 0 -290 0 0 290 

03131      Pensioner 0 7 192 0 7 706 514 

03732      Företagshälsovård -15 127 0 316 204 

03741      Facklig verksamhet 0 352 0 405 53 

03781      Förändring sem.löneskuld 0 1 145 0 0 -1 145 

03791      Hedersgåvor 0 73 0 53 -20 

81520      Allmännyttan 0 0 -234 0 -234 

  Totaler -1 127 12 500 -1 123 13 186 690 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Nya schabloner för flyktingmottagandet träder i kraft 1 juli 2017. Staten har ändrat 

ersättningsreglerna många gånger tidigare men aldrig så här radikalt. För kommunens del innebär de 

nya reglerna en betydande minskning av resurser och anledningen är helt enkelt att staten måste 

minska sina utgifter. Budgetupplägget för flyktingmottagandet bör innebära stor förutsägbarhet, 

men med de nya reglerna kan inte kommunen förutse statsbidragens storlek. Kommunens 

målsättning är att flyktingmottagandet i sin helhet ska finansieras med statliga bidrag. Det kommer 

att innebära att anpassningar måste göras kontinuerligt till förändrade behov under året. 

Ett förslag till ny kommunal redovisningslag var ute på remiss under året och lagförslaget antogs 

träda i kraft den 1 januari 2018. Däremot fanns inte utredningen med på Riksdagens lista över beslut 

som ska behandlas under 2017 vilket gör att SKL konstaterar att den nya lagen inte kan träda i kraft 

förrän tidigast 2019. Det är ganska omfattande förändringar som kommer att göras. Den mest 

uppmärksammade förändringen avser fullfonderingsmodellen för pensionsskulden, innebärande att 

hela pensionsskulden ska redovisas i balansräkningen. Detta kräver att kommunfullmäktige beslutar 

om nya finansiella mål. Den nya bokföringen innebär nämligen att pensionsutbetalningar minskar 

skulden och inte går över resultatet som i dagsläget. Således kommer resultatnivåerna att öka, men 

likviditeten ökar inte eftersom det bara är ett nytt sätt att bokföra utgifterna. Enligt förslaget ska 

kommunens beslutade riktlinjer för finansiella och verksamhetsmässiga mål rörande god ekonomisk 

hushållning kunna överklagas. Sådana riktlinjer ska upprättas under 2017 enligt ett budgetuppdrag.  

Bankbytet har inneburit vissa barnsjukdomar men i februari är ekonomiavdelningen trygga med de 

nya lösningarna. Kommunen ska i samarbete med Sydnärkes lönenämnd införa elektroniska 

lönebesked fr.o.m. mars och en inlaga till pappersutskicken som postas till personalen i samband 

med februari månads utbetalning kommer att informera om detta.  

Öppen kommun 

Målrubrik 

Ekonomiavdelningen ska verka för att den kommunala verksamheten öppet redovisar hur 

kommunalskattemedlen används och förvaltas.  



6 
 

Bakgrund/anledning till målet 

Grunden till öppenhet börjar i en bra systemdokumentation. Under 2015 har länets kommuner samarbetat om 

framtagandet av en mall för dokumentationen. Under 2016 ska den fyllas med innehåll. Ekonomihandläggaren 

samordnar arbetet. Till vår hjälp finns skrifter och nätverk med andra ekonomer. 

Målvärde 

Skapa en genomgripande och pedagogisk systemdokumentation för samtliga system i kommunen 

som producerar redovisningsinformation.  

Resultat 

Systemdokumentationen är uppbyggd i en Excel-fil. Hanteringen i ekonomisystemet är 

dokumenterad. Samtliga försystem är dokumenterade: Inköp och faktura, VIVA IFO, äldreomsorgs- 

(VIVA) och barnomsorgsavgifter (IST), allmännyttans hyresdebitering (Momentum). 

Analys 

Att systemen genererar rätt siffror till bokföringen är det primära ändamålet. Med en korrekt 

dokumentation kan vi bevisa för revisorer och andra att redovisningen stämmer. Aktiviteten har 

inneburit att ekonomiavdelningen har utarbetat en dokumentation enligt Redovisningsrådets 

rekommendation nr 23 ”Bestämmelser om löpande bokföring etc.” Vi har valt en lösning med ett 

stort Excel-ark med många flikar och länkar till texter, filer och listor med data. Detta dokument togs 

fram under 2015 med hjälp av ett nätverk av ekonomer från de flesta kommunerna i Örebro län. 

Nätverket sammankallades av Lindesbergs kommun och deltagarna fick utbildning av extern konsult. 

En representant från Ljusnarsberg fanns på plats. Dokumentationen är levande och aktiviteten har 

gett avdelningen starkare incitament att dokumentera sina system och rutiner. Under året har 

mycket skett som inneburit komplicerade förändringar och vi har haft tur som till stor del har haft 

personal på plats som har arbetat länge i systemen. Vi kan däremot inte förlita oss på att 

förändringar alltid kommer att ske enbart när det finns personal på plats som har lång erfarenhet av 

systemen. Ekonomiavdelningen har gjort tre nyanställningar under året, lönehanteringen har flyttat 

till Kumla, kommunen har bytt bank och ett nytt verksamhetssystem har tillkommit som inneburit ett 

nytt sätt att hantera hyresdebiteringen från Allmännyttan. Leverantörsfakturahanteringen på IFO 

flyttades till ekonomiavdelningen sommaren 2015.  

Åtgärder 

Systemdokumentationen ska hållas uppdaterad och ansvaret för detta ligger inom 

systemförvaltarens uppdrag. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Ekonomiavdelningens information gentemot invånare och företag ska utvecklas. 

Bakgrund/anledning till målet 

Lagstiftningen rörande upphandling kommer att förändras och innebär bland annat krav på att lämna anbud 

digitalt, vilket föranleder ett behov av att informera företagen om det digitala verktyg som kommunen 

använder.  
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Målvärde 

Kommunen ska sträva efter att företagen ska känna till lagen om offentlig upphandling (LOU) och hur 

de svarar på kommunens anbud. 

Resultat 

Inköparen deltog i ett frukostseminarium med företagarna i kommunen under hösten och 

informerade om LOU och kommunens anbudsförfarande. Information är utlagd på kommunens 

hemsida. Under våren ska en större sammankomst i KNÖL informeras om de nya reglerna dit alla 

företagare inbjuds. 

Analys 

Det har underlättat upphandlingsförfarandet i kommunen att alla lämnar in sina anbud digitalt. Det 

säkerställer också rättssäkerheten. Upphandlingssamordnaren finns tillgänglig för att svara på frågor 

och det finns skäl att fortsätta informera i olika sammanhang dit företagare blir inbjudna av 

kommunen. Informationen på kommunens hemsida om LOU är uppdaterad och det finns kort 

information om de olika upphandlingsförfaranden som finns samt länkar till Konkurrensverkets och 

Upphandlingsmyndighetens hemsidor. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Kommunmedlemmar ska erbjudas service genom utvecklande av digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 

Det finns ett EU-direktiv om krav på elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Många 

leverantörer har efterfrågat tjänsten. Det förenklar förhoppningsvis en del för 

ekonomiadministrationen eftersom fakturorna måste innehålla rätt information för att kunna skickas 

iväg till kommunen. Det innebär att handläggarna på kommunen inte behöver hantera felaktig 

information på fakturorna som anländer i den så kallade ”uppstarten”, där alla fakturor hamnar som 

saknar viktig information för att kommunen ska kunna hantera dem inför betalning. Således innebär 

utvecklingen ett steg i rätt riktning för att skapa en effektiv administrativ hantering. 

Målvärde 

Erbjuda samtliga leverantörer möjlighet att skicka SWE-faktura till kommunen. 

Resultat 

Kommunen har implementerat elektronisk fakturahantering, både till kunder från leverantörer. 

Analys 

I dagsläget skickar ett tiotal leverantörer elektroniska fakturor till kommunens ekonomisystem. 

Information om möjligheten har spridits på kommunens hemsida och kommunblad. Eftersom det än 

så länge inte handlar om så många leverantörer har det inte inneburit någon större tidsbesparing, 

men det upplevs smidigare av dem som bokför fakturorna. Kommunen har implementerat ett 

modernt arbetssätt och kan erbjuda de tjänster som EU-direktivet fordrar. Dessutom har kommunen 

inte några portokostnader till skanningsföretaget eftersom leverantörerna skickar fakturorna 

elektroniskt direkt till banken. 
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Kommunchef 

111 

 
Kommunchefen är ansvarig för en rad verksamheter som spänner över ett stort och skiftande 

område. Stabsfunktioner, delar av administrationen, BKT, BMB, Räddningstjänsten, kollektivtrafik, 

bostadsanpassning och folkhälsa är de mest omfattande verksamheterna. Ansvarsområdet har 9,0 

årsarbetare varav 0,75 åa bekostas av ansvar 610 Allmännyttan. 

Händelser under året 
Den massiva flyktingströmmen som var under hösten 2015 påverkade kommunens verksamheter 

påtagligt och gör så än idag. Trots att regering och riksdag införde strikta restriktioner för att minska 

flyktingströmmen hösten/vintern 2015/16 tog det tid innan effekterna syntes i kommunerna. 

Undanträngningseffekter av ordinarie verksamhet blev en följd. Socialtjänsten blev drabbade och 

stor del av personalen slutade. Verksamheten har upprätthållits med konsultstöd. Situationen är nu 

under kontroll och ett utvecklingsarbete pågår likväl som fast personal anställts. Skola och 

barnomsorg har under året haft långa köer. Lokalfrågan har delvis lösts men fortfarande behövs 

ytterligare ytor/effektivare lokalutnyttjande. Även kommunledningen agerade intensivt i kontakter 

med regionala och centrala organ för att skapa förståelse för att den väldiga snedfördelningen av 

mottagandet mellan landets kommuner var ohållbart. Ljusnarsberg var den kommun i landet som 

proportionellt hade flest asylsökande. Vid årsskiftet 2015/16 fanns 1152 personer inskrivna i 

migrationsverkets system för att sista januari 2017 vara 442 individer. Däremot har antalet 

egenbosättare ökat markant. 

För att på bästa sätt försöka tillvarata de möjligheter som de nya invånarna innebär gjordes en större 

omorganisation för att samla integrationsarbetet i större utsträckning inom en organisation. 

Organisationen kommer fortlöpande följas upp och justeringar vidtas när så anses befogat. 

I samarbete med Region Örebro Län anställdes en integrationskoordinator med uppgift att bl a skapa 

förutsättningar och intresse för nyanlända och asylsökande att stanna i kommunen. Koordinatorn har 

tilldelats en pott på 200 000 kr som efter ansökan kan fördelas till föreningar för integrationsprojekt. 

En integrationspolicy har antagits med syfte att bl a klargöra kommunens ansvar, vilka mål och vilken 

strategi kommunen har för sitt mottagande samt förklarande text avseende olika begrepp. Strategin 

kommer följas av en aktivitetsplan. 

Under våren har det varit turbulent rörande räddningstjänsten i både Kopparberg och Ludvika. I 

Kopparberg sade samtliga deltidsbrandmän upp sig. Efter dialog och förhandlingar återtog 

brandmännen sina uppsägningar mot löfte om engångsersättning och ett aktivare deltagande från 

Ludvika (som är huvudman). För närvarande utreds möjligheten till att ansöka om medlemskap i 

Nerikes Brandkår. 

Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan, som nu vunnit laga kraft. Nästa steg blir att göra 

en sk LIS-utredning för att möjliggöra bebyggelse i strandnära områden.  
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Med stöd av ska citybanepengar har laddstolpar och cykelpumpar monterats i resecentrum i 

Kopparberg och Ställdalen. 

En ny grönplan är antagen får Bångbro och Kopparbergs tätorter. 

De samverkande kommunerna i norra Örebro län har beslutat att öka samverkan mellan Bergslagens 

Kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Bl a har ett gemensamt servicecenter 

startats upp och de har gemensam logotype. 

Ljusnarsbergs kommunlager AB har sålt lagerbyggnaden till Kopparbergs Bryggeri och samtliga lån 

återbetalda till kommunen som i sin tur amorterat lånen. 

En lokalförsörjningsplan har antagits under året. Den är ett viktigt planeringsinstrument för att kunna 

optimera nyttjandet av lokaler och för att kunna hantera framtida lokalbehov. 

Ett nytt näringslivsprogram har antagits vilket ska klargöra kommunens roll och vilka förväntningar 

som kan ställas på respektive aktörer. 

En mångfaldsplan har antagits som ersätter tidigare jämställdhetsplan. Syftet med planen är att 

klargöra kommunens inställning till människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, 

sexuell läggning, könsidentitet och funktionsförmåga. 

Kommunen har ansökt om medlemskap i den gemensamma nämnden Regionhälsan. Region Örebro 

län är huvudman. Nämnden har som huvudverksamhet företagshälsovård men även tolktjänster.  

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansvarsområdet ger ett överskott med 5 543 tkr.  

Vht 01110 Kommunledning/stab ger ett överskott med 584 tkr vilket främst beror på att kostnader 

för framtagandet av översiktsplan och grönplan belastat vht 21520 Planverksamhet medan budgeten 

för detta varit under staben. 

Vht 01230 Ekonomiavdelningen har ett överskott som beror på bytet av ansvarsområden. Detta är 

justerat i och med 2017. 

Vht 01250 Löneavdelning redovisar ett underskott vilket beror på konsultkostnader vid överförandet 

av lönehanteringen till Sydnärkes lönenämnd. Detta var dock onödiga kostnader men genom 

ekonomiavdelningens framsynthet begränsades dessa insatser. Slutnotan hade annars blivit betydligt 

högre. För 2017 ser vi dock att budget ska hållas. 

Vht 03121 Försäkringar visar på ett underskott med 441 tkr men samtidigt har ansvar 101 

Ekonomichef ett överskott med 290 tkr, netto -151 tkr. Orsaken är kraftigt höjda premier avseende 

främst olycksfallsförsäkringar. Inför kommande upphandlingar bör noga övervägas omfattningen av 

vissa försäkringar, bl a olycksfall, och även vilka självrisknivåer som bör tillämpas. 

Vht 03191 Diverse projekt avser Bergskraft 11-13 och det återbetalningskrav Tillväxtverket ställt på 

kommunen. Ärendet har överklagats av kommunen och slutligt beslut ej fattat än. Enligt 

försiktighetsprincipen bokas dock en eventuell kostnad upp. 
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Vht 08121 Reception/Vaktm/Post och vht 08122 Teleservice ger ett samlat överskott med 1 031 tkr 

då verksamheterna även återfinns under ansvar 122 Kanslichef. Anledning till överskottet är 

bidragsanställd personal, lägre mobilkostnader efter byte av operatör och lägre driftkostnad av 

växeln sedan Lindesberg nu ingår i växelsamarbetet. Till 2017 är verksamheterna budgeterade på 

ansvar 122. 

Vht 08610 Centralkök visar ett underskott med -1 645 tkr. 2 285 tkr avser driftkostnader som 

bokförts på investeringen av centralköket vilket uppmärksammades när investeringen var slutligt klar 

under 2016. Det avser bl a kostnader som uppstod när kommunen anlitade Nora kommun och som 

av dåvarande ansvarig felaktigt bokförde som investering. Därför lyftes dessa kostnader bort från 

investeringen och bokfördes som det rätteligen ska som en driftskostnad. Budgeterade kostnader 

med 640 tkr avser kapitalkostnader som dock ej belastats då investeringens slutförande drog ut på 

tiden och därmed aldrig aktiverades under 2016. Så kommer ske 2017. 

Vht 09310 Kommunstyrelsens disponibla medel förbrukade 211 tkr av anslaget. 100 tkr avsåg bidrag 

till Non existent centre (Ställbergs gruva) och 111 tkr personalaktiviteter. Överskottet därmed 3 689 

tkr. 

Vht 09320 KS disp löner dvs centrala lönepotten ger ett överskott med 1 416 tkr. Trots kraftfulla 

satsningar för flera yrkeskategorier höll budgeten. Att underbudgetera lönepotten är aldrig någon 

bra åtgärd. 

Vht 21510 Byggnadskontor BMB visar ett underskott med 238 tkr vilket avser dels deras underskott, 

dels ett för lågt budgeterat anslag för hela BMB. Löneökningar faktureras när de är klara vilket ej 

budgeteras. 

Vht 21520 Planverksamhet ger ett underskott med 449 tkr. Det avser främst arbetet med 

översiktsplan och grönplan(se vht 01110). Övrigt planarbete ca 125 tkr i underskott, bl a för 

Riggardsområdet. 

Vht 24914 Stöd till enskild väghållning är ett underskott med 219 tkr som avser avsättning till 

vägfond. 

Vht 25020 Park och offentlig plats redovisar ett underskott med 206 tkr. Orsaken är kostnader 

kopplade till ett avtal mellan dåvarande regionförbundet och Trafikverket att kommunerna ska sköta 

renhållningen på rastplatser. För Ljusnarsberg är det två rastplatser där tömning av sopor ska göras. 

Kostnad 2016 är 242 tkr och detta var ej budgeterat.  

Vht 26320 Folkhälsoarbete överskrider budgeten med 104 tkr. Orsak är att kommunen numer anlitar 

dem för ANDT-arbetet (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) då bedömningen gjordes att under de 

omständigheter som rådde hösten 2015 och framåt inom socialtjänsten hade kommunen ingen reell 

möjlighet till trovärdigt ANDT-arbete. Om vi ska återta det är under utvärdering. 

Vht 27010 Räddningstjänst redovisar 558 tkr i underskott. Det motsvarar kommunens del av den 

gemensamma nämndens underskott. 

Vht 34010 Idrotts- och fritidsanläggningar har underskott med 682 tkr vilket kostnaden för 

anslutningen av kommunalt VA till Bergslagsvallen (613 tkr).  
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Vht 44071 Skolfastigheter och vht 47873 Lokalvård ger netto 221 tkr i överskott.  

Vht 51224 Treskillingen: En positiv reglering efter avstämning av momskonton efter reglering av 

mellanhavandena med kooperativa hyresrättsföreningen, vägs upp av en befarad återbetalning till 

skatteverket utifrån den tvist som pågår. En ny beslutsformulering vid beviljande av bostad har 

utformats. 

Vht 83210 Persontrafik avser underskottet betalda fakturor avseende projekt kommunen beviljats av 

de sk citybanepengarna. Intäkten förväntas under 2017. 

 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 49 548 38 522 42 194 3 672 

Intäkter -7 301 -7 990 -6 119 1 871 

Netto 42 246 30 532 36 175 5 543 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelser 

01110      Kommunledn / stab -19 6 883 0 7 448 584 

01170      Kommunkontor -1 503 0 491 -11 

01200      Central administration 0 162 0 162 0 

01212      Arkiv 0 0 0 8 7 

01213      Lotteriverksamhet -2 2 0 0 0 

01230      Ekonomiavdelning -27 -57 0 873 957 

01232      Inköp -88 47 0 5 46 

01250      Löneavdelning 0 216 0 0 -216 

03121      Försäkringar -7 1 128 -10 690 -441 

03191      Diverse projekt 0 1 371 0 42 -1 329 

08121      Reception /Vaktm /Post -52 23 0 365 393 

08122      Teleservice -918 298 -832 590 377 

08131      IT-verksamhet -9 323 0 362 47 

08150      Leasingbilar -564 599 -1 233 1 219 -49 

08610      Centralkök 0 2 285 0 640 -1 645 

09310      KS disp oförutsett 0 211 0 3 900 3 689 

09320      KS disp löner 0 0 0 1 416 1 416 

10310      Myndighetsnämnd 0 125 0 106 -20 

10350      Västerbergslagen 0 24 0 36 12 

13010      (Över-)Förmyndarverksamh 0 55 0 36 -20 

13012      
Överförmynd.vht 
ensamkomm 0 15 0 36 20 

13020      Bidr region o centr organ 0 16 0 21 6 

13021      Sv kommuner o landsting 0 124 0 119 -5 

13040      Sam.tr.adm KF, KS Utskott 0 519 0 366 -153 

21510      Byggnadskontor BMB 0 1 083 0 845 -238 

21520      Planverksamhet 0 553 0 104 -449 

21530      Kartverksamhet 0 144 0 122 -23 

21711      Allmän markreserv -36 105 -30 105 6 

21731      Markutveckling 0 63 0 147 84 

22176      Bergslagsporten 0 0 0 20 20 

23020      Kopparbergs marknad -322 72 -322 68 -4 
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23320      FLAGGNING 0 13 0 13 0 

24911      Gemens kostn väghållning 0 1 738 0 1 661 -77 

24912      Vägunderhåll 0 4 555 0 4 584 30 

24913      Belysning av vägar 0 212 0 168 -44 

24914      Stöd till enskild väghåll -246 865 -150 550 -219 

25020      Park och offentlig plats -13 2 077 0 1 858 -206 

25030      Lekplatser 0 16 0 16 0 

25040      Övriga fastigheter -6 125 0 159 39 

26110      Miljö-, hälsoskyddskontor 0 480 0 404 -76 

26320      Folkhälsoarbete 0 176 0 72 -104 

26351      NATUR- o MILJÖVÅRD 0 0 0 65 65 

27010      Brand-, räddningstjänst 0 4 518 0 3 960 -558 

27510      Krisberedskap 0 282 0 286 3 

31512      Fören.bidrag saml.lokaler 0 253 0 330 77 

31516      Opera på Skäret 0 225 0 225 0 

31572      Övriga kulturfastigheter 0 46 0 42 -4 

32010      Biblioteksverksamhet 0 0 0 57 57 

34010      Idrotts- o fritidsanläggn 0 1 318 0 682 -637 

34020      Inomhusbad 0 420 0 420 0 

34030      Badplatser 0 0 0 0 0 

34050      Bowlinghall -68 270 -50 390 138 

35110      Verksamhetsbidrag fritiid 0 86 0 103 18 

40773      Lokalvård, förskola 0 371 0 371 0 

44000      GRUNDSKOLA -13 0 0 0 13 

44071      Skolfastigheter 0 0 0 601 601 

44073      Lokalvård 0 1 678 0 1 699 21 

47873      Lokalvård 0 412 0 33 -379 

51191      Bostadsanpassn.bidrag 0 670 0 790 120 

51221      Gruppboende Heden -26 0 0 0 26 

51222      Koppargården -549 130 -523 0 -104 

51223      Solgården -144 0 -151 0 -7 

51224      Treskillingen -3 068 -1 357 -700 0 3 725 

51313      LSS Gruppb Ängen -23 0 -40 0 -17 

60112      Adm. ensamk. flyktingbarn 0 8 0 0 -8 

81311      Skogsbruk / Ek.skogar 0 55 0 55 0 

81510      Exploateringsfastigheter -14 13 -23 33 12 

81520      Allmännyttan -448 448 -517 527 9 

83210      Persontrafik -3 372 0 166 -202 

86530      Underhåll va-ledningar -863 585 0 968 1 246 

86710      Avloppsverk -425 534 -1 502 534 -1 077 

87020      Deponering -36 36 -36 36 0 

  Totaler -8 110 38 608 -6 119 42 194 5 543 

 

Investeringsuppföljning 
Strukturbuffert fastighet har ej använts, medlen överförs till 2017. 

Centralköket är det är det som omnämndes i avsnittet om driftuppföljningen. 

            Budget- 

Kod Projekt Budget Inkomster Utgifter Netto avvikelse 

1514       Strukturbuffert fastighet 6 025   0 0 6 025 
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1515       Tillgängligh. offen lokal 50   0 0 50 

1520       Centralköket 0   -2 634 -2 634 2 634 

1521       Kommun-Tings-St Gård mfl 0   12 12 -12 

4017       Badplatser, byggor mm 40   34 34 6 

4018       Olovsvallen, armaturer 50   64 64 -14 

4020       Lekplatser 600   458 458 143 

4021       Ombyggnad av gator 2 200   2 019 2 019 182 

4023       Trafiksäk+handikappåtgärd 50   0 0 50 

4024       Rydbergsdal o Trekanten 50   193 193 -143 

4025       Parkutrusning mm 200   0 0 200 

4027       Upprustn av gatuljusnätet 500   609 609 -109 

5006       Finnhyttans vattenverk 1 990   895 895 1 095 

5007       Va-ledning Vårdc-Wallmov 1 000   1 879 1 879 -879 

5008       Va-utbyggnad Silverhöjden 200   0 0 200 

5009       Led.nät bla Bångbro avlop 1 500   1 064 1 064 436 

5010       Mindre vattenverk+pumpsta 250   0 0 250 

5015       Mindre ledningsarbeten 510   2 028 2 028 -1 518 

  Totaler 15 215 0 6 618 6 618 8 597 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Antalet asylsökande som visats i Migrationsverkets boenden har minskat med 710  personer, från 

1152 vid årsskiftet till 442 per den 1 februari 2017. De åtgärder som vidtagits på nationell nivå 

avspeglar sig tydligt i kommunen. Antalet anvisade ensamkommande barn har minskat dramatiskt. 

Vad vi kan se är att anhöriginvandringen ökat men de nya regler som redan från sommaren 2016 

börjat gälla kommer att dämpa den formen av invandring. 

De nya ersättningsreglerna som regeringen kommer besluta om och kommer gälla från halvårsskiftet 

2017 kommer innebära rejält sänkta intäkter vilket ställer krav på anpassning från kommunens sida. 

Därför kommer det vara av största vikt att ”ta hem” ensamkommande till Bergsgården. Vidare måste 

det tillses att individer som blir 18 och ej fått uppehållstillstånd omgående överförs till 

Migrationsverkets boende.  

Utredningen avseende ett eventuellt medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd (TAN) kommer 

genomföras under året. 

Arbetet med LIS-områden kommer beställas under våren 2017. 

Räddningstjänstens framtida organisation kommer avgöras under hösten.  

Ny förskola i Ställdalen kommer invigas till sommaren. 

I samarbete med Statens bostadsomvandling AB (SBO) kommer förutsättningarna för att göra om 

gamla delen av Garhytteskolan till lägenheter att utredas. Under 2017 kommer projektering påbörjas 

för ombyggnation av Ljusnarshallen.  
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Kommuninvånarna skall ges möjlighet till insyn i den kommunala beslutsprocessen 

Bakgrund/anledning till målet 

Lokala företag ska uppleva att de får information om pågående kommunala upphandlingar. 
-En förteckning över företag som kan tillhandahålla sk RUT-tjänster ska upprättas och läggas upp på 

hemsidan. 

Målvärde 

-Information via hemsidan och länk till BKT:s hemsida för upphandlingar 

-Näringslivsutvecklare tillsammans med webbredaktör kvalitetssäkrar listan innan publicering. 

Resultat 

Information om kommunens upphandlingar ges kontinuerligt på kommunens hemsida och länk till 

BKT:s hemsida för upphandlingar är upplagd. Kommunen har bjudit in näringsföreträdare inför 

specifika upphandlingar. Information har givits vid näringslivsfrukost. 

En förteckning över företag som kan tillhandahålla RUT-tjänster är upplagd.  

Analys 

Beroende av typ av vara/tjänst som upphandlas är det lokala intresset varierande. 

Informationsmöten har hållits vid vissa specifika upphandlingar. 

Förteckningen över företag som tillhandahåller RUT-tjänster kan utvecklas. 

Åtgärder 

Näringslivschefen kontaktar ytterligare företag som är möjliga att tillhandahålla RUT. Information ges 

ånyo på företagsfrukostar. 

 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Allmänheten skall uppleva att den får gott bemötande vid kontakt med reception/växel. 

Bakgrund/anledning till målet 

Växelns verksamhetssystem ska genomlysas av personalen för att nyckelorden hänförliga samtliga 

anknytningar ska vara relevanta. Varje anställd som har en arbetstelefon i kommunen ska uppdatera 

uppgifterna om sin anknytning och detta ska samordnas av växelpersonalen. Det ska även 

undersökas vilken typ av statistik som kan tas fram ur verksamhetssystemet och ett sammandrag av 

intressanta statistiska uppgifter ska sammanställas av kommunchefen. 

Målvärde 

Genomsnittlig tid för växeln att koppla ett samtal till rätt person ska vara max sju sekunder från 

samtalets öppnande. 



15 
 

Resultat 

Någon mätning är ännu ej genomförd. 

Nyckelorden i växelns system är uppdaterade. 

Analys 

Under våren har systemet uppdaterats samtidigt som Lindesbergs kommun gått med i samarbetet 

och dessutom övertagit samordningsansvaret från Hällefors. Viss inkörningsproblematik uppstod 

men är nu lösta.  

Åtgärder 

1. Nyckelorden i växelns verksamhetssystem ska uppdateras för att stämma överens med 

organisationsförändringar som har skett. 

2. Det ska undersökas vilken typ av statistik som kan tas fram ur verksamhetssystemet. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Kommunchefen ska långsiktigt verka för säkerställandet av kompentensen i hela organisationen för 

att möta kraven på kommunala verksamheter på ett övergripande plan. 

Bakgrund/anledning till målet 

I enlighet med revisionens påpekanden om sårbarheten i den lilla kommunen avseende 

faktureringsprocessen ska kompetensen gällande äldreomsorgsdebiteringen säkerställas. 

Målvärde 

Utredning om möjligheten att bli medlem i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd (TAN) ska företas. Det 

ska utredas vilka konsekvenser det får för den kommunala verksamheten. 

Resultat 

Kontakt upprättad med Hallsbergs kommun. De är positiva till att Ljusnarsberg blir medlemmar i 

nämnden.  

Analys 

Den dialog som föregått mellan värdkommunen och systemleverantören är nu klar. Utredning om ett 

eventuellt inträde kommer ske under våren. 

Åtgärder 

Underlag har erhållits från Hallsberg. Dels vad kommunens kostnad kommer bli, dels hur det i 

praktiken ska hanteras verksamhetsmässigt. Kommunen behöver undersöka vilka eventuella 

åtgärder som krävs för vårt verksamhetssystem kontra nämndens system och vilka kostnader det kan 

innebära. Vidare hur kommunens administration ska regleras utifrån minskade arbetsuppgifter. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Kommunchefen ska verka för ökad användning av miljövänliga arbetsmetoder och redskap 
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Bakgrund/anledning till målet 

Kartläggning av kommunens leasingbilar ska göras för att klargöra om majoriteten av leasingbilarna 

är klassade som miljöbilar. Inriktningen ska vara att upphandlingar av leasingbilar fortsättningsvis ska 

företas med miljöaspekterna som betydande faktor vid urvalet. 

Resultat 

I samband med utbyte av leasingfordon av personbilsmodell under 2016 har samtliga nya fordon 

varit miljöklassade.  

Analys 

Målet delvis uppnått. 

Åtgärder 

Vid upphandling/leasing av t ex minibussar ska hänsyn framledes tas ur ett miljöperspektiv. 

Inköpspolicyn ej uppdaterad. Kommer ske under 2017. 
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Näringslivsutvecklare 

120 

Näringslivsfrågor inkl turism, IT och kommunikation.  

Händelser under året 
Näringsliv 

Under verksamhetsåret har det genomförts fem företagsfrukostar god uppslutning. Näringslivsrådet 

har haft åtta möten. Näringslivsutvecklaren har kontinuerligt deltagit i träffar med köpmännen. Året 

avslutades med tillställningen, årets entreprenör. 

Kommunikation 

Under våren har vi lagt ned arbete på att förbättra hemsidan och intranätet för att bli mer 

informativt och aktuellt. 

IT 

Nytt back up system har installerats på IT sidan. Vi har implementerat nytt IT service 

system/servicedesk (Duostation) för att anmäla IT frågor. För att bli effektivare har vi under året har 

vi även infört telefontider. 

Under året har vi haft en del problem med virusattacker som ställt till problem som kostar både egen 

tid och konsultarvoden. 

Vi har under året jobbat ihop Kommunikation och IT avdelningen för att hitta samarbetsvinster. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Nå 80% i SKLs webbinformationsundersökning , Resultat 85% 

Nå 70p i Insiktsmätningen 

Nå Plats 91 i Svenskt Näringslivs företagsranking, Resultat plats 76 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansvar 120 lämnar ett överskott på helåret på 319446 kr. 

För verksamhet 08131 (IT) är överskottet 421714 kr. 

Ej ersatt föräldraledighet under 3 månader har delvis bidragit till överskottet. 

Vi har bokfört kostnaden för sitevision 90000 kr (hemsidan) på kommunal information allmänt 

(03111) 

Verksamhetsbidrag för Tursam för både 2016 och 2017 har belastat 2016. 

 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 1 113 5 760 5 588 -172 

Intäkter -71 -667 -175 492 

Netto 1 042 5 093 5 413 320 
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    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

01210      Kansliavdelning 0 0 -175 0 -175 

03111      Kommunal info- allmän 0 132 0 80 -52 

08131      IT-verksamhet -393 4 107 0 4 135 422 

10110      Kommunfullmäktige 0 0 0 0 0 

22151      Näringsliv och EU -19 135 0 208 92 

22171      Partn.skap Bergsl.diagon. 0 16 0 30 14 

22172      Partnerskap Bergslagsbana 0 31 0 0 -31 

22173      L&SEK    (Lokal o soc ek) 0 0 0 15 15 

22175      
BERGSLAGET  
Intressefören 0 15 0 15 0 

22181      Vision 2020-Attrakt bo -6 145 0 175 36 

22252      Ung företagsverksamhet 0 23 0 20 -3 

22253      Nyföretagarcentrum -170 193 0 25 2 

22350      Marknadsföring 0 13 0 93 80 

23010      Turism -60 946 0 791 -95 

27510      Krisberedskap 0 0 0 0 0 

51038      Trygghetslarm 0 3 0 0 -3 

61012      Övriga arbetsmarknadsåtgä -19 0 0 0 19 

83210      Persontrafik 0 2 0 0 -2 

  Totaler -667 5 760 -175 5 588 320 

 

Investeringsuppföljning 
Investeringen i en ny back up är klar. 

Övriga planerade IT investeringar har vi behövt flytta till 2017 av praktiska skäl. AD migrering 

planeras till tidig sommar när skolorna slutat och vi har färre användare i systemen. 

            Budget- 

Kod Projekt Budget Inkomster Utgifter Netto avvikelse 

1012       Servrar, PC, etc 150   0 0 150 

1014       
Switchar, 
nätverksutrustn 320   0 0 320 

1015       Back-up 300   149 149 151 

1016       AD-migrering 594   0 0 594 

1017       Automatiseringstjänster 130   0 0 130 

1512       Utsmyckning 250   0 0 250 

  Totaler 1 744   149 149 1 595 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Näringsliv. 

Vi fortsätter med konceptet företagsfrukostar även för 2017 kombinerat med någon kvällstillställning 

under respektive vår/höst. 

Tillsammans i näringslivsrådet har vi tagit fram nya aktiviteter att jobba med under 2017. 

Vi fortsätter med att utveckla den kommunala servicen både inom, BRO (Business Region Orebro), 

KNÖL och lokalt. 



19 
 

Kommunikation 

Ny policy för social medier ska beslutas och förankras. Både intranätet och hemsidan ska fortsätta 

utvecklas i positiv riktning.  Genom att vara mer aktiva och uppdaterad på hemsidan och använda 

facebook för att sprida information får vi fler läsare/följare kan därmed nå ut till 

kommunmedborgare. 

Vi ska under året fortsätta utveckla sökfunktionen/sökord på hemsidan. 

IT 

På IT sidan har vi en del förbättringsinvesteringar att göra under kommande år. Vi planerar AD-

migrering och införa SCCM, (automatiseringstjänster) vilket kommer att underlätta installationer och 

uppgraderingar. Förhoppningsvis kommer det att frigöra tid för systemtekniker och därmed kunna 

jobba mer förebyggande. 

Vi kommer fortsätta behöva byta ut switchar löpande för att inte riskera stillestånd. 

Licenshanteringen behöver vi titta närmare på under 2017. Vi behöver hitta ett enklare sätt för att ha 

koll på licenser. 

Vi ska under året ta fram ny IT strategi med tillhörande underdokument. 

 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Totalt NKI i undersökningen Insikt skall vara 72 i genomsnitt under perioden 2016-2019.  

Bakgrund/anledning till målet 

Viktigt att ständigt jobba med att förbättra kontakten och klimatet med företagen. 

Målvärde 

Delmål 2016: 70 

Resultat 

Klicka här för att ange text. 

Analys 

För att få ett bättre underlag för NKI mätning har vi under 2016 gått med i löpande mätning. Vi 

behöver jobba med att förbättra den kommunala servicen på olika plan.  

Åtgärder 

Vi har under 2016 börjat jobba med att införa och marknadsföra Företagslots inom KNÖL. Främst är 

det inom restaurang som ärenden finns men vi har även tänkt företagslotsfunktion inom 

industrietablering och större evenemang.  
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För att nå ut med information fortsätter vi arbete med att utveckla och uppdatera kommunens 

hemsida. Löpande pågår arbetet med att upprätta och underhålla e-post lista för utskick till företag 

och andra aktörer. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Vi skall nå plats 69 i Svenskt näringslivs ranking till 2019 

Bakgrund/anledning till målet 

Ett gott näringslivsklimat utgör en viktig utvecklingsfaktor för kommunen. Förutsättningar att starta 

och driva företag har betydelse för tillväxt och sysselsättning 

Målvärde 

Delmål 2016: 91 

Resultat 

Plats 76 

Analys 

För att saker ska hända behöver människor mötas. Fungerande nätverk mellan företag, företag – 

kommun och andra myndigheter, aktörer behöver stimuleras. Kommunen kan ta en aktiv roll i den 

samordningen. Genomförda företagsfrukostar under första halvåret har haft god uppslutning. 

Åtgärder 

 Vi fortsätter arbetet i Näringslivsrådet med kontinuerliga träffar med representanter för 

företagsföreningar. I Näringslivsrådet följs aktiviteter upp och nya planeras in. 

Genomföra företagsbesök och delta i olika aktiviteter kontinuerligt. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Skillnaden i den totala arbetslösheten ska under perioden 2016-2019 minska mellan Örebro läns 

genomsnitt och Ljusnarsbergs kommun 

Bakgrund/anledning till målet 

Tillgång till arbetskraft och kompetens är viktigt för företag/arbetsgivare ska klara framtida 

utmaningar. Ljusnarsbergs kommun har en högre arbetslöshets än läns genomsnittet.  

Målvärde 

Skillnaden mellan kommunens arbetslöshet och länets genomsnitt ska vid novembers månadssiffror 

ha minskat. 

Resultat 

I november 2016 var totala arbetslösheten Ljusnarsbergs kommun 9,3%, länssnittet var 6,3% 

Motsvarande siffror november 2015 var 10,3% respektive 6,5%. Skillnaden mellan kommunen och 

länssnittet har minskat från 3,8 procentenheter till 3 procentenheter. 
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Analys 

Den stora skillnaden i arbetslöshetssiffrorna är att vi har en hög andel utrikesfödda i 

arbetslöshetsstatistiken. Siffror i november ger oss att av 267 personer som är öppet arbetslösa eller 

i program med aktivitetsstöd är 158 personer utrikesfödda.  

Åtgärder 

Upprätta och ha kontinuerlig kontakt med arbetsförmedling och migrationsverket arbeta för att hitta 

samverkansformer och åtgärder för att kunna ta tillvara på de delvis outnyttjade kunskaper och 

erfarenheter som finns i målgruppen. Under våren 2016 genomfördes en integrationsdag där 

deltagare från olika aktörer bjudits in och deltagit. 

Arbetsmarknadsråd har inrättats. Första mötet var i december 2016 och möten för första halvåret 

2017 är planerade. Fokus på kompetensförsörjning. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Antalet nystartade företag per 1000 invånare skall vara över 4,5 i snitt över perioden 2016-2019. 

Bakgrund/anledning till målet 

Ökat nyföretagande behövs för att differentiera näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. 

Målvärde 

Delmål 2016 4,3 nystartade företag per 1000 invånare. 

Resultat 

Halvårs siffror 2016 ger 4,5 företag per 1000 invånare. (Uppgift från nyföretagarbarometern) 

Analys 

Kommunen har en positiv trend när det gäller nyföretagandet. Det krävs fortsatt fokus och ett aktivt 

arbete på olika sätt för att behålla den trenden. Dels handlar det om att påvisa 

etableringsmöjligheter i kommunen, dels handlar det om att jobba med nyföretagandet men också i 

hög grad stötta befintliga företag att fortsätta utvecklas.. 

Åtgärder 

Vi har i KNÖL området ett etablerat samarbete med Nyföretagarcentrum för starta eget rådgivning. 

Länsstyrelsen har beviljat projektmedel för att vi ska kunna förstärka starta eget rådgivningen riktad 

till de nyanlända i hela KNÖL området. Det att rådgivningen kan förstärkas bli mer uppsökande.  

Projektet på går under perioden 2016-08-01-2017-12-31.  

Genom samarbete i BRO finns möjlighet för företag att marknadsföra lediga lokaler och industrimark 

kostnadsfritt vilket vi behöver fortsätta göra känt för våra lokala företag.  

BRO jobbar också med att utveckla en regional sida för verksamt.se. (Verksamt.se är ett samarbete 

mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tullverket för företagande) 
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Kanslichef  

122 

Kansliavdelning   Kommunfullmäktige 

Reception/Post   Kommunstyrelsen 

Teleservice    Valnämnd 

Arkiv    Allmänna utskottet 

God man, Förvaltare, Förmyndare  Bildnings- och sociala utskottet 

Allmänna val    Partistöd 

Sammanträdesadministration  Revision 

Krisberedskap 

 

Reception/Post, 1,75 årsarbetare 
Arkiv, samverkansavtal med Lindesbergs och Hällefors kommuner samt Bergslagens kommunalteknik 
Sammanträdesadministration, 1,0 årsarbetare 
Kommunfullmäktige, 25 ledamöter och 17 ersättare 
Kommunstyrelse, 9 ledamöter och 9 ersättare 
Allmänna utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare, huvudsaklig uppgift beredande organ till 
kommunstyrelsen 
Bildnings- och sociala utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare, huvudsakliga uppgifter beredande 
organ till kommunstyrelsen och beslutande i personärenden inom socialtjänstens område. 
Valnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare, beslutar om det praktiska genomförandet av de allmänna 
valen. 
Partistöd, 7 politiska partier 
Revision, 6 valda revisorer samt inköp av tjänster från revisionsföretag 
Gode män, förmyndare och förvaltare 
Allmänna val 

Händelser under året 
Verksamhet Arkiv 

Beslut har tagits om Arkivföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. 

Beslut har tagits om arkivansvariga. 

 

Verksamhet Reception/Vaktmästeri/Post 

Kommunens reception har övertagit individ- och familjeomsorgens reception och säkerheten vid 

kommunens reception har ökats genom installation av larm och plexiglasruta. 

Verksamhet Kommunfullmäktige 

Fullmäktige har informerats om rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet. 

Beslut har tagits om försäljning av lagerbyggnaden tillhörande Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

Fullmäktige har antagit följande dokument: 

 - Vision 2030 

 - Strategi för integration i Ljusnarsbergs kommun 2016-2020 

 - Biblioteksplan 2016-2019 

 - Handlingsplan för implementering av FNs barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun 

 - Strategi mot våldsbejakande extremism 
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 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 

 - Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun 

 - Grönplan för Kopparbergs och Bångbros tätorter 

Beslutat om deltagande i organiseringen av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt Samhällsbyggnad Bergslagen. 

Ansökt om medlemskap i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice. 

Redovisning på fullmäktige av rapporten Folkhälsobeskrivning-Livsvillkor-Levnadsvanor-Hälsa  

Barn-Unga Vuxna-Äldre. 

Föreläsning på fullmäktige om rasism, gängkriminalitet, utanförskap, främlingsfientlighet med mera. 

Beslut om sänkt skattesats från och med 2017 till 21,04 kronor. 

Beslutat att fullmäktiges sammanträden från och med den 1 januari 2017 skall lokaliseras till 

Tingshuset i Kopparberg. 

 

Verksamhet Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen fick en återrapportering av utfallet av beslutet 2015 om införande av inköpsstopp. 

Kommunstyrelsen antog följande dokument: 

 - Lokalförsörjningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 

 - Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 

 - Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan 

Beslut om prioriteringar vid handläggning av asylsökande barn och nyanlända, olika verksamheter 

med mera. 

Beslut om deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk för medborgadialog i komplexa 

samhällsfrågor. 

Redovisning av verksamhetsrapport för folkhälsoarbetet 2015. 

Kommunstyrelsen antog remissyttranden gällande 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler 

forma framtiden! (SOU 2016:5) och delbetänkande av Indelningskommittén, Regional indelning tre 

nya län (SOU 2016:48). 

Kommunstyrelsen valde ny vice ordförande från och med den 1 januari 2017,  

Ulla Kalander-Karlsson (S). 

 

Verksamhet Allmänt utskott 

Föredragning av Rapport 2015:03 Invandring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 

2015, Region Örebro län. 

Kontinuerlig information om landets och kommunens flyktingmottagande. 

Allmänna utskottet antog yttrande över promemorian Ett nytt ersättningssystem för mottagande av 

ensamkommande barn och unga (Arbetsmarknadsdepartementet). 

 

Verksamhet Bildnings- och sociala utskottet 

Redovisning av resultat från enkät till föräldrar med barn i grundskolan. 

Kontinuerlig uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten. 

Kontinuerlig uppföljning av elevantal i förskoleklass och grundskola. 

Kontinuerlig uppföljning via nyckeltal av verksamheterna inom det sociala området. 

Uppföljning av projektet lunch på lektionstid. 

Utskottet informerades om projektet #jagmed. 
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Utskottet genomförde tre extra sammanträden under sommaren. 

Från och med den 1 januari 2017 har utskottet en ny ordförande, Ulla Kalander-Karlsson (S). 

 

Verksamhet Revision 

Ny ordförande i revisionen Pirjo Nilsson samt ny lekmannarevisor Fredrik Gustafsson. 

PwC inkom med revisionsrapporten Granskning av insatser för ensamkommande barn i Ljusnarsbergs 

kommun. 

 

Verksamhet Krisberedskap 

Följande dokument antogs inom området: 

 - Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun perioden 2015-2019 (antagen december  

 2015). 

 - Krishanteringsplan 2015-2018 

 - Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 

 - Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) för Ludvika och Ljusnarsbergs 

 kommuner 2015-2018 

Deltagande av kommunen, inklusive krisledningsnämnd och krisledningsgrupp, i den 

länsgemensamma övningen Linus under hösten. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamhet Kansliavdelning 

Kostnaderna inbegriper datasystemet för registrering Public 360. Vidare finns registrators 

lönekostnader på denna verksamhet. Kostnaderna på denna verksamhet skall relateras till 

budgeterade kostnader på verksamheten Sammanträdesadministration. 

 

Verksamhet Arkiv 

Lindesbergs kommun har ej fakturerat kostnader för arkivverksamheten. 

 

Verksamhet Reception/Vaktmästeri/Post 

Större intäkter än budgeterat föranleds av driftbidrag från Arbetsförmedlingen gällande en tjänst. 

Stora inköp av kontorsmaterial under året har medfört såväl större intäkter som större kostnader 

under verksamhet Reception/Vaktmästeri/Post. I receptionen har säkerhetsåtgärder vidtagits i form 

av larm och plexiglasruta. 

 

Verksamhet Valnämnd 

Valnämnden har ej haft sammanträde under året. 

 

Verksamhet Partistöd 

Partistödet lägre kostnad då antalet mandat i fullmäktige minskat från och med 2016. 

 

Verksamhet Revision 

PwC har ej under året ej inkommit med faktura för hela årets revisionsarbete. 

 

Verksamhet allmänna val 

Inga allmänna val under 2016. 
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 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 5 141 5 666 6 272 606 

Intäkter -521 -1 339  -1 060 279 

Netto 4 620 4 327 5 212 885 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

01210      Kansliavdelning -48 869 0 36 -785 

01212      Arkiv 0 70 0 190 120 

08121      Reception /Vaktm /Post -900 759 -660 696 178 

08122      Teleservice -25 364 0 421 83 

08150      Leasingbilar 0 3 0 0 -3 

10110      Kommunfullmäktige 0 531 0 447 -83 

10150      Valnämnd 0 0 0 16 16 

10210      Kommunstyrelse 0 1 241 0 1 473 232 

10220      Allmänt utskott 0 51 0 64 13 

10250      Bildning- o sociala utsko 0 724 0 881 157 

11010      Partistöd 0 420 0 494 74 

12010      Revision -2 157 0 351 196 

13011      Godman,förvaltare,förmynd 0 423 0 421 -3 

13030      Allmänna val 0 0 0 200 200 

13040      Sam.tr.adm KF, KS Utskott 0 0 0 458 457 

22350      Marknadsföring 0 33 0 0 -33 

27510      Krisberedskap -364 22 -400 125 68 

  Totaler -1 339 5 666 -1 060 6 272 885 

 

 

Investeringsuppföljning 
 

            Budget- 

Kod Projekt Budget Inkomster Utgifter Netto avvikelse 

1038       Läsplattor Ks och Utskott 65 0 0 0 65 

  Totaler 65 0 0 0 65 

 

Investeringen kommer att göras under 2017. 

Framtid och förväntad utveckling 
Ipads kommer att inköpas till ledamöter och ersättare i allmänna utskottet och försöksverksamhet 

med digitala utskick skall genomföras. 

 

Samverkan med övriga kommuner i norra Örebro län rörande arbetsuppgifter inom 

kansliavdelningen, sammanträdesadministration och telefonväxel skall utvecklas. 

 

Informations-TV beräknas inrättas i receptionen. 
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Under året skall en uppföljning genomföras av den politiska organisation som trädde i kraft från och 

med innevarande mandatperiod. 

 

Gemensam praxis för redovisning av verksamhet som berättigar till partistöd skall utarbetas. 

 

Utredning av närmare reglering av utskotten beräknas genomföras. 

 

Under 2017 kommer arbetet inledas inför de allmänna valen 2018. 

 

Utbildning skall ske av nämndsekreterare för att kommunen skall minska sin sårbarhet inom detta 

område. 

 

Samverkan med övriga kommuner i länet, länsstyrelsen och Region Örebro län skall utvecklas vad 

gäller krisberedskapsarbetet, exempelvis skall pågående projekt om upprättande av gemensamma 

mallar slutföras. 

 

Diverse dokument inom krisberedskapsområdet skall upprättas, exempelvis utbildnings- och 

övningsplan. 

Kravet på anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen skall förtydligas för verksamheterna. 

Översyn skall göras av kommunens grafiska manual och revidering av kommunala handlingsmallar. 

Utbildningsinsats till kommunens tjänstemän planeras beträffande allmän och offentlig handling, 

registrering av desamma samt Offentlighets- och sekretesslagen. 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Kommuninvånarna skall ges möjlighet till insyn i den kommunala beslutsprocessen. 

Bakgrund/anledning till målet 

Öka den lokala demokratin. 

Målvärde 

Kallelser och handlingar till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden skall vara 

utlagda på kommunens webplats senast tio dagar innan respektive sammanträde. 

Resultat 

Målet uppnås inte. 

Analys 

Handlingar vilka tillhör kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden inkommer inte 

tidsmässigt som möjliggör att målet kan uppnås. 
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Åtgärder 

Ytterligare påstötningar måste göras hos de tjänstemän som ansvarar för upprättandet av handlingar 

som skall behandlas av utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Allmänheten skall uppleva sig få god service vid kontakt med kansliavdelningen. 

Bakgrund/anledning till målet 

För att öka allmänhetens politiska intresse är en av faktorerna att de blir bra bemötta och får god 

service när de vänder sig till kansliavdelningen. 

Målvärde 

95 procent av allmänheten skall uppleva sig få god service vid kontakt med kansliavdelningen. 

Resultat 

Uppföljning ej genomförd. 

Analys 

Uppföljningen har ej prioriterats, vilket inte är acceptabelt skäl till att den inte genomförts. 

Åtgärder 

Uppföljning skall genomföras under 2017. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Kommunens handlingar skall hållas i ordnad form. 

Bakgrund/anledning till målet 

Handlingar skall kunna utlämnas snarast vid begäran på ett effektivt vis. 

Målvärde 

Inkomna och upprättade handlingar skall diarieföras samma dag som de inkommit till kommunen. 

Resultat 

Målet uppnås i huvudsak. 

Analys 

Fler personer måste utbildas i handhavandet av kommunens diarieföringssystem.  

Åtgärder 

Ökad kompetensutveckling av administrativ personal i kommunen. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Digitala utskick via Ipad/platta till förtroendevalda. 

Bakgrund/anledning till målet 

Besparing av tid för upptryckning av handlingar samt miljömässiga besparingar när pappersutskick 

slopas. Vidare antas en smidigare handlingshantering för förtroendevalda. 

Målvärde 

Införande av digitala utskick till förtroendevalda. 

Resultat 

Målet ej uppnått. 

Analys 

Målet uppnås inte på grund av bristande uppmärksamhet från ansvarig chef på uppgiften. 

Åtgärder 

Inköp av Ipads och försök med digitala utskick skall genomföras under 2017. 
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Kostchef 

140 

Kostverksamheten ansvarar för maten inom förskola, skola och äldreomsorg. Till äldreomsorgen 

tillagar Central/ produktionsköket på Treskillingen måltider för boende på Koppargården, Solgården, 

Treskillingen och matlådor för hemtjänsten. Restaurangen/ serveringen på Treskillingen är också 

öppen för externa gäster. Till Garhyttans förskola/ skola och fritids samt Kyrkbacksskolan tillagas 

huvudmåltiden på centralköket. Tillbehören till måltiderna tillagas av kökspersonalen på enheternas 

mottagningskök. Maten som tillagas på centralköket levereras ut till alla enheter genom en extern 

aktör. Köket på förskolan Åstugan i Ställdalen sköter all matlagning till förskoleverksamheten. 

Händelser under året 
Hålbarhetsprojekt avslutades under våren 2016. Projektet hade inriktning mot förskola/ skola. 

Kökspersonalens medverkan har inneburit en medvetenhet för en mer hållbar hållning i tex 

matsedelsplaneringen, val av ekologiska och närproducerade livsmedel. Se ekologisk mått nedan. 

Mer grönskasbaserade lunchrätter har införts i veckomatsedeln. 

Ett nytt livsmedelsavtal slöts under året vilket bl a innebär möjlighet att köpa produkter från mindre 

regionala företag.  

Ett antal temalunch och middagar har anordnats under året. 

Under ” Bättre balans” veckan hade kostverksamheten en punkt på schemat. Seminarium med 

paneldebatt om mat och måltider inom boende och hemtjänst i Ljusnarsbergs kommun och övriga 

KNÖL- kommuner. Efter en lättare förtäring följdes en föreläsning om Tandhygien och munhälsa.  

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Råvarukostnad (i genomsnitt)per måltidsportion; Förskola, skola: 10,66kr,   ÄO: 11,92kr. 

Råvarukostnad per lunchportion; Förskola, skola: 12,49kr,   ÄO: 16,71kr. 

Intäkt per måltid (genomsnitt); Förskola, skola: 31kr,   ÄO:28kr 

Ekologisk andel av total inköpt värde 26%. (Varav de färska råvarorna står för 35%.)Nationellt mål 

30%.Ekologisk andel av den totala vikten 31%. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Vitesbelopp för otillräcklig kökslokal på Garhytteskolan på 600.000kr gör ett minusresultat på 

454.125kr. I det här ligger en återbetalning till Förskolan Åstugan på 99.125kr. 

Högre intäkter än prognostiserat. Skolan med framför allt måltider för Migrationsverket mer 

portioner än prognos. Om man ställer detta mot att mat på hemtjänsten har haft färre portioner än 

prognos (ca 25/dag färre) så blir differensen ca+ 200.000kr. Ökad försäljning i serveringen på 

Treskillingen uppgår till 70.000.  EU-stöd mjölk och annan bidrag 27.000kr. 
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Livsmedelskostnader: En ökning där den stora delen utgörs av matproduktionen till elever på PUT 

och Asyl. Ca 195.000kr. Annat som påverkar är övrig försäljning, ett andra alternativ till skolan, ökad 

andel ekologiskt, beställning av livsmedel för intern försäljning. 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 

 

Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 11 943 11 817 11 073 -744 

Intäkter -8 393 -8 860 -8 471 389 

Netto 3 550 2 957 2 602 -355 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter  kostnader avvikelse 

08160      Hem-PC 0 0 0 0 0 

08601      Enhetschef, kost -6 710 0 772 68 

08610      Centralkök -7 408 7 752 -3 942 6 197 1 912 

08621      Koppargården-restaurang 0 1 -1 891 797 -1 095 

08625      Solgården/Heden-restauran 0 22 -1 329 573 -778 

08642      Åstugan - köksfunktion -170 389 -14 475 243 

08651      Fritidshem - köksfunktion -81 0 -118 109 73 

08662      Garhytteskolan -köksfunk -1 194 1 631 -1 179 999 -617 

08666      Kyrkbacksskolan -köksfkt 0 1 299 0 1 151 -148 

47282      Skolledning vuxenutb 0 2 0 0 -2 

51223      Solgården 0 11 0 0 -11 

  Totaler -8 860 11 817 -8 471 11 073 -355 

 

Investeringsuppföljning 
Inga investeringar under året är gjorda. För 2017 finns det 50.000kr. 

            Budget- 

Kod Projekt Budget Inkomster Utgifter Netto avvikelse 

1035       
Övr köksinvent 
Centralkök 50 0 0 0 50 

  Totaler 50 0 0 0 50 

 

Framtid och förväntad utveckling 
En viss osäkerhet med anledning av det minskade antalet portioner på hemtjänsten. Om den 

negativa trenden håller i sig påverkar det intäktsposten än mer.  Ny planerad förskola innebär för 

köksdelen kostnader i form av utrustning, transport och personal.  

Det planeras en grovdiskmaskin samt serveringsdiskar till köket på Kyrkbacksskolan kök och matsal. 

För en förbättrad arbetsmiljö och logistik i matsal för att möta elever som flyttas från skolelever som 

flyttas från Garhytteskolan.  

Sjuklön för en anställd på 75% som varit långtidssjukskriven men som i december blivit utförsäkrad 

från Försäkringskassan. Oförmögen att återgå i kökstjänst och är under rehab. 

Förväntningen är annars att såsom 2016 driva verksamheten enligt prognos. 
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Knöl- kommuners kostchefer planerar att göra en upphandling på livsmedel. Enligt tidsplan sker 

annonsering 1/8. Bl a ser vi möjligheten till fler regionala produkter från mindre producenter.  

Upphandling för mattransport i kommunen ska göras innan sommaren 2017. 

 

Öppen kommun 

Målrubrik 

1.  
Erbjuda praktikplatser genom Arbetsförmedlingen för utbildad, yrkeserfarna men även 
outbildad med intresse för branschen. Elever på Restaurang och Livsmedelsprogram (RL) på 
gymnasieskolorna. 
Erbjuda praktikplatser riktade till ungdomar via utbildningskontrakt. 

             Erbjuda praktikplatser för Yrkesutbildning för Köksmästare 

 

Bakgrund/anledning till målet 

1. Att få boende i närområdet att bo kvar och locka till inflyttning till kommunen genom att 
kunna erbjuda praktik och eventuellt framtida attraktiva tjänster i de kommunala köken. 

 

Målvärde 

1. Erbjuda två praktikplatser på våren samt två praktikplatser på hösten 2016 på främst 

centralköket Treskillingen 

Resultat 

1. Kostverksamheten har under året kunnat erbjuda sju praktikplatser. Utbildningskontrakt två 

st. Från Lernia Utbildning 1 st. Arbetsträning med handledning 2 st. Lindesbergs RL- program 

1st. 

Analys 

Av de som varit på praktik så har en stor del också fått arbeta som vikarie.  

När det kommer till det administrativa arbetet kring praktikanter så har det varit svårt att innan en 

praktik startar veta vad som gäller med tidsperioder, vem man som arbetsgivare återkopplar till. 

Åtgärder 

Man behöver få en samlad bild av de olika praktikvarianter som finns och tydliggöra vad som gäller 

för kommunens olika verksamheter som tar emot praktikanter.  



32 
 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Kostenheten ska tillsammans med äldreomsorgen anordna och bjuda in till tema- och eller 

högtidsmiddagar för brukare och anhöriga. 

Bakgrund/anledning till målet 

I grunden är ambitionen att den vardagliga standarden, kvaliteten på måltidsupplevelsen ska vara 

hög. Men lika viktigt är att lägga in inslag i vardagen som kan upplevas som något extra, som höjer 

kvaliteten på tillvaron. 

Målvärde 

Två tillfällen per år. 

Resultat 

Kräftskiva med anhöriga på Treskillingens boende 24 augusti. Kostverksamheten tillsammans med 

personal på Treskillingens boende anordnar kräftskiva. Ca 50 personer var med på tillställningen. 

Skördetema fredag 4 oktober. Tre- rätters lunch serveras på alla boenden. Måltiden tillagades enbart 

av regionala råvaror. 

Decemberfest 6 december för alla boenden. Tre- rätters måltid serverades 

Analys 

På boråd och/ eller kostråden så har uppföljning gjorts och det har upplevts som positiva inslag. Även 

bland personal från kost och äldreomsorgen har tyckt att det varit roligt och trevligt att jobba med 

dessa tillfällen. Det finns önskan att ha vid fler tillfällen med andra teman. Som det har 

kostverksamheten bett om att enhetschefer inom äldreomsorgen samlar in önskemål och kommit 

med förslag till kostverksamheten. Det har varit sparsamt med konkreta  

Åtgärder 

Om det är svårt att få in idéer från brukare och anhöriga så kanske cheferna inför året lägger in 

tillfällen och bestämmer hur det ska se ut. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

1. Integrera kosten med skolans undervisning. Både i hemkunskap men kanske även i annan 
undervisning. Även att kostverksamheten deltar t ex i skolornas temaveckor om klimatsmart 
och hållbar utveckling eller liknande temaarbeten i den pedagogiska verksamheten.  
 

2. Minska leveranssvinnet på mat. Under hösten 2016 har fokus lagts på rutiner för att 
Centralköket, som levererar huvuddelen av måltiderna till enheter inom äldreomsorg, 
förskola och skola, ska få så korrekt siffra på antalet portioner som ska tillagas och levereras. 
För skolan: Kommunikationen mellan skolan och kökspersonal på skolan måste vara 
regelbunden och tydlig. Är det t ex stora bortfall någon dag så ska det meddelas 
kökspersonal som i sin tur kan justera beställningen till centralköket. 
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3. Att aktivt se över alternativ av produkter som påverkar att utsläppen minskar. Att mäta 
klimatpåverkan från inköpta livsmedel i Kg CO2E per kilo. 
 

4. Öka alternativ med hälsosamma och miljösmarta måltider. 

Bakgrund/anledning till målet 

1. En arbetsgrupp som består av representanter från både skolan och kostverksamheten som 

arbetar med frågor som berör samarbetsmöjligheter i undervisningen. För den här 

konstellationen är förstås det huvudsakliga funktionen att arbeta fram förbättringsförslag för 

olika delar inom måltiden. Förutom diskussion kring maten kan det gälla utformning och 

logistik i matsal, temaveckor, elever som får prova på och vara och praktisera i kök.  

2. Eftersom inga av våra mottagningskök har rätt utrustning för att kyla ner och frysa in mat 

som inte har serverats från värmvagnar så är det av största vikt att mängden levererad mat 

blir rätt. Det handlar också om att maten ska räcka till alla ätande. 

3. En medvetenhet om hur matsedelsplaneringen och i förlängningen val av råvaror som köps 

in påverkar klimatet. 

4. Skolan har länge serverat en rätt till lunch. Under 2016 var ambitionen att successivt införa 

ytterligare alternativ. Det blev en naturlig följd att i samband med detta införa grönsaksrätter 

som alternativ 2-3 dagar i veckan.  

Målvärde 

1. Att arbetsgrupp är bildad där elever och pedagoger finns representerade och som börjat 

arbeta ihop. Målsättningen är att ha börjat arbetet och att en del förslag har lett till beslut. 

Framför allt beslutat om former och rutiner för det framtida utvecklingsarbetet. 

2. I det här skedet har det handlat om att hitta rutiner att utveckla. 

3. Ett lägre mätresultat från förra mätningen för första halvåret. 

4. Att öka alternativa rätter mer frekvent. 

Resultat 

1. Vi har inte lyckats få till ett sådant arbetssätt. 

2. Mer information från de olika mottagningsenheterna har lämnats till centralköket. Antal 

ätande, hur mycket mat som inte gick åt eller saknades, vilken maträtt. 

3. Första halvåret: 2,32 Co2E per kg livsmedel. Hela året räknat: 2,20 Co2E per kg livsmedel. 

4. Omdömena från elever har inte varit positiva. Grönsaksalternativ är inget man önskat sig. 

Däremot så har det under slutet av året skett en liten positiv utveckling då vissa rätter som 

varit ganska frekventa på matsedeln har börjat uppskattas mer. Årskurs F-2 har införandet 

upplevts som rörigt. 

Analys 

1. Under våren hade kostchef och rektor kommit överens om att bilda en sådan arbetsgrupp. 

Representanter för kost är kost- och eller kökschef samt en kock och måltidsbiträde. Från 

skolan skulle efter sommaren finnas en grupp. När rektorn slutade efter semestern rann 

detta ut i sanden. Den tf rektorn och den nya biträdande rektorn fick förslaget presenterat 

och var också väldigt positiva till detta men en arbetsgrupp har inte under hösten tillsatts. 

2.  För skolan har det handlat om att meddela kök när man vet om bortfall såsom friluftsdagar. 

Den rutinen har börjat fungera bättre. Inom äldreomsorgen har man på boenden sedan 

tidigare lämnat feedback på både omdömen på måltider och mängden mat som skickats, det 
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ska bara göras mer noggrant och oftare.  För centralköket handlar det om att dokumentera 

och använda sig av dokumentationen i sin planering. 

3. Positivt att under andra halvåret minskat den siffran vilket tyder att arbetet gett utdelning 

men en jämförelse för nästa år ger oss mer information för en mer ingående analys.  

4. Förväntad reaktion från elever. Men dock även den förhoppning som fanns i övertygelsen att 

det finns en mängd med vegetariska rätter eller med rätter där grönsaker dominerar som 

elever tycker om.   

Åtgärder 

1. Nytt möte i början av året för att se över hur vi gör i framtiden. 

2. För skolans del har diskussioner mellan kostchef och bildningschef förts angående 

schemalagda luncher. Det skulle betyda jämnare antal som dagligen är i matsalen och äter, 

vilket ger köken ett bättre underlag för åtgång av mat. Titta på bra exempel på arbeten i 

andra delar i Sverige, exempelvis kommer Knöl- kommunernas kostchefer besöka Göteborg 

där man arbetat länge med detta och hittat en modell som man anser är lyckad. 

3. Ta del av andra kommuners resultat, deras utvecklingsarbete och om tydlig satt gräns finns i 

målsättningen.  

4. För de yngre barnen har förslag inkommit från pedagoger och kökspersonal att i huvudsak ha 

en rätt med alternativet pastasallad vissa dagar och att man lägger in några av de nya 

alternativrätterna som standard. 

 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Utökar användningsområden i kostdatasystemet för beställningar från exempelvis äldreomsorgens 
enheter och avdelningar.  

Bakgrund/anledning till målet 

Minska pappersanvändning och effektivisera beställningssystemet. 

Målvärde 

Det skulle börja tillämpas under 2016. 

Resultat 

Kom ej igång under 2016. 

Analys 

Det grundarbete som behövdes är gjord idag men när det presenterades för äldreomsorgens 

personal med anvisningar var det inte helt klart. Kökschefen som höll i implementeringen slutadekort 

därefter och då beslöt man att från kökets håll att skjuta på övergången. 

Åtgärder 

Den tf kökschefen har för avsikt att, nu när hon haft nya rollen i två månader, att köra igång. 
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Rektor/enhetschef VUXAM, fr.o.m. 1 mars chef VUXIAM, Kent Liljedahl 

160 och 180 

P.g.a. att aktivitetsplanerna upprättades innan ansvar 180 inrättades och det t.o.m. den 29 maj fanns 

ett samlat ansvar för både 160 och 180, avser denna verksamhetsberättelse båda dessa ansvar.  

160  

Vuxenutbildning/SFI – Kopparhyttan samt f.d. Lärcentra. 

Ansvar 160 har bedrivit vuxenutbildning på grundläggande- samt gymnasial nivå, svenska för 

invandrare (SFI), förberedande gymnasieutbildning för ungdomar samt studie och yrkesvägledning.  

Fr.o.m. januari t.o.m. 29 maj arbetade enligt budget 1.0 åa rektor/enhetschef som chef över både 

ansvar 160 och 180. Vuxenutbildningen har 3,2 åa lärare och SFI 1,5 åa lärare enligt budget. Det 

fanns budgeterade medel till 0,5 åa administratör på Kopparhyttan (, vilket tillsammans med 0,5 åa 

ungdomssamordnare inom ansvar 180 utgjorde en heltidstjänst).  

P.g.a. det stora mottagande av egenbosättare skedde fr.o.m. 1 januari 2016 en utökning av studie- 

och yrkesvägledare från 0,5 åa till 1,0 åa.  

180 

Arbetsmarknadsenhet, integrationsverksamhet samt chefskap över föreståndare för HVB-hem 

Ansvar 180 har bedrivit ungdomsverksamhet (Jobbgaranti för ungdomar), Servicegrupp, Byggteam, 

Idrottsplatserna – Tallheden/Olovsvallen/Bergslagsvallen, Syateljén och Kopparberg.IT. Inom dessa 

verksamheter fanns det enligt budget 3,0 åa handledare och 7,5 åa parkarbetare med placeringar i 

Servicegruppen, samt på idrottsplatserna. Utöver detta har verksamheterna haft 12,5 medarbetare 

som varit visstidsanställda, ett antal personer placerade på praktik genom socialtjänsten, samt några 

ungdomar i Jobbgaranti för unga ,enligt avtal med Arbetsförmedlingen. 

Flyttades chefskapet för Bergsgårdens föreståndare, 1,0 åa över till ansvaret och den 30 maj 

påbörjade 1,0 åa rektor med ansvar för 160 sin anställning.  

Händelser under året 

160 

SFI-verksamheten på Kopparhyttan har haft 156 elever inskrivna under 2016. Utöver dessa studerade 

2 elever, skrivna i Ljusnarsberg, på SFI för akademiker hos Masugnen i Lindesberg. Verksamheten 

som bestått av totalt 6 undervisningsgrupper har haft 1 alfabetiseringsgrupp, 2 grupper på A-nivå 

samt 1 grupp på B, C och respektive D-nivå. Det har varit ett fåtal elever inskrivna i 

alfabetiseringsgruppen, men övriga grupper har tillsammans haft ca 80 elever i studier samtidigt. SFI 

hade färre sökande under perioden april-juni (ca 10) i jämförelse med perioden januari-mars (ca 20), 

och det var då svårt att veta om det var en tillfällig minskning eller inte. Efter sommaren hade dock 

verksamheten åter igen en kö med elever i samma storlek som vid de första månaderna på året. 

En ändring i skollagen (SFS 2015:482) verkställdes den 1 juli. Lagen innebär bl.a. att svenska för 

invandrare (SFI), inte längre är en egen skolform utan istället ingår i den kommunala 

vuxenutbildningen. Övriga förändringar är förstärkning av studie- och yrkesvägledning samt 

upprättande av individuella studieplaner, se förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20111108-om-vuxe_sfs-2011-1108/?bet=2011:1108#K2
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De statsbidrag som tilldelades verksamheten täckte mer än väl de utökade lönekostnaderna som var 

kopplade till ett utökat bemanningsbehov. Utöver grundbemanningen 1,5 åa har verksamheten haft 

3,75 åa anställda.  

Under 2015 studerade elever på D-nivå, större delen av sin tid via lär-plattformen Itslearning. Det var 

dock svårt att få samtliga elever i gruppen att känna sig bekväma med studier via datorn i så stor 

omfattning som krävdes. Vissa elever hade större behov än andra av lärarledd undervisning i 

lektionsform och denna del utökades därför successivt under våren 2016. Studier via läromedel som 

var upplagda på Itslearning användes då som ett komplement till närundervisningen.    

I januari skedde uppstart av en förberedande utbildning för utlänska gymnasieungdomar i f.d. 

Lärcentras lokaler. Detta var nödvändigt då Lindeskolan inte hade möjlighet att ta emot dem på 

Språkintroduktion p.g.a. otillräckliga resurser. Kostnadsbidrag för utbildning av asylsökande inom 

gymnasieskola har rekvirerats och dessa intäkter täckte de uppkomna personalkostnaderna. 

Verksamheten hade som mest 27 elever under våren och när de senast tillkomna ungdomarna 

lovades plats på Lindeskolan fr.o.m. hösten, fanns det ingen kö (månadsskiftet juni-juli). När 

hösterminen påbörjades fanns det dock behov av att starta upp verksamheten igen, eftersom det 

flyttat in familjer till kommunen under sommaren. Under hösten var det som mest 15 elever. Det 

skedde sedan en successiv minskning av elevantalet och innan jullovet var det endast 5 kvar som inte 

kommit in på Lindeskolan.  

Övrig vuxenutbildning på Kopparhyttan 

187 elever antogs under 2016 till grundläggande- och/eller gymnasiala kurser. 

58 elever studerade på grundläggande nivå (elever kan samtidigt ha studerat på gymnasial nivå). 

84 elever studerade gymnasiala kurser i närundervisning (lever kan ha kombinerat dessa med distansstudier). 

48 elever studerade på distans. 

44 elever studerade inom Vård- och omsorgscollege (VoC). 

 

180 

Ljusnarsbergs kommun upprättade i december 2015 en lokal överenskommelse med AF angående 
ungdomsarbetslösheten. I överenskommelsen stod bl.a. att ”Arbetslösheten bland unga i åldern 16-
24 år, hemmahörande i Ljusnarsbergs kommun 2015-11-13 var 26,1 %.” Arbetslösheten skulle utifrån 
denna procentandel sjunka med: 

- 0,4 % till 2016-06-30 

- 0,9 % till 2016-12-31  

Arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar var vid samma tillfälle 87,5%. 

AME’s ungdomsverksamhet fortsatte att arbeta aktivt med ungdomar inom Jobbgaranti för unga och 

hade t.o.m. juni månad lyckats bra med att förbereda ungdomar inför arbetslivet och att handleda 

dem vidare mot arbete eller studier.  

Under perioden 2015-11-13 t.o.m. 2016-06-06 sjönk arbetslösheten bland unga i Ljusnarsbergs med 

13,1%. Detta var en betydligt större minskning än vad som beräknades uppnås enligt den lokala 

överenskommelsen. Generellt sett är det lättare att erhålla arbete inför sommaren, eftersom det 

finns behov semestervikarier. Större delen av ungdomarna i vår egen ungdomsverksamhet anställdes 

dock redan under våren. Det var framförallt Kopparbergs Bryggeri, Ahlströms och Spendrups som 

anställde ungdomar från vår verksamhet. 

Arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar var 2016-06-30 83,8%.  
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Ca 25% av det totala antalet arbetslösa ungdomar i kommunen som erhöll arbete under denna 

period, hade varit inskrivna hos AME.  

2016-12-31 hade tyvärr arbetslösheten bland ungdomar återgått till att vara exakt lika hög som den 

var vid samma tid 2015. En av orsakerna till detta var att flertalet av de arbeten ungdomarna erhöll 

under våren och sommaren avslutades innan hösten. En annan anledning var att fler utrikesfödda 

ungdomar kommit till kommunen.  

 

2016-05-16 påbörjade Servicegruppen sommarsäsongens arbete enligt de nya kriterier som 

beslutades i KF. Många äldre personer hörde av sig till AME och det inkom frågor om bl.a. 

åldersgränsen som höjdes, priset som ökade för stora tomter, frekvensen av 

klippningen/gräsröjningen och om vad som ingick i de tjänster Servicegruppen skulle utföra.  

 

En enkät skickades ut under hösten till alla kunder som haft de tjänster som förekom under 

sommarsäsongen. För mer information runt detta; se ”Rapport gällande Servicegruppens tjänster”. 

 

Det ska göras förtydligande gällande kriterier och rutiner inför nästkommande sommarsäsong. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

160 

Det totala nyckeltalet för SFI-verksamheten är sedan tidigare 15 elever/0,75åa.  

Alfabetiseringsgruppen som tagit emot nyanlända personer med särskilda behov har haft ca 5 elever 

i gruppen under året. Grupp A1, där studietakten var långsammare än i Grupp A2, har haft ett 

nyckeltal på 10 elever och Grupp A2, 14 elever. Grupp B, 16 elever samt C och D ett nyckeltal på 

vardera 18 elever/åa. Exklusive alfabetiseringsgruppen, där nyckeltal inte kan användas, har 

medeltalet för inskrivna elever i stort (under samma utbildningsperiod) varit knappt 19 elever/åa, 

vilket omräknat till 0,75 åa (utifrån ordinarie beräkning av nyckeltal) blir drygt 14 elever/åa.  

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

160 

INTÄKTER 

45012 Förberedelseklass. Den tillfälliga verksamhet för ungdomar som stod i kö till Lindeskolans 

Språkintroduktionen erhöll intäkter från Migrationsverket, vilka täckte verksamhetens kostnader. 

Lönekostnader har belastat 47611 SFI fr.o.m. januari t.o.m. augusti, eftersom 45012 inte fanns 

upplagd som verksamhet. 

47201 Komvux grund. Intäkter från Migrationsverket gällande lönekostnader för rektor på 

Kopparhyttan fördes på denna verksamhet och ansvar 160 istället för att föras på verksamhet 47282 

under ansvar 180 (-293 tkr). 

47351 Gymnasie vuxenutb. Satsningen ”Omvårdnadslyftet” och medel från Socialstyrelsen har 

upphört. Det äskades 245 tkr inför 2017.  

47611 SFI-utbildning. Intäkter i form av statsbidrag från Migrationsverket, var stora i förhållande till 

personalkostnaderna. Bidrag från AF för utbildningskostnader gällande SFI-studerande som befann 
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sig inom etableringen är borttaget.  Det äskades 136 tkr till detta för 2017. Intäkter gällande 

lönebidrag -127,2 tillhörde 180/61010. 

KOSTNADER 

47201 Komvux grund. Budget för lön till ny rektor på Kopparhyttan (560 tkr) fördes på ansvar 160, 

men lönekostnader m.m. belastade ansvar 180.  

47282 Skolledning vuxenutbildning. Höga kostnader för förbrukningsmaterial och data med 

anledning av det stora antalet SFI-elever. Finansierades av intäkter från Migrationsverket, vilka 

fördes på 47611.   

47284 SYV Studie- och yrkesvägledning. Lönejustering utöver ordinarie lönerevision. 

47391 Köp Gy-vux.utb. annan kommun. Kopparhyttan köpte inte utbildning från andra kommuner i 

någon större omfattning under 2016. Det anordnades istället utbildning i egen regi så långt detta var 

möjligt. Vissa utbildningskostnader som skulle ha förts på denna verksamhet har förts på 47392 (En 

verksamhet som inte längre finns under ansvar 160.) 

47611 SFI-undervisning. Verksamheten redovisar ett stort ekonomiskt, vilket till största del beror på 

låga anställningskostnader och att budgeterade intäkter var för höga i förhållande till dessa 

kostnader. Datakostnader gällande förberedande undervisning inom gymnasieskolan, skulle istället 

ha belastat verksamhet 47810.  

61310 Feriearbete skolungdom. Underskott p.g.a. ett stort antal nyanlända ungdomar. Täcks av 

intäkter från Migrationsverket som förts på verksamhet 45012 Förberedelseklass. 

 

Verksamhet 61310 Feriearbete skolungdom och verksamhet 61321 Kommunalt uppföljningsansvar 

tillhör 180 och ska flyttas över till detta ansvar inför 2017. 

 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 14 432 8 144 6 572  -1 572 

Intäkter -7 645 -5 543 -1 180 4 363 

Netto 6 787 2 601 5 392 2 791 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

24930      Centralförråd/verkstad 0 70 0 70 0 

45012      Språkintro-gymnasieskolan -632 284 0 0 348 

45091      Köp skolpl Gy -annan kom 0 42 0 0 -42 

47201      Komvux grund åk 1-9 -279 1 034 -279 1 594 561 

47221      Skolbibl+böcker+tidskr 0 4 0 2 -2 

47271      Skolfastigheter 0 50 0 38 -12 

47282      Skolledning vuxenutb -3 382 -19 157 -241 

47284      Syv -3 548 0 497 -48 

47285      Kompetensutv vuxenutb 0 0 0 36 36 

47351      Gymasie vuxenutbildning -1 310 1 156 -524 1 339 970 

47391      
Köp Gy-vux.utb -annan 
kom -6 102 -37 339 206 

47392      Köp Gy-vux.utb -frist skl 1 40 0 0 -41 

47411      Särvux - undervisning 0 188 0 118 -70 

47611      Sfi - undervisning -3 246 3 298 -272 1 271 947 

47810      Uppdragsutbildn Fd Lärcen 0 20 0 211 191 

47871      Utb.lokal - Abrahamsgå 0 319 0 319 0 

60111      Ensamkom. flyktingbarn -50 6 -50 50 44 

60114      Etablering 0 0 0 0 0 
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61010      Arbetsledning 0 4 0 0 -4 

61012      Övriga arbetsmarknadsåtgä 0 5 0 0 -5 

61013      Servicegrupp -15 -11 0 0 26 

61310      Feriearbete skolungdom 0 341 0 285 -56 

61321      Kommunalt uppfölj.ansvar 0 265 0 247 -18 

  Totaler -5 543 8 144 -1 180 6 572 2 791 

 

180 

INTÄKTER 

61010 Arbetsledning AME. Lönebidrag och övriga ersättningar från AF.  

61012 Övr.arb.markn.åtg. IFO interndebiterades  med 625 tkr för anställningar avseende personer 

som tidigare uppburit försörjningsstöd. Vissa intäkter från AF som förts på 61010 och 61013 skulle ha 

förts på denna verksamhet. 

61013 Servicegruppen. Lönebidraget Nystartsjobb för arbetsledare har upphört och medförde 

bortfall av intäkt. Det äskades 181 tkr inför 2017. 

KOSTNADER 

47282 Rektor Vux. Budget gällande lönekostnader för Kopparhyttans rektor (560 tkr) fördes inte över 

från 160 till 180. 

60112 Kostnader för ordinarie lön var högre än beräknade intäkter (54 tkr). 

60114 Etablering. Det saknas 0,25 åa i budget till integrationssekreterare då denne arbetade heltid 

(104 tkr). Det har äskats 118 tkr inför 2017 till integrationssekreterare Budget för vissa lönekostnader 

avseende projekt Norrsken saknas under december månad (30 tkr). Integrationsbidrag till föreningar 

har betalats ut men det har inte funnits någon budget för detta (78 tkr). Det uppkom kostnader för 

köp av kontorsmöbler, datorer, telefoner, förbrukningsmaterial, tolktjänster samt utbildningar, 

resekostnader m.m. tillhörande den nystartade integrationsavdelningen (100 tkr).  Ovanstående  

faktorer ger ett underskott på -325 tkr för verksamhet 60114. 

61010 AME. Har inte behov av investeringar enligt budget. Verksamheten har även varit återhållsam 

p.g.a. prognostiserat underskott gällande ansvaret. 

61012 Övriga arb.markn.åtg. Lönekostnader ska finansieras av lönebidrag, övriga ersättningar från AF 

som bl.a. inom Jobbgaranti för ungdomar, arbetsträningsplatser, samt av interna medel från IFO.  

61013 Servicegrupp. Återhållsamt gällande investeringar p.g.a. prognostiserat underskott gällande 

ansvaret. Fordonsparken är dock undermålig, vilket innebär att det kommer att finnas ett 

investeringsbehov under 2017.  

Verksamheterna 61010 Arbetsledning AME, 61012 Övr arb markn åtg, och 61013 Servicegrupp hör 

samman med varandra gällande kostnader för bemanning och intäkter avseende olika typer av 

lönebidrag samt andra ersättningar från AF. Det sammanlagda resultatet för dessa verksamheter är 

ett överskott på 95 tkr.     

Den sammanfattade anledningen till att ansvar 180 redovisar ett underskott på -578 tkr, beror till 

största del på att det inte funnits budget för lönekostnader gällande bemanningsökningar som 

godkänts enligt beslut.  

 

 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader  11 677 6 757 -4 920 

Intäkter  -7 946 -3 604 4 342 

Netto  3 731 3 153 -578 
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Framtid och förväntad utveckling 

160 

Många elever studerar vidare efter sina SFI-studier och under de senaste 2,5 åren har framförallt 

behovet av svenska som andraspråk på grundläggande nivå ökat stort. Det ställs även krav på olika 

typer av förberedande utbildning för att de utrikesfödda ska kunna tillgodogöra sig kommande 

utbildning. Det kan t.ex. handla om orienteringskurser för att lära sig termer och begrepp inför 

matematikstudier eller grundläggande datakunskap för att klara av kommande distansstudier. 

Trots att många studerar vidare på grund- gymnasie- och högskolenivå, är arbetslösheten stor bland 

våra utrikesfödda.  

Den utökning med 0,5 åa studie- och yrkesvägledare på Kopparhyttan som skedde fr.o.m. januari i år, 

finns det behov av även under 2017. Det samma gäller rektorstjänsten som utökades med 0,6 åa 

fr.o.m. 2016-05-30 (25% undervisningsskyldighet inom tjänsten). Den 1 januari 2016 kom nya lagkrav 

gällande effektivisering av SFI. Då en förstärkning av studie och yrkesvägledning är en av de åtgärder 

som staten kräver, är även detta en bidragande orsak till att vuxenutbildningen fortsättningsvis har 

behov 1,0 åa SYV. Dessutom ska det enligt tidigare lagkrav finnas studie- och yrkesvägledning kopplat 

till det kommunala aktivitetsansvaret.  

Fr.o.m. 2017 kommer det inte längre vara möjligt för enskilda kommuner att söka statsbidrag för 

yrkesutbildningar. Minst 3 kommuner måste tillsammans lämna in ansökan om utbildningsplatser 

inom YrkesVux. Ljusnarsbergs kommun kommer därför att lämna in ansökan tillsammans med övriga 

kommuner i den norra länsdelen.  

180 

Chefskapet för AME utökades med 0,4 åa 2016-05-30 och nu innefattar denna tjänst även ett 

övergripande ansvar för integrationsverksamhet inkl. HVB (flyttades från ansvar 111). Tack vare den 

utökning av personal som skedde, antogs AME samt integrationsavdelningen fr.o.m. hösten ha 

möjlighet att genomföra (planera, följa upp, analysera) fler insatser och aktiviteter tillhörande våra 

huvudmål; ökad integration samt minskad arbetslöshet. Detta föll dock inte ut som planerat, då 

rektorn för vuxenutbildning tyvärr blev sjukskriven och chefen för ansvar 180 då även fungerade som 

rektor så långt det var möjligt. Det finns förhoppningar om att de eftersatta insatserna kan 

återupptas och att nya kan arbetas fram. 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

24930      Centralförråd/verkstad 0 0 0 0 0 

45012      Språkintro-gymnasieskolan 0 0 0 0 0 

47282      Skolledning vuxenutb 0 293 0 0 -293 

60111      Ensamkom. flyktingbarn 0 2 0 0 -2 

60112      Adm. ensamk. flyktingbarn -640 587 -640 533 -54 

60114      Etablering -924 1 104 -938 793 -325 

61010      Arbetsledning -605 2 007 -431 2 192 359 

61012      Övriga arbetsmarknadsåtgä -3 644 4 527 0 0 -882 

61013      Servicegrupp -2 134 3 158 -1 596 3 239 619 

  Totaler -7 946 11 677 -3 604 6 757 -578 
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Kunskap & kompetens   
Ansvar 160 

 

Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan 
Inrättande av en förberedande verksamhet med inriktning på svenskundervisning och kartläggning av 

tidigare kunskaper. 

Bakgrund/anledning till målet 

Lindeskolan i Lindesberg hade i december 2015 lång kö till Språkintroduktion för elever med utländsk 

bakgrund. 

Målvärde 

Kommunen ska i en förberedande verksamhet ge svenskaundervisning samt kartlägga elevers 

tidigare kunskaper. 100% av de elever som står i kö till Språkintroduktion vid  januari månads utgång 

ska erbjudas plats inom den förberedande verksamheten i februari och verksamheten ska sedan 

kontinuerligt ta emot alla elever som har rätt till gymnasieutbildning och som inte Lindeskolan har 

möjlighet att erbjuda utbildning till. 

Resultat 

92,6% erhöll plats i februari. Resterande 7,4% började i mars tillsammans med elever som ställt sig i 

kö under februari. Fr.o.m. april kunde verksamheten, utan väntetid ta emot alla ungdomar med rätt 

till gymnasieutbildning. Lindeskolan började då ta in allt fler av de ungdomar som var placerade i den 

förberedande verksamheten. 

Analys 

Svenskundervisningen har fungerat mycket väl och har fyllt syftet med att vara en förberedande 

verksamhet till gymnasieskolans språkintroduktion. P.g.a. vägledarens eftersatta arbete från 2015 

kunde inte kartläggning utföras i någon större utsträckning förrän under senare delen av hösten. Det 

fanns ett fortsatt behov av verksamheten under januari 2017.  

Åtgärder 

Om det åter blir en tillströmning av elever, finns det behov av att utöka arbetet med att kartlägga 

elevernas tidigare kunskaper.  

Öppen kommun  
Ansvar 160 och 180 

 

Ökad tillgång av praktikplatser 
Kommunens verksamheter kan bidra till integration och skapa förutsättningar till att medborgare i 

kommunen kan etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller framförallt nyanlända men kan även 

avse andra personer som av någon anledning är i behov av praktik 
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Bakgrund/anledning till målet 

Det finns ett stort behov av praktikplatser till ungdomar och nyanlända i kommunen. Gällande 

ungdomarna gäller det framförallt praktik inom arbetsmarknadsinsatser i samverkan med AF. När det 

gäller nyanlända finns det behov av både språkpraktik som är kopplad till SFI och arbetspraktik i 

samverkan med AF. Det kan även handla om social praktik för personer som är aktuella hos 

socialtjänsten. 

 

Målvärde 

Under 2016 ska: 

- 10 praktikplatser och 5 anställningar med lönebidrag ska inrättas till nyetablerade 

medborgare. 

- 5 praktikplatser/anställningar ska inrättas för ungdomar gällande Utbildningskontrakt. 

- 6 anställningar ska in inrättas för ungdomar gällande Traineejobb. 

Resultat 

- 7 praktikplatser och 4 anställningar gällande nyanlända 

- 5 anställningar och en praktikplats gällande Utbildningskontakt   

- 1 anställning gällande Traineejobb.  

Analys 

Praktikplatser avseende arbetspraktik till nyanlända hade vi genom samverkan mellan Kopparhyttans 

studie-och yrkesvägledare, samordnare inom AME och handläggare på AF lyckats väl med. 

Anställningar inom samma grupp har möjliggjorts genom att behov av arbetskraft funnits inom 

kommunens verksamheter. Praktik och anställningar genom Utbildningskontrakt har fungerat relativt 

bra. Samverkan med AF kunde dock ha varit bättre. Att skapa anställningar inom ramen för 

Traineejobb har varit mycket svårt. Eftersom få ungdomar uppfyllde kriterierna tillhörande insatsen, 

har det inte varit möjligt att inrätta mer än 1 Traineejobb. Kriteriet med 3-6 månaders arbetslöshet 

utgjorde det största hindret för anställning.  

Åtgärder 

Behovet av praktikplatser samt anställningsmöjligheter ökar och därmed behöver fler kommunala 

verksamheter inrätta praktikplatser, anställa ungdomar inom traineejobb och utbildningskontrakt, 

samt anställa nyanlända med bidraget Extratjänst och genom andra arbetsmarknadsinsatser i 

sammarbete med Arbetsförmedlingen 

 

Möten & upplevelser  

Ansvar 180 

Integration av nyanlända ungdomar 
Genom anordnande av olika aktiviteter skapa möten mellan nyanlända ungdomar och övriga i 

kommunen boende ungdomar  
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Bakgrund/anledning till målet 

Integrationen av nyetablerade ungdomar behöver förbättras. Det finns behov av att civilsamhället tar 

ett större ansvar. 

Målvärde 

Minst 4 aktiviteter ska skapas i föreningars och/eller studieförbunds regi.  

Resultat 

Det har ordnats skaparläger i samverkan med Ljusnarsbergs konstklubb, sportläger i samverkan med 

olika idrottsföreningar och studieförbund, Drömläger i samverkan med förening, sommaraktiviteter 

genom Junis i Ställdalen och Bångbro, kulturverksamhet genom konstklubben, geolog för en dag, 

fotbollsutflykt och utflykt till Rikkenstorp med kanotpaddling, bad och grillad korv. Utöver detta har 

integrationskordinatorn hjälpt till med ansökningar till ÖLIF åt SAIK och KBK samt tillsammans med 

chefen för VUXIAM inlett samarbete med studieförbund, vilket planeras leda till aktiviteter senare 

under året. Projektansökan till Länsstyrelsens 37a-medel ansöktes om och beviljades för ett 

Fritidsguide-projekt som startades upp under hösten och som fortsätter under 2017 som ska hjälpa 

barn och unga att blir mer aktiva på fritiden. Inom projektet har en aktivitetskalender skapats, 

uppdatering av föreningsregistret har gjorts och det pågår aktivt uppsökande av aktiviteter och 

skapande av aktiviteter utifrån intressen. Integrationskoordinatorn har startat ett nätverk kring 

integration och mötesplatser och haft en första nätverksträff där föreningar inbjöds för att utveckla 

aktiviteter och mötesplatser för att öka integrationen. Integrationskoordinatorn tillsammans med 

integrationsgruppen har också beviljat föreningar integrationsbidrag för olika aktiviteter och 

mötesplatser såsom Junis verksamhet, The Non Existent Centers föreställning ”Den fullständiga 

berättelsen om Ljusnarsberg”, Kammarmusikföreningens familjeföreställningar. 

Analys 

Det har varit svårt att väcka svenska ungdomars intresse för anordnade aktiviteter. Flertalet av 

aktiviteterna har endast lockat nyetablerade ungdomar. 

Åtgärder 

Arbetet med integration/möten mellan svenska och utländska ungdomar måste framförallt påbörjas i 

skolan, eftersom den är den naturliga mötesplatsen dit alla ungdomar går. Det måste arbetas med 

att få svenska ungdomar att ”bjuda in” till olika aktiviteter. Fler ungdomar behöver engageras i 

arbetet med att skapa aktiviteter. ”Mixade” arbetsgrupper med olika etnicitet, kön, och ålder bör 

sättas samman inför kommande aktiviteter. 

 

Innovationer & entreprenörskap 
Ansvar 180 

 

Webbaserade fakturaunderlag 
Att genom användande av nätbaserat fakturaunderlag samt läsplattor i Servicegruppens 
arbetsfordon, på ett effektivare sätt kunna skapa underlag till fakturor. 
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Bakgrund/anledning till målet 

Bristande rutiner och systematik gällande fakturaunderlag till fakturor för tjänster Servicegruppen 

utfört. Faktura för flera månaders utförda tjänster gick ut till kunder. 

Målvärde 

90% av kunderna ska få faktura senast månaden efter det att tjänsten är utförd. 

Resultat 

Införande av utförda jobb i läsplatta fungerade bra men i början av sommarsäsongen blev det tyvärr 

förseningar gällande debitering, vilket gjorde att alla kunder fick fakturor som avsåg betalning för 

tjänster som utfördes under 2 månader. Efterföljande månader fungerade det mycket bättre och mer 

än 90 % av kunderna fick faktura på arbete som var utfört under 1 månad, d.v.s. månaden efter det 

att tjänsten utfördes. 

Analys 

Det uppkom problem med säkerheten avseende bekräftande av utförda arbeten. Eftersom det inte 

kunde göras en godkänd digital signatur, var arbetsledaren för Servicegruppen tvungen att skriva ut 

underlagen för underskrift. Den största vinsten med de digitala underlagen var att de skulle kunna 

skickas per mejl direkt till personen på kommunen som ansvarade för faktureringen. I och med att 

detta inte kunde göras, registrerades utförda arbeten in på pappersunderlag. 

Åtgärder 

IT-enheten har fått i uppdrag att se över hur en godkänd digital signatur kan göras säker, för att 

sedan skapa ett nytt system gällande fakturaunderlag. 
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Fastighetschef 

170 

Fastighetsavdelningen förvaltar omkring 22 000 kvadratmeter kommunfastigheter, huvuddelen 

utgörs av lokaler för skola och förskola men även gruppboenden, centralförråd, brandstation och 

andra mindre verksamhetslokaler ingår i beståndet.  

Händelser under året 
Från och med 1 januari anställdes en fastighetstekniker med ansvar för fastighetsskötsel, lås och larm 

för kommunfastigheterna. Tidigare fanns inte någon ansvarig för fastighetsskötseln. Förändringen 

bedöms ha lett till en bättre service för lokalhyresgäster och är en förutsättning för att 

fastighetsavdelningen ska kunna upprätthålla driften av byggnaderna. 

Från och med 1 april inrättades en driftteknikertjänst. Huvuduppdraget för denna är att 

implementera ett strategiskt energieffektiviseringsarbete i kommunens fastighetsbestånd men även 

att införa drift- och övervakningssystem och att underhålla de tekniska systemen i fastigheterna, 

både vad avser den löpande driften och att tillse att myndighetskrav efterlevs. 

Energibesparingsarbetet har genererat goda resultat i många fastigheter trots att arbetet påbörjades 

under andra halvåret. I vissa fastigheter har akuta underhållsbehov i de tekniska systemen 

identifierats, vilket gjort att oförutsedda kostnader uppstått under innevarande år. 

Kommunen ansökte om och beviljades under året deltagande i ett nationellt 

energieffektiviseringsprojekt som drivs av Belok (Energimyndighetens beställargrupp för 

energieffektiva lokaler). Syftet med projektet är att skapa goda exempel och sprida kunskap om en 

metod som med fördel kan tillämpas då befintliga byggnader ska renoveras för att avsevärt minska 

energianvändningen. Inom ramen för projektet ska en förstudie kring lämpliga 

energibesparingsåtgärder på Kyrkbacksskolan genomföras då denna fastighet har bland de högsta 

energiförbrukningarna per kvadratmeter och år i riket för skolbyggnader. Kommunen har beviljats 

150 tkr i bidrag för förstudien som ska slutredovisas i juni 2017.    

Under året genomfördes en grundlig utredning av grundskolans lokalanvändning. Fortfarande råder 

en viss osäkerhet kring det långsiktiga lokalbehovet men i takt med ett minskat antal nyanlända i 

kommunen har de långsiktiga prognoserna blivit mer tillförlitliga. Möjligheterna till effektivare 

användning av de befintliga lokalerna är en knäckfråga i utredningen och det kan konstateras att det 

finns goda möjligheter att med relativt små medel inrymma samtliga grundskoleelever på 

Kyrkbacksskolan. 

Ovanstående lokalutredning går hand i hand med den pågående förstudien, tillsammans med Statens 

bostadsomvandling, kring möjligheterna att bygga om gamla Garhytteskolan till bostäder. Ett projekt 

som skulle gynna kommunen ur flera aspekter. Dels skulle en fin utemiljö i anslutning till byggnaden 

innebära ett lyft för hela centrumbilden, och dels skulle det innebära ett fint tillskott av anpassade 

bostäder för äldre. 

Klockargården har under året genomgått en genomgripande renovering för att bereda plats till 

grundskolans verksamhet. Detta arbete är nu färdigställt och den totala kostnaden för projektet 

uppgick till 4 841 tkr. Kommunen har ansökt om ersättning för de invändiga arbetena hos 
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Migrationsverket. Från Länsstyrelsen erhöll kommunen 117 tkr i bidrag för antikvariskt motiverade 

merkostnader. Grundskolan bedriver sedan april månad undervisning i huset.  

Under året har också förberedelserna för nybyggnation av en förskola i Ställdalen pågått febrilt. I 

skrivande stund sker leverans av de färdigbyggda modulerna och verksamheten beräknas kunna ta 

de nya lokalerna i bruk under maj månad 2017. 

Tingshuset har genomgått utvändigt underhåll i form av målning av fasad, fönster och snickerier samt 

tjärning av tak. Kommunen erhöll bidrag för delar av kostnaderna från Länsstyrelsen, sammanlagt 

239 tkr, och den totala kostnaden för kommunen uppgick till 371 tkr.  

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Då de kvadratmeteruppgifter som finns för de olika kommunfastigheterna inte är tillförlitliga ska 

jämförelser av nyckeltal med andra kommuner göras med försiktighet. Om kommunen i framtiden 

önskar arbeta aktivt med benchmarking mot andra kommuner behöver inmätning av de byggnader 

som ska omfattas av jämförelsen genomföras. Till detta behöver i så fall medel anslås. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamheten uppvisar ett plusresultat mot budget på 512 tkr. Så sent som i november 

prognostiserades ett underskott för verksamheten med 370 tkr. Detta var hänförligt till oförutsedda 

kostnader för omfattande ändringar i ventilationssystemet på Bergsgården påkallade ur 

brandskyddssynpunkt. Den stora differensen mellan prognostiserat underskott och faktiskt överskott 

beror bland annat på att bostadshyresintäkterna för gruppboendena bokförts på 

fastighetsavdelningen trots att de inte varit budgeterade här. Summan av dessa uppgår till 693 tkr. 

Även bokförda lokalhyresintäkterna är omkring 60 tkr högre än budgeterat.  

Det rådde också en stor osäkerhet kring fjärrvärmekostnaderna för årets sista månader då taxorna är 

konstruerade så att det blir mycket kostsamt då utomhustemperaturen är låg och spetslasten på den 

avtalade kapaciteten nyttjas. Kylan uteblev och det, tillsammans med vidtagna energibesparingar, 

genererade en positiv avvikelse för fjärrvärme med 279 tkr för helåret. Kostnaderna för 

trädgårdsskötsel överskred budgeterade medel med 328 tkr med en total kostnad för helåret på 550 

tkr. Detta kan jämföras mot utfallet 2015 som uppgick till 465 tkr. Då genomfördes i princip inget 

annat än trimning och gräsklippning. Under 2016 har som tidigare nämnts en avsevärd 

standardhöjning för den yttre skötseln lett till en nominell merkostnad på 85 tkr.   

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 6 065  10 992 10 749 -243 

Intäkter -5 236 -9 849 -9 094 755 

Netto 829 1 143 1 665 512 

     

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

01170      Kommunkontor -946 1 055 -947 923 -133 

01260      Fastighetsavdelning 0 642 0 421 -222 

08131      IT-verksamhet 0 0 0 0 0 

24930      Centralförråd/verkstad -414 315 -295 384 188 

25040      Övriga fastigheter 0 28 0 28 0 
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27010      Brand-, räddningstjänst 0 6 0 7 1 

27020      Fastigh.kostn brand-räddn 0 406 0 402 -4 

29110      Fastighetsskatt gemensam 0 0 0 34 34 

31571      Tingshus -24 330 -25 323 -9 

34010      Idrotts- o fritidsanläggn 0 5 0 0 -5 

37110      Fritidsgård- Ljusnarsskol 0 2 0 0 -2 

40753      Föreskoleverksamhet 0 65 0 77 13 

40771      Fastighetskostn förskola -1 246 678 -1 246 1 128 451 

44071      Skolfastigheter -5 195 5 346 -5 195 5 195 -151 

47271      Skolfastigheter -38 276 -38 318 42 

47871      Utb.lokal - Abrahamsgå -319 307 -319 289 -19 

51311      LSS Gruppb Bergsmansv -494 261 -194 192 231 

51312      
LSS Gruppb Kata 
Dahlström -585 288 -221 234 310 

51321      SoL Stödteam -30 0 0 0 30 

60113      Fastigh.kostn Bergsgården -345 473 -345 445 -28 

61013      Servicegrupp 0 0 0 0 0 

81141      Stora Gården -215 509 -270 350 -214 

81142      Kopparhyttan 0 0 0 0 0 

  Totaler -9 849 10 992 -9 094 10 749 512 

 

Investeringsuppföljning 
Kostnaderna, drygt 155 tkr, för staketet mellan Garhyttans förskola och den östra grannfastigheten 

har belastat investeringskontot liksom kostnaderna, ca 40 tkr, för utredning kring de framtida 

lokalbehoven inom grundskolan. I övrigt har kostnaderna för renoveringen av Klockargården bokförts 

på projekt 1521 vilket avser kulturbyggnader.  

Kostnaderna för nya Åstugan uppgick under 2016 till knappt 4 500 tkr jämfört mot budgeterat 10 985 

tkr. 

            Budget- 

Kod Projekt Budget Inkomster Utgifter Netto avvikelse 

1511       Riggards+HBV Annexet 712   766 766 -54 

1513       
Ombyggnad 
Ljusnarshallen 75   0 0 75 

1521       
Kommun-Tings-St Gård 
mfl 1 050   4 844 4 844 -3 794 

3008       Utemiljö för- o grundskol 0   155 155 -155 

3010       Ljusnarshall+tillb matsal 1 250   39 39 1 211 

3011       Åstugan enl utredning 10 985   4 492 4 492 6 493 

3509       Inv+brandl. Gymsalar 40   0 0 40 

  Totaler 14 112   10 296 10 296 3 816 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Under året fanns inga medel alls avsatta för planerat underhåll av kommunfastigheterna. Enligt 

schablonvärden från nationell statistik borde underhållsnivån för beståndet ligga runt 3,6 mkr för att 

undvika att en underhållsskuld byggs upp och att kapital tas ut ur fastigheterna.  
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Driftteknikern har sedan denne påbörjade sin anställning kunnat identifiera stora brister i många av 

de tekniska systemen, främst värme och ventilation. I många byggnader har inget underhåll utförts 

av installationerna sedan fastigheterna uppfördes och då kommunen förvaltar ett ålderstiget bestånd 

är risken stor att många akuta arbeten måste vidtas de kommande åren för att tillgodose 

myndighetskrav och för att verksamhet överhuvudtaget fortsättningsvis ska kunna bedrivas i 

lokalerna. Arbeten av akut karaktär blir, enligt samma nationella statistik, dyrare i längden och 

riskerar att medföra stora störningar för hyresgästerna i lokalerna. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Hyresgästerna ska erbjudas en bättre service genom utveckling av digitala tjänster 

Bakgrund/anledning till målet 

Skapa rutiner för felanmälan för att undvika att fel och problem faller mellan stolarna eller glöms 

bort. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för fastighetspersonal att kunna planera och på så 

sätt effektivisera sitt arbete. 

Målvärde 

Ett system med funktionen digital felanmälan ska implementeras.  

Resultat 

Systemet är ännu inte i drift då driftstart som var planerad till strax före jul ställdes in med kort varsel 

av programleverantören. Starten är flyttad till slutet av februari 2017.  
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Enhetschef Ensamkommande barn 

190 

Enhetschefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna för verksamhetsområde 
60111 (ensamkommande flyktingbarn) 
Verksamhetens uppdrag är att ge boende, omsorg och stöd till de ensamkommande ungdomarna och 
i övrigt genomföra det uppdrag som IFO ger oss. 
Under ansvaret finns totalt 14,2 åa. 
Årsarbetarna består av: 
1,0 Enhetschef 
13,2 boendestödjare 
Boendestödjarna är uppdelade på 3 olika avdelningar: 

1. HVB-hem 
2. Stödboendet 

 

Händelser under året 
5 stora händelser under året: 

1. Större delen av personalgruppen har bytts ut. 

2. Öppnandet av ett stödboende 

3. Hemtagning av EKB anvisade till Ljusnarsbergs kommun placerade utanför kommunen 

4. Utköp av en personal 

5. Vägglöss på HVB och på stödboende 

 

Personal: Ny personal med ett stort engagemang och ett professionellt och positivt bemötande. 

Tack vare våra många skriftliga rutiner så har den nya personalgruppen på ett snabbt och 

effektivt sätt kommit in i sina arbetsuppgifter. En hel del tid har dock lagts av enhetschefen på 

utbildning av personalgruppen i dokumentation och genomförandeplaner. 

Stödboende: Öppnande av ett stödboende på Riggardsgatan i Kopparberg. En ny verksamhet 

som kommer att innebära en stor flexibilitet av Ljusnarsbergs kommuns mottagande av 

ensamkommande barn. 

Stödboende är en ny placeringsform som blir ett komplement till de befintliga 

placeringsformerna HVB- och familjehem. Placeringsformen vänder sig till barn och unga i åldern 

16-20 år med bristande familjestöd och som bedöms kunna bo i eget boende med anpassat stöd 

utan särskilt vård- eller behandlingsbehov. I ett stödboende kan barn och unga, under trygga 

former, träna på att bo i ett eget boende och bli förberedda inför ett självständigt boende och 

vuxenliv. 

Ljusnarsbergs kommun har tillgång till 6 st. enrumslägenheter på Konstmästaregatan i 
Kopparberg och 7 st. tvårumslägenheter på Riggardsgatan 7 i Kopparberg. På Riggardsgatan är en 
av lägenheterna personallägenhet med kontor samlingsrum, kök och toalett med dusch. 
De övriga lägenheterna på Riggardsgatan bor det 2 ungdomar i varje i. 
Dom som flyttat ut till stödboendet har varit väl förberedda på att hantera ekonomi, matlagning 
och städning. Dom har tidigare på HVB tagit stort eget ansvar för att själva gå upp på morgonen 
och att passa tider. 



50 
 

Dessa ungdomar har också själva uttryckt en önskan om att få bo i lägenhet istället för HVB. 
Likaså har deras Godemän också tyckt att dessa ungdomar passat för placeringsformen 
stödboende. 
De ungdomar som flyttat från stödboendet har flyttat på grund av att dom fyllt 18 år och varit 
asylsökande. Dom har då räknats som vuxna asylsökande och flyttat till förläggning. 
På stödboendet arbetar 2,6 åa och det är en varje natt som har beredskap. 
På ett stödboende är det inte nödvändigt att det alltid finns personal på plats men enligt 
regelverket ska det alltid, dygnet runt, finnas personal tillgänglig. 

 
Hemtagning av EKB anvisade till Ljusnarbergs kommun placerade utanför kommunen 
IFO har påbörjat hemtagning av EKB placerade utanför kommunen och ungdomar placerade i 
familjehem. Det handlar om ungdomar som kan få sina behov tillgodosedda på HVB Bergsgården 
eller på Stödboendet Riggardsgatan. 
Ett tiotal ungdomar har kommit till HVB Bergsgården av den anledningen under 2016. 
Det hela har gått bra men ungdomarna har tyckt att det har varit arbetsamt att först ha rotat sig 
på ett annat ställe och sedan behöva flytta. 
Det som kan vara komplicerat är att socialstyrelsen som under flyktingströmmen 2015 släppte på 
kravet om att alla ungdomar bör ha eget rum, den 1:a november 2016 återgick till detta. 
I socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HVB) (HSLF-FS 
2016-55) tryckt 3 juni 2016 7 kap § 1 under allmänna råd står det: 
”Den person som är placerad i ett hem för vård eller boende bör ha eget rum. Om de placerade 
personerna ska dela rum, bör en bedömning göras om det är lämpligt. Vid bedömningen bör 
särskilt beaktas: 

 Syftet med placeringen 

 De placerades inställning, och 

 De risker som det kan medföra att dela rum 
 
Utköp av personal 
         Utköp av en personal har skett under 2016 med 400 000 kr 
 
Vägglöss på HVB och stödboende 

På HVB upptäcktes vägglöss den 1:a november. Det var i en av ungdomarnas rum. Den 
ungdomen hade helgen innan varit och besökt sin syster och sovit över. 
Personal ringde till Anticimex, men hos dom var det 14 dagars väntetid. 
Då vägglöss sprids snabbt och lätt så var HVB angelägna om att få sanerat så snart som möjligt. 
Kontakt tog med fastighetschefen på Ljusnarsbergs kommun och fick rekommenderat Svenskt 
skadedjursskydd AB. 
Dom har kommit varje onsdag sedan dess och sprejat det rum som vi hittat vägglöss i men också 
rummet bredvid.  
Handlingsplanen var att spreja 5 onsdagar i rad och även lägga ut fällor i övriga rum. 
Inga vägglöss fastnade på fällorna i övriga rum, men i det rum där man hittat vägglöss hittade 
man efter 4 veckor ytterligare en lus och därför förlängdes handlingsplanen med ytterligare fem 
veckor. 
 
I december hittades vägglöss i 2 av lägenheterna i stödboendet. 
Där misstänker man att vägglössen kommer från soffor inköpta från ”Myrorna”. 
Man kan inte veta säkert i något av fallen var lössen kommer ifrån. 
Sanering pågår där och vi har rekommenderats att bränna de inköpta sofforna. 
Kontakt är tagen med chefen för servegruppen, Kenth Liljendahl, för att se om dom kan vara 
behjälpliga med att bränna sofforna. 
 
HVB Bergsgården har haft en oanmäld inspektion från IVO.  
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Stödboendet har ännu inte haft sin första inspektion men kommer att få en oanmäld eller 
föranmäld under 2017. 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamhetens resultat är ett överskott. Anledningen till detta är att HVB inte haft så många 

ungdomar under 2016 som man hade räknat med men också ett fortsatt kostnadseffektivt arbete. 

Det vi inte vet inför 2017 är hur vintern kommer att påverka uppvärmningskostnaderna i 

stödboendet på Riggardsgatan. 

Genom planering och framförhållning blir det sällan några ekonomiska överraskningar 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 8 709 9 405 9 883 478 

Intäkter -8609 -10 462 -9 835 627 

Netto 100 -1 057 48 1 105 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

60111      Ensamkom. flyktingbarn -10 430 9 032 -9 835 9 538 1 101 

60113      Fastigh.kostn Bergsgården 0 372 0 345 -27 

60114      Etablering 0 1 0 0 -1 

61010      Arbetsledning -32 0 0 0 32 

  Totaler -10 462 9 405 -9 835 9 883 1 105 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Under 2015 kom det nästan 40 000 ensamkommande barn till Sverige. Så ser det inte ut idag och hur 
2017 kommer att se ut är väldigt svårt att bedöma. 
Under 2016 har det kommit 2095 ensamkommande barn till Sverige. 
För att sätta det i ett perspektiv så är det strax under så många som kom 2009. 
Arbetet med att flytta hem ungdomar anvisade till kommun kommer att fortsätta under första 
halvåret 2017. 

Öppen kommun 

Målrubrik 

En öppen kommun kännetecknas av kunskap, tillgänglighet och information. 

Detta ger kommunens invånare kunskap om verksamheten och om våra ensamkommande 

ungdomar. Tillgänglighet avser medborgare, ungdomarna själva och övriga yrkesmässiga externa 

kontakters möjlighet att komma i kontakt med Bergsgården. Med detta menas närvarande personal, 

både på plats och på telefon, personal med ett gott bemötande. 

Med information menas både våra ungdomar, kunder och kommunens medborgare skall få bra 

information om vår verksamhet. 

Det handlar också om att våra ungdomar ska mötas av personal med ett professionellt 

förhållningssätt, god kvalitet och rätt servicenivå för en god integration. 



52 
 

Bakgrund/anledning till målet 

Att genom information och därmed ökad kunskap motverka t.ex. rasism. 
En stor del av kommunens pengar går till kommunens flyktingmottagande. Att ge kommunens 
medborgare kunskap om flyktingmottagnade ökar möjligheterna till en god integration. 
Men också att våra EKB ska få komma in i samhället och lära känna svenska ungdomar i Kopparberg. 

Målvärde 

Information till allmänheten 
Större delaktighet i genomförandeplanerna 
Enkät om hur ungdomarna trivs på HVB Bergsgården 

Resultat 

Informationskväll för de boende på området kring Riggardsgatan i maj 2016. 
Kommunen informerade om politiken runt kommunens flyktingmottagnade och om hur mottagandet 
av ensamkommande barn fungerar.  
Upplevelsen var ett positivt möte med många frågor för de ansvariga att svara på 
 
Det har blivit större delaktighet från ungdomarnas sida med arbetet med deras genomförandeplaner. 
Det innebär att ungdomarna tar mer ansvar för att få den hjälp och det stöd dom behöver fram tills 
att dom ska klara sig själva i sitt nya hemland. 
 
Vi har inte gjort enkäten i november som vi hade tänkt. 
Anledningen är att vi under hösten haft en hel del dåligt mående med ungdomar som har varit 
väldigt oroliga över sin framtid. 
Under hösten blev många ungdomar från Afghanistan uppskrivna i ålder och fick avslag på sina 
ansökningar om asyl. 
Det här medförde att det inte var rätt läge att göra enkäten då energin mer lades på att motivera 
ungdomarna till att fortsätta gå i skolan, att sätta upp andra mål för sin framtid och att ta hand om 
dom som mådde riktigt dåligt 

Åtgärder 

Få med socialtjänsten som delaktiga i genomförandeplanerna 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

På Bergsgården har vi husmöten för de boende var fjärde vecka. 
På husmötena är även de Godemännen inbjudna. 
På husmötena diskuteras gemensamma frågeställningar men även önskemål om gemensamma 
aktiviteter. Till husmötena bjuder vi också regelbundet in externa aktörer inom samhällsnyttan 
såsom polis, tandvården, ungdomsmottagningen och konsumentvägledare. 
En gång i kvartalet boendet särskilda möten med de gode männen för att diskutera och informera 
om allmänna frågeställningar som uppkommer. 
Det ska också finna mötesplatser och träffpunkter för våra EKB att träffa svenska ungdomar 

Bakgrund/anledning till målet 

Ett gott samarbeta mellan alla vuxna som finns runt ungdomarana och för att klargöra vad som ingår 
i respektive uppdrag. 
Våra EKB har en stor önskan om att få svenska kamrater för att vidga sin umgängeskrets men också 

för att få använda svenska språket mer. 
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Målvärde 

1 Husmöte / månad 

1 Godmanmöte/kvartal   

Resultat 

Vi har haft 12 stycken husmöten som har varit välbesökta av ungdomarna men även av majoriteten 

av de Godemännen 

Godmanmötena däremot har inte varit lika välbesökta 

Analys 

Under 2017 kommer vi att dela upp de olika verksamheterna med husmöten. 

HVB kommer fortsatt att ha husmöten en gång/ månad och stödboendet en gång / varannan månad 

 Då vi har ett väldigt gott ”vardagsumgänge” med Godemännen så känner dom nog inte av att behov 

finns en gång i kvartalet. Till nästa år kanske bara en gång/ halvår 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Sprida information om vår verksamhet 

Bakgrund/anledning till målet 

Kommunens medborgare ska ha kunskap om arbetet med ensamkommande ungdomar och vara 

delaktiga i deras integration. 

Resultat 

Fadderskapet har vi försökt med nu i nästan 3 år. Tyvärr har det inte slagit så väl ut. Finns tyvärr inget 

intresse i kommunen för det. 

Öppet hus har vi inte haft under 2016 med anledning av att en stor del av personalgruppen byttes ut 

under våren. 

Däremot har vi haft ett informationsmöte med anledning av det nyöppnade stödboendet på 

Riggardsgatan. Där var de närmast boende inbjudna men då någon från det området lade ut sin 

inbjudan på facebook, så fann det möjlighet för fler intresserade i Kopparberg att komma och lyssna 

Analys 

Vi lägger fadderskapet på is under en tid och kan ta fram den senare år ifall vi märker att det finns 

intresse 

Vad det gäller informationsmötet på Riggardsgatan så fann det visst intresse. Kommunalråd, 

Kommunchef, boendechef och personal från HVB och blivande stödboende medverkade. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Att hushålla med kommunens resurser 
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Bakgrund/anledning till målet 

Att få alla i verksamheten medvetna om att vi han har andra männikors pengar. Likaså att allt som är 

kvalitet inte behöver kosta så mycket. 

Resultat 

Både personal och inskrivna ungdomar är mer medvetna om vad saker och ting kostar idag och att 

man inte kan få allt man vill ha. Det har också medfört ett annat tänk när det gäller kvaliteten på 

arbetet. Likaså uppskattas idag bättre när vi gör t.ex. någon påkostad aktivitet 

Analys 

Att prata öppet om pengar och budget ger resultat. Likaså att man får förklaringar på varför 

budgeten ser ut på ett visst sätt. 

Som i vår verksamhet var det självklart att vi skulle få ett överskott då vi inte haft fullbelagt under 

året. Budgeten är ju räknad på att vi ska ha fullt på alla platser. 

Åtgärder 

Att diskutera inköpen med personalgruppen och att på varje APT redovisa hur vi ligger till. På 

husmötena har pojkarna fått använda leksakspengar för att på låtsats handla de dom vill ha. 
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Bergslagens överförmyndarnämnd 

210 

Gemensam överförmyndarnämnden 

Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndarverksamhet, ensamkommande barn och unga 

 

Gemensam överförmyndarnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndarverksamhet 2,0 årsarbetare 
Överförmyndarverksamhet, 2,0 årsarbetare, ensamkommande barn och unga 
Förvaltningschef, 0,1 årsarbetare 
Här beskrivs verksamheten 

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över 

ställföreträdare innebärande att kontroll av att dessa sköter sina uppdrag exempelvis genom att 

granska de årsräkningar som årligen sänds in till överförmyndarnämnden. Därtill ansvarar 

överförmyndarnämnden för utredningar och ansökningar i samband med tillsättande respektive 

entledigande av ställföreträdare samt utbildning för ställföreträdare. 

Händelser under året 
Vision och värdegrund antogs av Bergslagens överförmyndarnämnd i januari. 

 

Informationsblad har sänts ut två gånger under året till gode män och förvaltare. 

 

Överenskommelse ingicks med en överförmyndarhandläggare att denne avslutade sin anställning i 

oktober men inte utförde något arbete inom överförmyndarförvaltningen från och med det att 

överenskommelsen ingicks. Förfarandet har förankrats bland medlemskommunerna. 

 

Mottagandet av ensamkommande barn och unga har drastiskt minskat samtidigt som ett flertal av de 

mottagna blir 18 år då gode mans uppdrag upphör. 

 

Sju överförmyndarhandläggare har genomgått grundläggande utbildning för överförmyndare. 

 

Överförmyndarnämnden tog beslut om kvartalsutbetalning i ställer månadsutbetalning av ersättning 

till gode män till ensamkommande barn och unga. Från och med den 1 juli. Undantag från detta kan 

beviljas efter ansökan. 

 

Fem överförmyndarhandläggare har slutat sina tjänster under året. 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har genomfört inspektion efter anmälan, ärendet avskrevs efter att 

överförmyndarnämnden bemött den framförda kritiken i två skrivelser. 

 

Telefontiden till överförmyndarförvaltningen har utökats under året. 

Överförmyndarnämnden har beslutat om krav på gode män till ensamkommande barn och unga skall 

ha genomgått Sveriges Kommuner och Landstings webbutbildning om inte särskilda skäl föreligger 

för undantag. 
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Överförmyndarnämndens ordförande och vice ordförande samt förvaltningschefen/kanslichefen har 

haft möte med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare, vilket är en intresseorganisation för bland 

annat gode män och förvaltare. 

 

PwC genomförde under våren en granskning av Ljusnarsbergs kommuns insatser för 

ensamkommande barn varav överförmyndarverksamheten utgjorde en del. Rapport presenterades 

som bilaga till revisonsberättelsen från Ljusnarsbergs kommuns revisorer men rapporten har ej 

tillsänts kommunen. 

 

Samverkan har inletts med Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Överförmyndarkansliet 

Örebro län, Sydnärkes överförmyndarkansli och Östra Värmlands överförmyndarkansli rörande 

kompetensutbildning för gode män och förvaltare 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den 1 april en tillsyn av överförmyndarnämndens 

verksamhet, i upprättat protokoll efter tillsyn framfördes inga anmärkningar. 

 

Under året har ett arbete pågått med att strukturera upp arbetet med arbetsuppgifter som försenats 

med anledning av bland annat det stora mottagandet av ensamkommande barn och unga under 

andra halvåret 2015. 

 

Tillgången till gode män och förvaltare har under året varit god. 

 

Ny ordförande i nämnden från och med den 6 oktober, Gert Stark (S) från Ljusnarsbergs kommun. 

 

Nämnden beslutade vid sammanträde i oktober insända synpunkter till Länsstyrelsen i Dalarnas län 

utifrån de protokoll som upprättats efter inspektion/tillsyn 2015 och 2016. Svar erhölls från 

Länsstyrelsen i dalarnas län den 14 november. 

 

Erbjudande om utbildning för ställföreträdare har under hösten gjorts tillsammans med 

överförmyndarförvaltningarna i Örebro, sydNärke och östra Värmland. 

 

Överförmyndarförvaltningen deltog vid Kopparbergs marknad den 1 oktober med presentation av sin 

verksamhet. 

 

Nämndordförande och förvaltningschef har under året besökt kommunstyrelserna i Hällefors, 

Lindesbergs och Nora kommuner för att redovisa nämndens verksamhet. Detta utgör ett led i 

kommunstyrelsernas uppsiktsplikt. 

 

Vision och värdegrund för nämnden antogs i december. 

 

Aktivitetsplan för 2017 antogs i december. 

 

Reviderade riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare antogs i december. 
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Under andra halvåret har Migrationsverket gjort uppskrivningar i ålder av ensamkommande barn och 

unga till 18 år eller däröver. Detta har medfört ett juridiskt tveksam situation gällande huruvida god 

man skall kvarstå vid uppskrivning i ålder, juridiken i riket är inte tydlig på detta område.. 

Migrationsverket har deklarerat att de ej utbetalar ersättningar till kommuner som har kvar god man 

efter uppskrivning i ålder. 

 

Förvaltningschefen informerade och diskuterade resursfördelningen av den aviserade minskade 

statliga ersättningen för mottagande av nyanlända från och med den 1 juli 2017 vid möte med 

kommunstyrelseordföranden och kommunchefer i medlemskommunerna den 9 december. 

 

Under året har kansliavdelningen, ekonomiavdelningen och receptionen varit 

överförmyndarförvaltningen behjälplig. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Antal inkomna årsräkningar 2016 avseende 2015: 511 (samtliga medlemskommuner). 

Andel granskade årsräkningar den 31 oktober: 88 procent. 

Antal ärenden rörande ensamkommande barn och unga: 31 (31 januari 2017). 

Preliminärt återsökningsbelopp från Migrationsverket: 819 624 kronor. 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Extra kostnader för överförmyndarhandläggare som erhållit lön men ej utfört arbete under sex 

månader. 

Året har medfört större kompetenutvecklingskostnader är budgeterat på grund av stort antal 

nyanställningar av handläggare. 

Fler utskick till ställföreträdare har genomförts än budgeterat, vilket medfört större portokostnader. 

Betydande del av intäkterna från Migrationsverket är upplupna, då deras utbetalning har en stor 

eftersläpning. 

Extra personal har varit anställd under stora delar av året på grund av det stora mottagandet av 

ensamkommande barn och unga hösten 2015. 

Intäkter från Migrationsverket i resultatet för 2016 härrör från 2015. 

 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 2 328 4 266 2 535 -1 731 

Intäkter -2 294 -4 702 -2479 2 223 

Netto 34 -436 56 493 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

10360      Gem överförmynd.nämnd -32 33 -32 36 3 

13010      (Över-)Förmyndarverksamh -1 022 1 218 -1 013 1 100 -109 

13012      
Överförmynd.vht 
ensamkomm -3 648 3 014 -1 434 1 400 599 

Totaler   -4 702 4 266 -2 479 2 535 493 
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Framtid och förväntad utveckling 
Nya ersättningsregler från staten till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn och 

unga från och med den 1 juli 2017. Det medför att sannolikt kommer nämnden besluta om minskade 

arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande barn och unga från och med den 1 juli 

2017. Gode män har informerats om detta. 

 

Många ensamkommande barn och unga fyller 18 år under 2017, av medlemskommunernas 229 

ärenden berör 97 unga som fyller 18 år under 2017. Därtill kommer att Migrationsverket fortsätter 

skriva upp personer i ålder samt ta beslut om permanent uppehållstillstånd eller ej skall beviljas.  

Vidare förekommer anhöriginvandring där vårdnadshavare till ensamkommande barn och unga 

kommer till landet. Nya regler att anvisningskommunen är skyldig att placera ensamkommande barn 

och unga i den egna kommunen samt fördelningstal där kommunen har noll 2017, får konsekvenser. 

Det ovan angivna kombinerat med ett i det närmaste totalstopp av inkommande ensamkommande 

barn och unga till landet, kräver att utvecklingen rörande verksamhetens omfattning nogsamt måste 

bevakas och att överförmyndar-förvaltningen är flexibel. 

 

Dataföretaget Explizit, vilket utvecklar och säljer förvaltningens datasystem Wärna, har aviserat att 

de under 2017 kommer att lansera en ny teknisk plattform med ökade möjligheter till att 

effektivisera förvaltningens arbete. 

Ett ökat samarbete planeras med medlemskommunernas socialförvaltningar. 

Under 2017 förväntas en lösning på det juridiska problemet rörande eventuellt god man vid 

uppskrivning i ålder för ensamkommande barn och unga till 18 år eller mer samt statlig ersättning för 

detta. 

Regeringen överlämnade den 22 december 2016 propositionen Framtidsfullmakter – en ny form av 

ställföreträdarskap för vuxna (Prop. 2016/17:30). Enligt denna skall framtidsfullmakter utgöra ett 

alternativ till god man och förvaltare. Skulle riskdagen besluta enligt förslagen i denna proposition, 

skall de potentiella konkreta konsekvenserna för överförmyndarnämnden övervägas. 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Ny information skall läggas ut på kommunens webplats. 

Bakgrund/anledning till målet 

Informationsbehov finns hos ställföreträdare har tidigare års enkätunderökningar konstaterat. 

Diverse felaktiga faktauppgifter figurerar har konstaterats. 

Målvärde 

Ny information skall läggas ut på kommunens webplats minst en gång per månad. 
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Resultat 

Sticksprovskontroller har genomförts två gånger under våren och två gånger under hösten och 

delmålet uppnås inte. 

Analys 

Förvaltningschefen har missbedömt efterfrågan på information från ställföreträdare. 

Åtgärder 

Ökad prioritering av information till ställföreträdare. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Förvaltningen skall ge god service till ställföreträdare. 

Handläggningstid. 

Bakgrund/anledning till målet 

God service till ställföreträdare, detta är ett till stora delar ideellt uppdrag och god service krävs för 

att kunna rekrytera ställföreträdare. 

Huvudmän skall erhålla ställföreträdare snarast möjligt. I de fall tveksamt råder om behovet av 

ställföreträdare, skall ärenden avskrivas och ny ansökan göras om behov föreligger. Förvaltningen 

skall inte ha ”långbänkar”. 

Målvärde 

95 procent av ställföreträdarna skall anse förvaltningen ger god service. 

Handläggningstiden skall vara tre månader från anmälan av behov av ställföreträdare inkommit till 

dess ansökan behandlats eller avskrivits. 

Resultat 

Målet gällande service uppnås ej. 

Målet gällande handläggningstid uppnås. 

Analys 

Uppföljningen av upplevd servicenivå gjordes i november 2015, det vill säga under den period 

verksamheten befann sig i en exceptionell situation på grund av det stora mottagandet av 

ensamkommande barn och unga.  

I de fall handläggningstiden överstiger tre månader beror detta på specifika omständigheter, vissa 

ärenden kan av flera skäl medföra en längre handläggningstid. 

Åtgärder 

Förvaltningen skall fokusera på och diskutera nödvändigheten av god service mer. 

Desto mer rutin handläggarna förvärvar, desto snabbarer bör handläggningstiden bli. 
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Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Granskade årsräkningar. 

Vitesförelägganden. 

Bakgrund/anledning till målet 

Ställföreträdare skall som service erhålla arvoden och ersättningar snarast möjligt. 

Årsräkningar skall vara förvaltningen tillhanda senast den 1 mars året efter det år årsräkningen avser. 

För att uppnå detta lagkrav, måste förelägganden om viten beslutas snabbt efter den 1 mars i de fall 

årsräkning inte inkommit. Vitesföreläggande har en positiv effekt på inlämnandet av årsräkningar. 

Målvärde 

90 procent av årsräkningarna skall vara granskade senast den 31 oktober. 

Överförmyndarnämnden skall besluta om vitesföreläggande senast vid sammanträde den 13 april. 

Resultat 

88 procent av årsräkningarna var granskade den 31 oktober, målet uppnåddes således ej. 

Målet uppnåddes ej. 

Analys 

Ny personal anställdes under året och periodvis vakanta tjänster har försenat granskningen av 

årsräkningar och upprättande av underlag för beslut om vitesförelägganden. Vidare medförde det 

stora mottagandet av ensamkommande barn och unga hösten 2015 eftersläpning och anhopning av 

arbetsuppgifter under första halvåret vilket krävde hårda prioriteringar av arbetsuppgifterna. 

Åtgärder 

Det kraftigt minskade antalet ärenden rörande gode män till ensamkommande barn och unga bör 

medföra att målen kan uppnås under 2017. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Digitala årsräkningar. 

Bakgrund/anledning till målet 

Efterfrågan finns hos ställföreträdare om att kunna upprätta och sända in årsräkningar digitalt. 

Målvärde 

Undersöka möjligheterna till digitala årsräkningar. 

Resultat 

Målet uppnås ej. 
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Analys 

Någon större underasökning har ej genomförts. Under året har fokuserats på att handläggaran 

utbildats till att kunna nyttja det befintliga systemet i större omfattning och utvecklandet av digitala 

tjänster till ställföreträdare har nedprioriterats. 

Åtgärder 

Invänta den nya tekniska plattformen för datasystemet Wärna. Etablera närmare kontakter med 

framför allt överförmyndarförvaltningarna i Örebro, sydNärke och östra Värmland. 
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Socialchef 

410 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 8 873 10 739 9 788 -951 

Intäkter -3780 -4 353 -4 013 340 

Netto 5 093 6 386 5 775 -611 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

10320      Patientnämnd 0 5 0 6 1 

10431      Rådet funk.hindr & pensio 0 0 0 3 3 

13026      SOFINT 0 78 0 78 0 

51024      Enhetschefer ÄO -15 2 155 0 1 818 -322 

51025      Adm äldreomsorg -126 1 604 0 1 378 -100 

51028      Gem komp.utv SOL+HSL 0 43 0 100 57 

51034      Egna versamheter MAS 0 685 0 684 -2 

51035      Egna verksamheter MAR -81 319 0 566 328 

51038      Trygghetslarm -198 215 0 447 430 

51111      Ordinärt boende -1 416 0 -1 675 0 -259 

51226      Särskilt boende -687 0 -805 0 -118 

51301      LSS adm o arb.ledning -279 536 -60 662 345 

53001      Färdtjänst/Riksfärdtjänst 0 1 303 -100 1 324 -79 

54015      IFO Enhetschef 0 1 857 0 645 -1 212 

60111      Ensamkom. flyktingbarn 0 27 0 0 -27 

60112      
Adm. ensamk. 
flyktingbarn -1 551 1 913 -1 373 2 078 343 

  Totaler -4 353 10 740 -4 013 9 789 -611 

 

Investeringsuppföljning 
 

            Budget- 

Kod Projekt Budget Inkomster Utgifter Netto avvikelse 

2011       
Läsplattor ÄO för 
TES 40 0 0 0 40 

  Totaler 40 0 0 0 40 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Sträva efter att öka kundens trygghet i det egna hemmet vilket bland annat kan ta sig uttryck i 

delaktighet i utredningsprocess, användande av digitala trygghetslösningar 
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Bakgrund/anledning till målet 

Regeringens mål är att samtliga analoga larm ska vara utbytta mot digitala vid 2016 år utgång. Dock 

beräknas att 70 % av kommunerna kan nå detta mål. ( Lägesrapport 2016) 

Målvärde 

Planera för övergång till digital teknik 
Avropa/upphandla tjänster rörande digitala larm. Informationsbrev till kunder 

Resultat 

Under våren har beslutat fattats vilka telestationer som kommer ersättas med digitala lösningar, ett 

fåtal av äldreomsorgens nuvarande kunder berörs i ett inledande skede.  Planering för övergång 

pågår. 

Åtgärder 

Fortsatt planering för teknikskifte och utbyte av larm hos kund 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Kommunens kunder ska erbjudas bättre service genom att utveckla digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 

Använda vårdplanering på distans för att på så sätt öka närståendes möjlighet delta samt hushålla 

med resurser såväl kommunala som globala  

Målvärde 

Implementera webbaserade vårdplaneringar 

Resultat 

Möjligheten till vårdplanering på distans är ny då tekniken infördes under februari. Antalet 

webbaserade vårdplaneringar har under årets första del varit 6 stycken.  

Analys 

Den nya möjligheten med webbaserade vårdplaneringar behöver ytterligare implementeras i såväl 

den egna verksamheten som hos andra vårdgivare. 

Åtgärder 

Fortsatt information om möjligheten till vårdplanering på distans. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Individ och familjeomsorgen ska erbjuda ett gott bemötande och en trevlig besöksmiljö. 

Målvärde 

Kommunens värdegrund ska tas upp varje arbetsplatsträff till gagn för kommunens innevånare. En 
gemensam reception för hela kommunen. 
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Resultat 

Brukarenkät har inte genomförts. Gemensam reception för hela kommunen har genomförts med 

besöksmottagning av planerade besök i socialtjänstens lokaler. 

Analys 

Verksamheten har prioriterat handläggning av inkomna ärenden och har, utifrån personalläget, inte 

haft resurser genomföra brukarenkät. 

Åtgärder 

Brukarenkäter får genomföras under 2017. 
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Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen (IFO) 

420 

Enhetschefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna för 

verksamhetsområden försörjningsstöd, vuxna missbrukare, barn och familj, ensamkommande 

flyktingbarn och placering av vissa funktionshindrade barn.   

Vid utgången av 2016 fanns inom enheten förutom enhetschef 13, 5 årsarbetare fördelade enligt 

följande: en samordnare/1:e socialsekretare för i första hand ensamkommande barn, två 

handläggare av försörjningsstöd, två handläggare rörande vuxna missbrukare, tre handläggare av 

barn och familj, tre handläggare av ensamkommande flyktingbarn (EKB), en halv tjänst som 

handläggare av dödsbon och faderskap samt en assistent för hela verksamheten. 

Händelser under året 
Stor del av personalstaben gick under årets första kvartal till andra arbetsgivare, något som präglat 

första halvåret. Under första halvåret har verksamheten också haft ett flertal långvariga 

sjukskrivningar, framförallt inom EKB där arbetstrycket var stort inte minst under hösten 2015. 

Konsulter från bemanningsföretag har därför sedan mars/april funnits inom samtliga delar av IFO:s 

verksamhet. Under sista kvartalet skedde två rekryteringar till ensamkommande, men verksamheten 

har även under andra halvåret varit i behov av bemanning genom konsulter då stora 

rekryteringssvårigheter kvarstår. Vid årets utgång bemannades verksamheten av fyra konsulter 

fördelade på samtliga verksamhetsområden. 

Året som gått har inte på något sätt präglats av det stora antalet anvisade ensamkommande som 

utmärkte hösten 2015. Arbetet under året har till stor del fått inriktats på att iordningsställa de 

beslutade insatser som under förra hösten fattades under mycket hårt tryck och stress. Ett arbete 

med hemtagning av ungdomar placerade i andra kommuner enligt framtagen plan har genomförts 

och en anpassning har börjat inledas mot förändrade ersättningsregler från Migrationsverket.   

Under hösten har en utökning av personalstyrkan skett med en samordnarfunktion som arbetar med 

löpande stöd i handläggningen inledningsvis för EKB, men också kopplad till 

anmälan/förhandsbedömning när det gäller barn och unga. Ett utvecklingsarbete med samverkan 

med skolan inleddes under året och former för fullgörande av anmälningsplikten och 

anmälningsmöten har utvecklats. En mottagningsfunktion finns kopplad till ett enhetligt 

telefonnummer för att säkerställa tillgängligheten vid akuta situationer eller rådfrågning vid 

eventuella anmälningar. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Antalet försörjningsstödsärenden ökade under hösten och så även beträffande de som är under 25 

år. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Under årets åtta första månader har flera vuxna personer varit placerade på institution till följs av sitt 

missbruk.  Ofta behöver en behandlingsinsats till för att bryta ett missbruk men under året har även 

institutionsplaceringar fått sättas in med stöd av LVM (lagen om vård av missbrukare), med höga 

kostnader som följd. 
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När det gäller placeringskostnader för barn så har kommunen flera barn som har behov av att vara 

placerade under hela sin uppväxt. Redan kostnaderna för dessa överstiger budgeterade medel för 

familjehemsplaceringar. 

Höga kostnader föreligger också för LSS placeringar. Dessa kostnader kommer från och med 2017 att 

ligga under annat ansvar. 

Försörjningsstöd visar ett underskott där flera bakomliggande faktorer kan tänkas finnas som 

exempelvis svårare att beviljas sjukersättning. 

Kod Verksamhet Utfall intäkter 
Utfall 

kostnader Budget intäkter 
Budget 

kostnader 
Budget-

avvikelse 

13012      Överförmynd.vht ensamkomm 0 2 0 0 -2 

26710      Alkohol- o tobaklagstiftn -95 54 -100 97 39 

40751      Gem adm förskola -16 0 0 0 16 

51317      LSS Vårdhem psyk 0 156 0 0 -156 

51336      LASS Pers assistans- Barn 0 785 0 653 -132 

51362      LSS Korttidvistelse- Barn 0 563 0 266 -297 

51391      Övriga LSS insatser -112 3 307 -69 1 156 -2 107 

54011      IFO Gem administration -874 9 136 0 6 507 -1 755 

54015      IFO Enhetschef 0 164 0 0 -164 

54021      IFO Gem verksamhet 0 0 0 0 0 

55201      Inst.vård vuxna missbruk -145 2 415 -43 708 -1 604 

55205      TNE - enhet 0 98 0 86 -12 

55611      Fam.hem SOL+LVM-vux missb -22 361 -13 214 -138 

55801      Indv behovspr öp vård-vux 0 56 0 51 -5 

56401      Inst.vård barn o ungdom -246 3 899 -77 1 287 -2 443 

56701      Fam.hem SOL+LVU barn/ung -826 2 043 -66 757 -525 

56811      Kontaktperson- barn/ungd 0 120 0 120 0 

56812      Kontaktfamilj- barn/ungd 0 496 0 186 -310 

56813      Indv behovsp öp vård-barn -29 446 0 0 -417 

57101      Kontaktperson - vuxna 0 158 0 50 -108 

57122      Skyddat boende, vuxna -738 427 0 0 311 

57501      Försörjningsstöd -2 356 7 350 -1 696 5 436 -1 254 

57691      Fastställande faderskap 0 8 0 9 1 

60111      Ensamkom. flyktingbarn -27 244 25 148 0 0 2 097 

60112      Adm. ensamk. flyktingbarn -140 19 0 0 121 

60115      Ankomstboende -275 4 0 0 271 

Totaler   -33 119 57 211 -2 064 17 584 -8 573 

 

 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Fortsatt arbete med rekrytering av vakanta tjänster för att få tillstånd en stabilitet i personalgruppen. 

Fortsatt satsning på öppenvårdsinsatser kommer att ske, dels i form av familjeterapeut som kan gå in 

med stöd och förändringsarbete i familjer och på sikt en drogterapeut för insatser inom 

missbruksområdet. Fortsatt arbete med att erbjuda plats/boende i kommunen för ensamkommande 

som idag är på andra orter. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Individ och familjeomsorgen ska verka för ett utökat föräldrastödsarbete 
samt utveckling av missbruksvården 
 

 

Målvärde 

Samtliga föräldrar till barn i skolår 7- 9 ska under hösten 2016-våren 2017 erbjudas 
föräldrastödsutbildning. Vidare ska ett mer aktivt deltagande vid familjecentralen ske från Individ och 
familjeomsorgen. 

Missbruksvården ska utveckla öppenvårdsinsatserna. 
Fler personer ska bli självförsörjande och inte beroende av försörjningsstöd 

Resultat 

Ovan nämnda målvärden har inte uppnåtts fullt ut under året. 

Analys 

Verksamheten har prioriterat handläggning av inkomna ärenden och har, utifrån personalläget, inte 

haft resurser delta i förebyggande arbetet tillsammans med andra aktörer. Efterhand under hösten 

har representanter från IFO börjat närvara i olika samverkanskonstellationer. 

Handläggare till arbete med vuxna missbrukare har under året rekryterats vilket inneburit möjlighet 

till ett begynnande utvecklingsarbete inom området. Fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske. 

Inom försörjningsstöd har kunder erbjudits nybesökssamtal i syfte att slussa den sökande till rätt 

instans, även hushållsekonomisk rådgivning har erbjudits. 

Åtgärder 

Genomlysning av verksamheten, utarbetande av rutiner och policydokument. Inom försörjningsstöd 

och vuxen - och missbruksverksamheten påbörjades arbete med rutiner/riktlinjer och 

metodutveckling under september 2016. 

I oktober 2016 påbörjades ett utvecklingsarbete gällande myndighetsutövning inom hela IFO:s 

verksamhet. 
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Enheten för funktionsstöd 

430 

Består av tre gruppbostäder, en daglig verksamhet, stödteam för personer med psykisk 

funktionsnedsättning, personlig assistans vuxna, kommunal ledsagning, kontaktpersons-verksamhet 

mm. Insatserna riktar sig till vuxna from 21 års ålder efter avslutat särskolegymnasium. 

Totalt 20,28  årsarbetare fördelade på 24 tjänster. Enhetens uppgift är att tillhandahålla insatser för 

vuxna personer med stora och varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder så att de ges möjlighet 

att leva som andra. Vi arbetar främst enligt LSS lagstiftningen som är en rättighetslag för sociala 

tjänster. De personer som erhåller boendestöd får beslut jml SoL. 

 

Händelser under året 
Året har präglats av inriktningen mot ett nytt arbetssätt i och med titulaturförändringen som skedde i 

sept 2015.  Medarbetarna förväntas arbeta mer med en praktisk pedagogisk inriktning och ge ett 

adekvat stöd i vardagen som präglas av den enskildes möjlighet till ökad egenkontroll och inflytande. 

Anställda med adekvat utbildning inom funktionsstöd tituleras stödassistenter och ett par 

stödpedagoger med högre utbildning har anställts. De senares uppgift är att verka som coacher i den 

egna arbetsgruppen och lära ut metoder för stödjande arbetssätt. Nya former för delaktighet har 

implementerats i verksamheten sk delaktighetsslingor och husmöten har införts. Målsättningen med 

den förändrade yrkesrollen är att våra kunder ska uppleva att de ges goda möjligheter till 

självbestämmande och inflytande över sin vardag.  

 

Ett utökat antal personliga assistans ärenden har inneburit att enheten gör ett ekonomiskt 

underskott. 

Verksamhetsmått/nyckeltal/LSS insatser 

 

 
       

                         

    Ackumulerat             

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

Antal pers som har 
personlig assistans 10 10 10 10 12 13 13 13 13 13 13 13 13  

Beläggning 
gruppboenden 
 14 14 14 

 
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  

                

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

               

 



69 
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
13 pers ass ärenden. I budget har tagits höjd för 10 st. I huvudsak utgörs underskottet av extra 

utgifter för personlig assistans vuxna som tillkommit under året. 

Underskottet för enheten under året uppgår till -964 tkr.  

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 18 012 19 630 17 836 -1 794 

Intäkter -1 648 -1 937 -1 107 830 

Netto 16 364 17 693 16 729 -964 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

51223      Solgården 0 4 0 0 -4 

51301      LSS adm o arb.ledning -7 160 0 240 87 

51311      LSS Gruppb Bergsmansv -325 3 562 -296 3 553 19 

51312      
LSS Gruppb Kata 
Dahlström -393 3 454 -360 3 207 -214 

51313      LSS Gruppb Ängen -272 3 541 -257 3 432 -94 

51317      LSS Vårdhem psyk -57 1 290 -81 1 398 84 

51321      SoL Stödteam 0 755 0 824 69 

51335      
LASS Pers assistans-
Vuxna -712 5 373 0 3 332 -1 329 

51341      LSS Ledsagning 0 28 0 176 148 

51342      LSS+SoL Kontaktpersoner 0 152 0 122 -30 

51351      LSS+SoL DV Solstickan -38 1 127 0 1 372 283 

57121        0 1 0 0 -1 

60111      Ensamkom. flyktingbarn -4 0 0 0 4 

61860      Lönebidragsanställningar -130 183 -113 180 14 

  Totaler -1 937 19 630 -1 107 17 836 -964 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Öppen kommun 

Enheten kommer att fortsätta att arbeta för transparens och öppenhet tex via de årligt 

återkommande enkätundersökningarna där vi får en direkt återkoppling på hur enheten arbete 

mottas bland våra kunder. Resultatet har inneburit att vi fått ett ökat antal synpunkter på ideér och 

förbättringar från våra kunder som vi gemensamt aktivt arbetat med tex förbättringar i utemiljö, 

önskemål om aktiviteter, utflykter mm. 

Möten och upplevelser 

Enheten kommer att arbeta för att utarbeta en strategi för ökat brukarinflytande som tar sin 

utgångspunkt i individperspektivet och främjar det praktiskt pedagogiska arbetssättet. Under nästa 

år startar via två utbildade vägledare fler delaktighetsslingor för att den enskilde ska göras delaktig 

och medskapande i sin vardag.  Resultatet av delaktighetsslingorna följs upp av en 

enkätundersökning efter varje avslutad delaktighetsslinga. Även husmötena följs upp via enkät till 

våra kunder och åtföljande handlingsplan 
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Kunskap och kompetens  

Målet är att öka brukarnas kunskap och kompetens och verka för att den enskilde görs delaktig och 

medskapande i sin vardag, sk husmöten startade from jan 2016 på två av våra gruppbostäder. 

Enhetens strävan är att tillgodose behovet av brukares önskemål av individuella lösningar för att de 

ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Personalen ska samverka med nätverk och andra 

professioner. Lagstiftning ställer krav på verksamheten när det gäller kvalitet, dokumentation, hygien 

mm och att personalen ska planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. För att kunna göra det 

krävs att personalen har rätt kompetens. Förslaget med förändring av titulatur och kompetens är ett 

led i en långsiktig kompetensstege och har som huvudsyfte att leverera bättre kvalitet till våra 

brukare. För att möta framtida arbetskraftsbehov och synliggöra verksamhetsområdet är det viktigt 

att vår kommun gemensamt med länets övriga kommuner samordnar sig kring hur kompetensnivåer 

och titulatur ska hanteras. 

Innovation/entreprenörskap  

Antalet personer som lider av psykisk ohälsa ökar. Senast 2013 gjordes en inventering i kommunen 

inom IFO och Enheten för funktionsstöd som visade att totalt cirka kända 50 personer lider av psykisk 

ohälsa och har kontakt med stödteamet och/eller IFO, finns dock ett större mörkertal. En ny 

inventering bör genomföras under 2016. 

Det är en ökande grupp som på sikt behöver ett utökat boendestöd för klara sitt eget boende, 

undvika sjukhusvistelser, externa placeringar och dyra boendelösningar.   

 

Möten och upplevelser 

Målrubrik 

 

Mål: Att öka våra boendes inflytande och medbestämmande över sin vardag, var och en utifrån sina 

förutsättningar. 

Att starta fler delaktighetslingor och husmöten på två gruppbostäder. 

Bakgrund/anledning till målet 

De boende ska göras mer delaktiga och medskapande i sin vardag genom ökat brukarinflytande. 

Målvärde 

Att starta delaktighetslingor på två gruppbostäder samt husmöten. Fyra delaktighetslingor bokas in 

under året, två på våren och två på hösten. Husmöten planeras in var 3:e vecka. 

Resultat 

Utvärdering via enkäter har skett per 30 maj på de två gruppbostäder där man gjort 

delaktighetslingor och infört husmöten. Resultatet visar att de boende är nöjda och upplever att de 

har större inflytande och deltar mer aktivt i de dagliga sysslorna i boendet. Via ett par 

delaktighetslingor har de boende i ett par av gruppbostäderna medverkat till att sätta en gemensam 

agenda för kommande husmöten som startade 2016,  en första utvärdering har skett  per 30 maj 

2016 som visar att de boende tycker att det fungerat bra med husmöten och gärna vill fortsätta. De 

boende anser att de fått ett ökat inflytande över möjligheten att ta del av de dagliga sysslorna. 
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Analys 

Resultatet är uppnått enligt aktivitetsplanen. 

Åtgärder 

Fortsätta att arbeta vidare med fler delaktighetslingor och husmöten. Fortsatt resultatredovisning 

kommer att ske via enkätundersökningar. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Att ge våra kunder trygghet i att journalföring sker på ett formenligt och kompetent 

tillvägagångssätt.

Bakgrund/anledning till målet 

Bristande kunskap hos personalen om dokumentationssystemet, hur social dokumentation görs samt 

bristfälligt tekniskt underhåll av dokumentationssystemet Viva. 

Målvärde 

Öka tryggheten till våra kunder att enheten uppfyller sitt krav på social dokumentation och att 

medarbetarna vet hur dokumentationssystemet Viva fungerar. 

Resultat 

En dokumentationsgrupp har utsetts som arbetat fram lathundar för  Viva dokumentationssystem 

som finns på samtliga arbetsställen. Har inneburit att samtlig personal har tillgång till lätt vägledning. 

Ett dataombud har utsetts på varje arbetsställe med uppgift att vägleda arbetskamrater i Viva. 

Vägledningsdokument för social dokumentation har utarbetats av socialchef, enhetschef och 

godkänts i förvaltningens  kvalitetsgrupp. Enhetschef har gått igenom rutiner för social 

dokumentation med samtliga medarbetare.

Analys 

En förbättring av kunskapsnivån har skett, fler dokumenterar enligt rutin,  kontroll av social 

dokumentation har skett via EC.

Åtgärder 

Fortfarande förbättringsområden, ännu inte all personal som dokumenterar enligt rutin.  Ev kommer 

en granskningsgrupp att utses som får till uppgift att vägleda och kontrollera att dokumentation sker 

enligt rutin. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Att våra boende och arbetstagare ska ha ett fullgott pedagogiskt stöd i sin vardag baserat på kunskap 

om var och ens behov. 

Bakgrund/anledning till målet 
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Det förändrade inriktningen mot mer praktiskt pedagogiskt är en följd av titulaturförändringen som 

resulterat i en ny yrkeskategori, stödpedagoger vars roll är att vägleda och coacha sina kollegor i 

arbetsmetodiken. 

Målvärde 

De boende i gruppbostäderna ska erbjudas bättre stöd i vardagen genom att det pedagogiska 

arbetssättet utvecklas i och med införandet av nya personalkategorier, stödpedagoger. 

Resultat 

 Samtlig personal är basutbildad i VISA (Visuellt individuellt arbetssätt) via kunskapskompendium. 

Både vikarier och ordinarie baspersonal utbildas via interaktivt dataprogram ”Värdegrund LSS”. 

Kunskaperna till stödpedagogerna har skett  via  askultation, vidareutbildning och genom att ingå i 

resursnätverk med andra stödpedagoger.  

 Kompetensutvecklingsplan för stödassistenter och stödpedagoger har utarbetats. 

Uppdragsbeskrivningar har för de nya yrkeskategorierna har utformats av EC. 

Kompetensutvecklingen har inneburit att de boende erbjudits ett mer strukturerat och tydliggörande 

bemötande och förhållningssätt från sin personal med behovsorienterade och individanpassade 

schema för varje boende. 

De boende har genom individanpassade scheman blivit mer självständiga och fått bättre egenkontroll 

och inflytande över sin vardagstillvaro. 

Analys 

Uppföljning och utvärdering: 

Den årlig enkätundersökning till våra brukare som skickats ut denna höst har ej bearbetats. 2015 års 

siffror visade att 97 % av våra kunder var nöjda med insatserna och servicen från enheten. 

(svarsfrekvens 92 %)   

Resultaten av enkäterna gällande delaktighetsslingorna och husmötena under första halvåret  visade 

att de flesta av våra kunder känner sig nöjda, delaktiga och upplever inflytande i sitt boende. 

Åtgärder 

Arbetet med att spetskompetensutveckla stödpedagogerna i verksamheten har endast tagits sin 

början. Kräver ett fortlöpande arbete under flera år och flera utbildningar kommer att tillhandahållas 

denna yrkeskategori för att kvalitén på insatserna i verksamheten ska höjas och det praktiskt 

pedagogiska arbetssättet få genomslag. Även arbetet med delaktighetsslingor och husmöten 

behöver tid för att konsolideras och bli ett återkommande och mer resultatorienterat sätt att arbeta i 

personalgrupperna. Sammanfattningsvis är ovanstående ett exempel på ett systematiskt 

kvalitetsarbete som tagit sin början. 
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Enhetschef Solgården 

440 

Solgården inklusive Heden är ett vård- och omsorgsboende med 23 permanenta platser samt 4 

korttidsplatser. Inriktningen på dessa områden är att verkställa och utöva god omvårdnad och 

sjukvård utifrån beslut. 

Antal årsarbetare: 19,01 

Händelser under året 
 Samtliga lägenheter uthyrda under året. Den minsta lägenheten på Solgården är för tillfället ”fryst” 

för att användas som dokumentation och överrapporteringsrum för personal vilket har skapat bättre 

och säkrare dokumentation och rapportering. 

Verksamheten skall kännetecknas av god kvalitet och rätt servicenivå och kunderna ska känna sig 

trygga. Enligt insatsenkäten (brukarenkät) som genomfördes hösten 2015 så instämmer 90% av 

Solgårdens boende att de blir bemötta med respekt och känner trygghet. Ny brukar enkät lämnats ut 

hösten 2016. Målvärdet: 90 % 

Ruskprojekt ( rehabiliterande undersköterska) oktober – december. 

Som jobbat med vardagsrehabilitering med boende vilket gav resultat i mindre fallolyckor, gladare 

boende som har fått bli sedda och hörda på annat sätt. I och med rusk projektet infördes även 

bordsservering av måltider där var och en kan ta sin mat själv.   

Aktiviteter infördes under hösten med olika teman måndag till fredag, vilket har uppskattats av de 

boende. 

December fest har ersatt Nobelmiddagen vilket gav gott resultat med fler deltagare. Det bjöds på 

underhållning och extra god mat. 

 I december månad har kvalitetesarbetet med BPSD ( beteende psykiska symtom vid demens) 

påbörjats. Arbetet består av att kunna bemöta personer med demens på rätt sätt.  

 

Efterfrågan på korttidsplatser har varit relativt lågt. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

De fyra korttidsplatserna som finns på Solgården har haft beläggning under tiden januari-juni 2016. 

med 570 dagar. Beläggning korttidsplatser juli – december 2016 med 489 dagar. 

Totalt tomma korttidsplatser år 2016 är 405 dagar. 

Då trycket på korttidsplatser inte varit så högt har kunder kunnat vara kvar på korttidsplats i 

avvaktan på särskilt boende, vilket inverkar på det genomsnittliga antalet vårddagar/kund.  

Möjligheten till avlastning för anhöriga som vårdar sin maka/make i hemmet.  

Det finns i dagsläget plats för palliativ vård. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budget är i balans. 

Fortsätta arbeta med ekonomisk hushållning av medborgarnas medel. 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 15 259 14 923 15 030 107 

Intäkter -2 820 -2 823 -2 604 219 

Netto 12 439 12 100 12 427 326 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

51221      Gruppboende Heden -328 395 -337 404 0 

51223      Solgården -1 269 12 640 -835 12 201 -5 

51233      Matservice - Solgården -855 1 207 -828 1 329 149 

51311      LSS Gruppb Bergsmansv 0 2 0 0 -2 

61860      Lönebidragsanställningar -371 679 -604 1 097 185 

  Totaler -2 823 14 923 -2 603 15 030 326 

 

Investeringsuppföljning 
Ansvarsområdet har inga budgeterade investeringar 2016. 

Framtid och förväntad utveckling 
Verksamheten ska fortsättningsvis sträva mot att boende på Solgården skall vara minst 90% nöjda 

med insatserna de får. 

Kunden ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalitet och rätt servicenivå. 

Alla som bor på Solgården ska ha en utsedd kontaktperson med möjlighet att byta om boende inte är 

nöjd med den utsedde kontaktpersonen. Varje boende har en genomförandeplan som ska göras två 

gånger per år, även uppdateras vid förändring. Genomförandeplanen granskas fortsättningsvis av 

enhetschef 2 ggr/år. 

 

Klagomål/synpunkter och avvikelser ska fortsättningsvis dokumenteras, hanteras och åtgärdas. 

 

Hemsidan och samverkansportalen uppdateras två gånger per år. 

 

Förhoppningsvis kommer antalet elever och praktikanter att öka. 

Journalgranskning i dokumentationssystemet Viva samt granskning av genomförandeplaner. 

Uppföljning och utvärdering 

Fortsätta att kontinuerligt göra uppföljningar av genomförandeplaner på arbetsplatsträffar 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Det är lätt att kontakta oss boende och anhöriga möts respektfullt med ett professionellt 

förhållningssätt. 

Bakgrund/anledning till målet 

Verksamheten skall ha en god tillgänglighet för boende och anhöriga/vänner. Detta skapas bland 

annat genom att personal finns att tillgå dygnet runt. 

Målvärde 

Samverka internt och externt för att på rätt nivå kunna tillhandahålla de omvårdnadsinsatser som 

krävs. 

Resultat 

Boråd har genomförts en gång våren 2016, där deltagarna varit representanter för, politiken, 

boende, anhöriga, personal samt enhetschef. Detta är ett forum för boende/anhöriga att påverka 

och framföra sina synpunkter. 

Vidare kan personal nås via telefon dygnets alla timmar. Informationsbroschyr finns att tillgå på 

kommunens hemsida samt i entrén på Solgården. Arbetet med kvalitetsledningssystemet är igång, 

fokus har under 2016 ligger på att skapa rutiner för att på så sätt förbättra samverkan och insyn för 

kommunens invånare. 

Analys 

Ytterligare åtgärder bör vidtas för att öka måluppfyllelsen. Se nedan. 

Åtgärder 

Boråd två gånger per år vår och höst, där boende, anhöriga, personal och kontaktpolitiker är 

inbjudna.  

Verksamhetsberättelse skrivs två gånger per år. 

  



76 
 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Insatser utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål samt utifrån kommunens 

värdegrund. 

Bakgrund/anledning till målet 

Förebyggande och främjande insatser för individen. Ge möjlighet till att fortsätta vara aktiv utifrån 

egna individuella önskemål och behov. Maten är viktig för hälsan och livsglädjen. Näringsrik mat är 

viktig för den äldre och så även måltidsmiljön. Möjlighet till fysisk aktivitet inom- och utomhus 

främjar hälsan. Tillgängliga grönområden har stor betydelse. 

Målvärde 

Vardagsrehabilitering/social verksamhet, måltider, utevistelser. 

Resultat 

Kostråd har vi haft två gånger en på våren och en på hösten 2016 där vi diskuterar tillsammans med 

personalrepresentanter samt kostchef, kökschef och enhetschef vad våra boende tycker om maten, 

har de boende speciella önskemål, hur vi kan göra för att få en trevligare måltidsmiljö för boende på 

Solgården.  

Ett viktigt inslag är de frivilligorganisationer som besöker boendet och har haft olika aktiviteter, 

högläsning, promenader, sång och musik och andakter. Varje månad anslås aktiviteter som finns på 

Solgården, utöver frivilligorganisationer finns bland annat följande aktiviteter, sångstund, gymnastik, 

tidningsläsning och några gånger under året underhållning i form av sång och musik. Andra 

festligheter som har skett är Decemberfesten. 

Analys 

Även här finns möjligheter till förbättringar av måluppfyllelsen. 

Åtgärder 

Kostråd två gånger per år vår och höst där kostchef/kökschef samt personal diskuterar maten samt 

måltidsmiljö utifrån önskemål från boende. 

Att utveckla samarbete med olika föreningar och organisationer.  Detta skapar en ”guldkant” på 

vardagen. 

 

  



77 
 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och 

vara delaktig.  

Målvärde 

Samtliga boende har en genomförandeplan som är utförda eller uppdaterade och granskade av 

enhetschef. 

Sprida information om verksamheten, Dokumentation. 

Resultat 

Genomförandeplan finns för samtliga boenden.  

Informationsbroschyr finns att tillgå på kommunens hemsida samt i entrén på Solgården. 

Avvikelser sammanställs och analyseras kontinuerligt på arbetsplatsträffar. 

Solgården tar emot elever och praktikanter samt feriearbetare vid förfrågningar. 

Analys 

Utrymme för förbättringar finns.  

Åtgärder 

Hemsidan ska uppdateras fortlöpande. 

Genomförandeplan ska granskas 2 ggr/år av enhetschef. 

 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Få verktyg hantera vardagen på det sätt den boende önskar med hjälp av välfärdsteknik.  

Att hushålla med kommuninvånarnas medel. 

Bakgrund/anledning till målet 

Den tekniska utvecklingen inom verksamhetsområdet ger möjligheter till bättre, säkrare och 

effektivare omsorg för de boende. 

Målvärde 

Införa nytt larmsystem.                                                               

Resultat 

Är genomfört. 
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Enhetschef Treskillingen/Hemtjänsten 

450 

Ansvarsområdet innehåller kommunens Hemtjänst, (ordinärt boende med beviljade insatser) 

Nattpatrull, som utövar tillsyn nattetid, samt Treskillingens Servicehus med 59 lägenheter. Under 

ansvaret har det under året funnits - enligt budgeterad bemanning – 34,03 årsarbetare, samt ett 

antal timanställda. Under perioden jan-dec 2016 har verksamheten utfört ca 3600 

hemtjänsttimmar/mån (schablontid). 

Händelser under året 
Under året har Treskillingen både haft aktiviteter från frivilliga organisationer samt egna aktiviteter. 

Pensionärskören har deltagit med sång och musik. Kyrkan har besökt oss regelbundet. Varje vecka 

har Röda Korset och erbjudit de boende promenader. En dag i veckan har de boende kunnat delta i 

en mjukgympa, ledd utav en av de boende. De boende har under perioden okt-dec varje vecka 

erbjudits att delta i en trivselträff, ”Titta Hit” – i syfte att stimulera de boende, de med rörligheten i 

behåll, till gemensam social samvaro. En dag i veckan har det också erbjudits gruppträning till 

personer med funktionsnedsättning och som behöver hjälp till och från all aktivitet. I augusti hade vi 

även en Kräftskiva, en gemensam aktivitet med köket/kostchef som var mycket uppskattad. Under 

oktober stod även Treskillingen för lokaler i samband med regionens aktivitet ”Bättre Balans”. 

Verksamheten har varje månad satt upp aktivitetslista om det som ska hända på Treskillingen. 

Även andra aktörer inom musikbranschen har varit och underhållit de boende på Treskillingen. 

Samarbete har skett med Garhytteskolan/förskoleklass. Även enskilda musiker har varit ett 

välkommet inslag. Vi har haft ett ”Boråd” där kontaktpolitiker mött intresserade boende/anhöriga, 

personal och kostchef. Syfte har varit att tillsammans påverka och utveckla boendet på Treskillingen. 

Under perioden har de boende och personal kunnat lämna förslag till aktiviteter eller förbättringar 

på boendet i en förslagslåda eller till enhetschef. 

Under Okt-Dec drevs, med hjälp av stimulansmedel det s.k. ”Rusk-Projektet”. Ett 15-tal vårdtagare i 

Hemtjänsten fick, utifrån ett kartlagt behov av arbetsterapeut och sjukgymnast, möjlighet till 

individuell träning av en rehabiliterande undersköterska. I syfte att personerna ska rehabiliteras till 

att mer självständigt klara sitt vardagliga liv. (Se; ”Slutrapport Rehabiliterande Undersköterska”, KS 

0009/2017-1.) 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budgeten har under året påverkats negativt när förstärkning i befintlig bemanning krävts i 

verksamheten. Detta har till exempel uppstått när efterfrågan på hemtjänstinsatser/timmar ökat pga 

ökad vårdtyngd, när antalet vårdtagare ökat totalt, samt när behov av insats på geografiskt 

otillgänglig plats uppstått. Det har även förekommit palliativ vård. Samtidigt som ökad bemanning 

har krävts har budgeten för bemanning sänkts enligt ett beslutat 3-årigt sparkrav på 250 Tkr/år. Vid 

korttidssjukfrånvaro och semestertider har också behovet av timanställda ökat. Detta sammantaget 

har påverkat budgeten negativt. Samtidigt har verksamheten varit sparsam med övriga kostnader 

vilket tyvärr ej räckt för att få balans i ekonomin. 

Verksamheten har tvingats att förlänga plombering av rum i lägenheter på Treskillingen. Dec 2016 är 

totalt 5 st. 3-rummare omgjorda till 2:or. Detta blir en total intäktsförlust på ca 4,5 Tkr varje månad 
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(55 Tkr/år). Det finns dessutom en 3:a i ”B-huset” som ej hyrs ut då den även detta år har använts 

som gemensamhetsutrymme för de boende samt personalutrymme/kontor. 

 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 24 649 26 922 25 453 -1 469 

Intäkter -5 267 -6 256 -5 508 748 

Netto 19 382 20 666 19 945 -721 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

08131      IT-verksamhet 0 3 0 0 -3 

51114      Hemtjänst -260 9 720 0 9 148 -313 

51118      Nattpatrull -68 1 092 0 1 467 443 

51134      
Matservice -Hemtj, 
matlåd -681 454 -902 903 228 

51224      Treskillingen -4 631 14 855 -3 842 13 132 -935 

51234      Matservice -Treskillingen -571 672 -764 803 -62 

61860      Lönebidragsanställningar -46 125 0 0 -79 

  Totaler -6 256 26 922 -5 508 25 453 -721 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Vår verksamhet ska sträva mot att kunderna skall vara till minst 90 % nöjda med insatserna de får av 

Hemtjänsten. Vi vill också framledes sträva mot hög delaktighet i den egna vårdplaneringen. Vi ska 

också fortsatt samverka med både interna och externa organisationer. Alla insatser skall ske utifrån 

kommunens värdegrund. Värdegrunden ska vara känd av våra kunder: 

”Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, 

göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi ska möta människan respektfullt och jämnlikt. I 

mötet med människor visar vi empati och engagemang.” 

 

Alla kunder skall ha en aktuell genomförandeplan. Alla kunder skall ha en utsedd kontaktperson. Alla 

kunder ska följas upp och hanteras med hjälp med det förebyggande verkstyget Senior Alert. Vid 

behov ska en BPSD-kartläggning göras för att öka livskvaliten för personer med demenssjukdomar. 

Verksamheten ska tillgodose den enskildes behov av social, fysisk och intellektuell stimulans. Alla 

Kunder ska ha möjlighet till att ge synpunkter/klagomål på vården till högre instans. 

På Ljusnarsbergs Kommuns hemsida, via kvalitetsledningssystemet, ska medborgarna ta del av och 

följa ett ärende i en processbeskrivning. Vad görs och i vilken ordning. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Kunden ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalité och rätt servicenivå 

Bakgrund/anledning till målet 

Alla insatser skall ske utifrån kommunens värdegrund. 

Alla kunder skall ha en aktuell genomförandeplan. 

Alla kunder skall ha en utsedd kontaktperson.  

Alla kunder ska följas upp och hanteras med hjälp med det förebyggande verkstyget Senior Alert. 

Vid behov ska en BPSD-kartläggning göras för att öka livskvaliten för personer med 

demenssjukdomar. 

Verksamheten ska tillgodose den enskildes behov av social och intellektuell stimulans. 

Alla Kunder ska ha möjlighet till att ge synpunkter/klagomål på vården till högre instans. 

Målvärde 

Sträva mot att kunderna skall vara till minst 90 % nöjda med insatserna de får av Hemtjänsten. 

Sträva mot hög delaktighet i den egna vårdplaneringen. 

Samverka med både interna och externa, organisationer. 

Resultat 

Enkätundersökning görs 1 gång/ år (november) 

Genomförandeplanen följs upp minst 2 gånger/år och vid förändringar i hälsotillstånd eller ändrade 

insatsbehov. 

Månads- och årsplanering av aktiviteter sker tillsammans med vårdtagare och boende. 

Åtgärder 

Enhetschef ansvarar för att genomförandeplanerna är aktuella. Fortlöpande uppföljning av dessa. 

Enhetschef följer löpande upp teamträffar och vårdplaneringar. 

Analyserar den årliga enkät undersökning och informerar om resultat till vårdtagarna. 

Utvärderar löpande inkommande synpunkter/klagomål tillsammans med chef och medarbetare. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Det ska finnas mötesplatser och träffpunkter för äldre i kommunen 

Bakgrund/anledning till målet 

Tillvarata de äldres egna och gemensamma intressen. 

Stimulera aktivt de äldre till deltagande och medverkan. 

Informera om kommande aktiviteter på ett enkelt och informativt sätt. 

Hitta och tillvarata befintlig kompetens bland kommunens innevånare. 

Målvärde 

Alla äldre personer boenden i kommunen ska erbjudas och motiveras till aktiviteter som de sen kan 

mötas omkring. 
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Resultat 

Inbjudan har skett minst 2 ggr/år till en arbetsgrupp bestående av representanter från de boende, 

politiken och ideella föreningar som gemensamt kunnat föreslå och driva olika aktiviteter. 

Analys 

Upplevelsen är att det på Treskillingen finns ett intresse bland de boende för att delta i olika 

aktiviteter, delta i möten och framför allt – att få underhållning. Detta kan utvecklas tillsammans med 

de boende. 

Åtgärder 

Presentation av samtliga aktiviteter görs här samt i den årliga verksamhetsberättelsen. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Öka kundens möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och bibehålla sina funktioner. 

Bakgrund/anledning till målet 

Råd, vägledning och stöd till självständighet. 
Uppföljning av beslutade insatser. 
Arbeta med senior alert på varje enhet inom äldreomsorgen. 
Erbjuda individuell träning med Rehabiliterande undersköterska. 

Målvärde 

Att ha så friska och självständiga kunder som möjligt med ökat välmående. 
Att göra kunden delaktig i sin egen utveckling mot självständighet. 

Resultat 

Erbjudande om förebyggande insats till medborgare över 80 år. 

Åtgärder 

Redovisning av belagda platser inom äldreomsorgen 
Redovisning av senior alert APT/ teamträffar 
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Enhetschef Koppargården 

460 

Koppargården vård och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet runt. Omsorg och vård ges 

utifrån den enskildes behov. Vi eftersträvar ett öppet och välkomnande klimat med ett gott 

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

grupp är demensboende. Det finns 2 lägenheter med ”extra rum” som kan erbjudas maka/maka/par 

boende. Koppargården 29,05 årsarbetare fördelade på dag-, kväll-, och nattpersonal.  

Händelser under året 
Verksamheten skall främja för god tillgänglighet för boende, anhörig och övriga kommuninvånare. 

Vi har haft aktiviteter av frivilliga organisationer. Pensionärsorganisationer har deltagit regelbundet. 

Röda korset kommer en gång per vecka och tar ut de kunder som vill på promenad. Svenska kyrkan 

har haft gudstjänst en gång i månaden. Musikunderhållning med olika trubadurer har skett under 

året, vilket är ett mycket uppskattat inslag. Vi har själva ordnat med aktiviteter och månadsprogram 

för de boende. Midsommarfirande med extra god mat. Samarbete med Kostenheten med olika 

teman på festligheter som Höstfest med lokal ekologisk mat, Nobelmiddag med tre rätters meny. Alla 

boende erbjuds egen tid varje vecka för att ytterligare öka trivseln och eget välbefinnande. Vi har 

haft Boråd/Kostråd där möts kontaktpolitiker med boende/anhöriga och personal för att tillsammans 

kunna påverka och utveckla boendet på Koppargården. Koppargården har tagit emot feriearbetare 

och elever. Två stycken studiebesök från Falun och Ludvika med politiker och personal från boenden 

de ville höra hur samarbetet med kooperativet Riksbyggen fungerat. 

Fiber är installerat och har gett ett utökat antal Tv kanaler. 

Personalen arbetar fortlöpande med ett kvalitetssystem med processer och rutiner. 

Vi har under året haft korttidsboende vid tre tillfällen då det varit platsbrist vid andra boenden. Extra 

rummet var belagt 3 veckor under året. Minskade hyresintäkter beror på att det saknats beläggning 

under 18 veckor. Koppargården har fått Trivselpengar från tidningen Kopparbergaren för de boende 

vilket vi inhandlat 2 stycken regncaper av bättre kvalité till varje avdelning, så att kunderna kan vara 

ute även om sämre väder och avdelningarna har inhandlat lite extra fin belysning till jul. 

Koppargården har införskaffat 2 nya sängar och madrasser. Utomhusmiljön har förbättrats med en 

paviljong på innergården. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

Det nationella brukarundersökningen för äldreboende som skickas ut vecka 12-17 och resultatet 

redovisas under oktober 2016. Nöjd kund index ”Insatsenkät socialförvaltningen Ljusnarsbergs 

kommun ” som årligen under hösten delas ut till våra boende/anhöriga, resultat kan inte redovisas i 

verksamhetsberättelsen då det inte är sammanställt.  Socialstyrelsens enkät ”så tycker de äldre om 

äldreomsorgen 2016”, vi klarade målen angående mat 91 % bemötande 100 %, trygghet 96 % men 

frågan gällande utevistelse där nådde vi inte målet utan hamnade på 86 % i kundnöjdhet. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Negativt resultat gällande ökade kostnader för vikarier och minskade hyresintäkter, men budget visar 

ändå ett positivt resultat. Det finns budgeterat för en extra nattlinje. Vi är restriktiva med 

vikarietillsättning och strävar alltid efter en god ekonomisk hushållning. De sista 6 månaderna har det 

varit ett minskat behov av SÄBO platser på Koppargården. Budget enligt prognos. 
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 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 21 295 21 572 22 281 709 

Intäkter -4 728 -4 384 -4 192 192 

Netto 16 567 17 188 18 089 901 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

51222      Koppargården -2 985 19 602 -2 962 20 390 811 

51232      
Matservice - 
Koppargården -1 399 1 969 -1 230 1 891 90 

  Totaler -4 384 21 572 -4 192 22 281 901 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Följa utveckling av nya produkter, hjälpmedel, och ta till oss nya forskningsrön samt rapporter från 

socialstyrelsen. ”I lägesrapport 2016 omnämns särskilt att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, 

individbaserad, jämlik och tillgänglig”. Därför vill vi på Koppargårdens äldreboende fortsätta anpassa 

verkligheten till de boende, deras behov och förväntningar och utveckla Koppargården till ett 

modernt och komplett boende. Vi ska fortsätta förvalta den goda relationen med boende och 

anhöriga. Kvalitetsledningssystemet skall systematiskt utvecklas. Svårt att säga om minskad 

beläggning kommer att hålla i sig. 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Ge stöd och hjälp utifrån den enskildes förutsättning och behov samt ta hänsyn till individens 

rättigheter och självbestämmande. Vi har samverkat med föreningsliv, folkbildningsorganisationer 

samt hälso-, och sjukvården. 

Bakgrund/anledning till målet 

Goda livsvillkor för de boende som ekonomi, sysselsättning, delaktighet och trygghet. Sträva mot att 

kunderna skall vara nöjda till minst 90 % i nöjd kund index, enkäten delas ut till våra 

boende/anhöriga årligen under hösten. 

Målvärde 

Alla kunder 100 % har en aktuell genomförandeplan. Planerade teamträffar och vårdplaneringar. Alla 

kunder har en utsedd kontaktperson, och möjlighet att byta den. Vi strävar efter att allt arbete och 

alla insatser sker utifrån kommunens värdegrund. Vi har strävat efter att tillgodose den enskildes 

behov av stimulans, sociala och intellektuella behov. Uppföljning av genomförandeplan har skett till 

100 %. 

Resultat 

100 % har en genomförandeplan. Teamträffar och vårdplaneringar har genomförts enligt plan. 

Analys 

Önskvärt att genomförandeplanerna blir mer innehållsrika och att boende/anhöriga är mer delaktiga. 
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Åtgärder 

I en högre grad erbjuda boende/anhöriga att medverka och känna sig delaktiga i 

genomförandeplaner. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Mötesplatser och meningsfull tillvaro och att främja en god hälsa. 

Bakgrund/anledning till målet 

Vi bryter ensamhet och isolering för de äldre, skapar trivsel för goda matvanor och fysisk/psykisk 

aktivitet, att de äldre ska erbjudas hälsofrämjande besök (musik, gudstjänster, föreningar som hjärt-

och lungsjuka, demensförening). http://www.socialstyrelsen.se/aldre 

Målvärde 

 Underhållning minst 2 ggr/mån 

 Fortsätta ett bra samarbete med föreningsliv, Röda korset, Svenska kyrkan 

 Boråd 2-4 ggr/år med boende/anhöriga, personal och politiker 

 Kostenhet, anpassa mat efter önskemål  

 Boende erbjuds egen tid 1 ggr/vecka med kontaktperson 

 Koppargårdens egna aktiviteter, uteaktiviteter, korvgrillning 

Resultat 

Personalen månadsplanerar på varje grupp i samråd med de boende för inom och utomhus och 

genomfört aktiviteter som bakning, korvgrillning, promenader, högläsning. Underhållning av 

föreningar och musikanter. Återrapportering sker kontinuerligt till Kostenheten om måltidens 

uppskattning. De flesta aktiviteter har uppskattats av de boende. 

Analys 

Äldres ensamhet och isolering ska brytas. http://www.socialstyrelsen.se/aldre  

Åtgärder 

Försöka söka nya samarbetspartner i fler föreningar i syfte för att stimulera, aktivera och bryta 

isoleringen för de boende. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Äldre personer skall ges råd och stöd för att få en fungerande vardag. 

Bakgrund/anledning till målet 

Tillgång till enkel och tydlig information är viktigt för att äldre medborgare skall kunna ta tillvara sina 

rättigheter och skyldigheter, för att kunna ta beslut och ansvar för sin livssituation och själva planera 

för sitt åldrande. 

Målvärde 

I genomförande planerna får de boende/anhöriga komma med åsikter i den egna omvårdnads-

planeringen. Arbete med kvalitetssystemet Senior Alert med tyngdpunkt på att förebygga risk för 
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fallskador, undernäring, sår, munvård och nattfasta. Vi arbetar också med kvalitétsregistret BPSD 

(beteendemässiga och psykiatriska symtom vid demens)  

Resultat 

Fortlöpande uppföljning av Senior Alert av genomförande planer och avvikelser. 

Patientsäkerhetsberättelsen innehåller rapporter om avvikelser och fall. 

Analys 

Redovisning på arbetsplatsmöten, där personal får återkoppling om vidtagna åtgärder. 

Åtgärder 

Genom individuella träningsprogram som gruppgymnastik, kunskaper om inre miljö (inga mattor, 

sladdar) 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Erbjuda god vård och omsorg. 

Bakgrund/anledning till målet 

Boendeform för äldre utvecklas utifrån önskamål och behov. Utveckla vården och omsorgen. Vi ska 

ha ett flexibelt och anpassat boende. Samverkan med arbetsterapeut med hjälpmedel och 

rehabilitering. 

Målvärde 

Målet är att ge en god vård och omsorg, lindra symtom, förebygga oro och missförstånd och 

förbättra livskvalitét för personer i livets slutskede. 

Resultat 

Vi har väl anpassade lägenheter till verksamheten.  

Analys 

Fortsätta med att vara lyhörda och att lyssna in på de boende/anhörigas önskemål. Ta till sig nya råd 

och rön. 

Åtgärder 

Professionellt samarbete med alla parter.  
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Sjuksköterskeorganisationen 

470 

Verksamheten tillhandahåller sjukvårdsinsatser med sjuksköterskekompetens dygnet runt på våra 

särskilda boenden samt till de kommuninvånare som är inskrivna i hemsjukvården. Sjuksköterskorna 

handleder/instruerar även övrig personal i sjukvårdsfrågor. 

Antal årsarbetare: 9,71 fördelade på följande sätt: 

Dag 6,51 (5,68 vardagar) 

Kväll 1,14 Natt 2,05  

Händelser under året 
Under året har 5 sjuksköterskor, vilket innebär 40% av våra totala resurser sagt upp sig och vi hade 

även sedan tidigare en vakant tjänst. Det har självklart inneburit en stor omställning i hur vi bedrivit 

vårt arbete och möjligheten att nå de uppsatta målen i aktivitetsplanen. Annonsering efter nya 

medarbetare har ej gett något resultat. Patientsäkerheten är vårt viktigaste mål och kompetensen 

har prioriterats före ansvarsområden och kontinuitet. Vilket tyvärr inneburit en kvalitets försämring. 

Samverkan med övriga verksamheter internt och externt har varit avgörande för att på rätt nivå 

kunnat tillhandahålla de sjukvårdsinsatser som krävts. Tillsammans har vi planerat och möjliggjort 

hemgång för samtliga utskrivningsklara från lasarettet inom 3,9 dagar, snittet i länet ligger på 6,3 

dagar. Antal inskrivna i hemsjukvård är 140 personer som bor på särskilt boende och ca 70 personer i 

ordinärt boende. 

Öppen kommun  

Målrubrik 

Det är lätt att kontakta oss och kunden möts respektfullt med ett professionellt förhållningssätt 

Bakgrund/anledning till målet 

Personer som med anledning av sitt vårdbehov är inskrivna i hemsjukvården, närstående eller 

externa samarbetsparter skall ha lätt att komma i kontakt med tjänstgörande sjuksköterska i vår 

verksamhet. För att minska ev oro och underlätta samarbete. 

Målvärde 

Alla som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på våra särskilda boenden skall ha en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska (fast vårdkontakt). 

Vi har fasta telefoner med möjlighet att lämna meddelande och bli uppringd, samt personliga e-post 

adresser 

Patientsäkerhetsberättelse skrivs 1ggr/år. 
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Resultat 

Vi har kontinuerligt uppdaterat hemsida och Regionens katalog i samverkansportalen med aktuella 

namn och telefonnummer. Det har inte alltid varit möjligt att komma i kontakt med en fast 

vårdkontakt men tjänstgörande sjuksköterska har funnits tillgänglig dygnet runt. 

Analys 

En kvalitetsförsämring med brister i kontinuitet och tillgänglighet med fasta vårdkontakter har ej 

kunnat undvikas. Men trots en ansträngd situation med brist på sjuksköterskor så har 

patientsäkerheten inte äventyrats. Vilket är grundat på att inga allvarliga avvikelser eller klagomål 

har inrapporterats. 

Åtgärder 

Det har skett en kontinuerlig uppdatering av hemsida och samverkanskatalog. Annonsering för att 

rekrytera nya sjuksköterskor har skett i Väsman Runt, Blocket, Facebook och på platsbanken . 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Insatser och ordinationer utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål 

Bakgrund/anledning till målet 

Alla skall erbjudas och så långt det är möjligt vara delaktiga för att kunna påverka sin vård och 

behandling 

Målvärde 

Alla som har kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser skall ha en aktuell vårdplan som man 

uppmanas och erbjuds möjlighet att vara delaktig i.  

Resultat 

Journalgranskning 1ggr/år  

Analys 

Trots att inte granskning skett sedan i maj är känslan att vi inte nått målet fullt ut med att uppdatera 

samtliga vårdplaner. Framförallt när små förändringar skett. 

Åtgärder 

Strävar efter att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt bemanningsplan 
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Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Tillgänglig informationsbroschyr 

Bakgrund/anledning till målet 

Sprida information och kunskap om vår verksamhet och uppdrag 

Målvärde 

Att i broschyr och på hemsidan ge en beskrivning av verksamheten och de insatser som kan utföras. 

När man kan bli erbjuden hemsjukvård och hur det går till. 

Utvecklad spetskompetens inom inkontinens, palliativ vård. 

Resultat 

Hemsidan har uppdaterats vid förändringar. Broschyren har lagts vilande. Satsningen på att utveckla 

spetskompetens inom palliativ och inkontinensvård har ej kunnat påbörjats. 

Analys 

Bortprioriterad satsning med den sjuksköterskebrist som föreligger. 

Åtgärder 

Strävan efter att säkerställa kompetensen med att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt 

bemanningsplan. Detta skall ske genom att vara en god arbetsgivare med bra arbetsmiljö, 

uppskattning och konkurrenskraftig lön 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Kommunens kunder ska erbjudas en bättre service genom att utveckla digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 

Förkorta ledtider och vara kostnadseffektiva 

Målvärde 

Använda oss av mobil dokumentation i verksamheten 

Resultat 

Vi har ej prioriterat utvecklingen av digitala tjänster. 

Analys 

Utveckling är initialt tidskrävande och vi har inte kunnat prioritera detta p g a sjuksköterskebristen 

även om det i förlängningen skall generera tidsvinster. 

Åtgärder 

Strävan efter att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt bemanningsplan. 

  



89 
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor är anledningen till att verksamheten har ett plusresultat 

gällande arbetskraft. Ingen kostnad till Region Örebro län p g a utskrivningsklara patienter har varit 

aktuellt. Sjukvårdsmaterial är avsevärt dyrare än budgeterat de höga kostnaderna beror på att vi är 

avtalslösa. 

 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 

 

Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 6 768 6 951 7 670 719 

Intäkter -273 -271 - 258 13 

Netto 6 495 6 680 7 412 732 

 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

51028      Gem komp.utv SOL+HSL 0 0 0 0 0 

51033      
Bet.ansvar 
ÄDEL+Psyk/ÄDEL 0 0 0 210 210 

51041      Driftprojekt SOL o HSL 0 0 0 2 2 

51118      Nattpatrull 0 3 0 0 -3 

51119      Sjuksköterskor -ord boende -268 2 221 -258 3 364 1 153 

51120      Inköp sjukvårdsmaterial 0 183 0 87 -96 

51122      Inkontinensmaterial 0 542 0 523 -20 

51222      Koppargården 0 8 0 0 -8 

51229      Sjuksköterskor -särsk bo -3 3 994 0 3 485 -507 

  Totaler -271 6 951 -258 7 670 732 

 

Framtid och förväntad utveckling 
ÖPPEN KOMMUN 

Fortsätta att samverka internt och externt för att kunna tillhanda hålla de sjukvårdsinsatser som 

krävs. 

Arbeta vidare med det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetens processer via 

kvalitetsledningssystemet. Detta för att arbetet skall bedrivas likvärdigt oavsett vem som 

tillhandahåller insatsen till kund.  

Nya medarbetare rekryteras som tillsammans med de erfarna sjuksköterskorna möjliggör utveckling 

av vår verksamhet. Vi intern utbildar alla sjuksköterskor att använda beslutsstöd vid bedömningar av 

förändrade allmäntillstånd och vårdbehov hos våra patienter. 

MÖTEN OCH UPPLEVELSER 

Fortsätta arbetet med att förbättra vårdplanerna och genomförandet tillsammans med våra kunder 
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KUNSKAP OCH KOMPETENS 

Återuppta och uppdatera vår informations broschyr. Fortsätta att ta emot studenter i den omfattning 

som önskas. Fortsätta arbetet med att försöka utbilda handledare enligt de krav som ställs från 

universitet. 

INNOVATION /ENTREPRENÖRSKAP 

Vårdplanering sker alltmer på distans.  Föreläsningar länkas till oss så att fler har möjlighet att kunna 

delta. Utvecklingen av ett ändamålsenligt medicinrum fortsätter, med ökade krav som skall 

säkerställa att medicinhanteringen sker säkert och effektivt. Dokumentation skall kunna ske med 

hjälp av appar i en läsplatta. 
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Rehabenheten 

480 

Vår verksamhet är indelad i tre delar: 

Arbetsterapin som ger arbetsterapeutiska insatser till kommunens invånare. 

Dagrehabilitering och Dagverksamhet. 

Vaktmästeri till våra särskilda boenden och hjälpmedelsservice framför allt gällande kommunens 

omvårdnadshjälpmedel. 

Antal årsarbetare: 6,25 som är fördelade på följande sätt: 3,25 arbetsterapeut, 1,0 undersköterska 

dagverksamhet, 1,0 hjälpmedelstekniker och 1,0 vaktmästare. 

Händelser under året 
Dagrehab har detta år haft en Arbetsterapeut i sin verksamhet istället för ett arbetsterapibiträde. 

Personalen själva upplever att detta gett ett större fokus på rehabilitering och aktiviteter än tidigare. 

Gästerna har fått bättre Rehabplaner samt att uppföljningen av träningen har förbättrats. 

Under året har en Arbetsterapeut gått handledarutbildning på Örebro universitet vilket ger 

arbetsterapeutstudenter en bättre kvalitet på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss. Det 

gör också att vi uppfyller kraven för att få ersättning för veckor som vi tar emot studenter. Under året 

har arbetsterapeuterna tagit emot en student på en fyra veckors VFU samt några på fältstudie. 

En ytterligare förstärkning av kommunens rehabilitering var projektet Rehabiliterande 

undersköterska (Ruska) som genomfördes under hösten. Responsen från patienter, anhöriga och 

övrig personal var positiv och patienterna som fick förmånen att träffa en Ruska förbättrades tydligt i 

sina förmågor. 

Enheten har under året bytt Enhetschef vilket bland annat medför att Arbetsterapeuterna har fått en 

högre arbetsbelastning. Den tidigare Enhetschefen arbetade kliniskt och dessa arbetsuppgifter har nu 

fördelats ut i arbetsgruppen då den nya Enhetschefen istället även har yttre hemtjänst. För 

arbetsgruppen har detta även medfört en mindre närvarande Enhetschef. 

Verksamheten har även detta år delaktigt i Fallkampanjen Bättre Balans som ägde rum under hösten.  

Arbetsterapeuterna har fått kunskapspåfyllnad under året gällande BPSD-registret, olika hjälpmedel, 

fallrisk, aktiviteter, med mera. 

I övrigt så har verksamheten bedrivits enligt Aktivitetplanen. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 

Nyckeltal/verksamhetsmått Helår 2016        Helår 2015      Helår 2014 Helår 2013 

Antal hembesök av arbetsterapeut                                         1444 1375  1257 1219 

Antal polikliniska besök till arbetsterapeut 55 56 66 49 
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Antal genomförda förebyggande hembesök    7 11 9 19 

Totalt antal besök på dagverksamheten   1269 1205  1107 1294 

Antal gäster i rehabiliteringsgruppen    29 25       21 16 

Antal gäster i sociala gruppen     4 7 11 12 

Antal gäster i demensgruppen     8 7 11 13 

Antal utförda arbetsorder ang. omvårdnadshjälpmedel 231 283      240 271 

 

 

Verksamhetsmåtten visar på arbetsterapeuterna ökade arbetsbelastning då de under året gjort fler 

hembesök än föregående år. Det framgår också att ökningen sker stegvis för varje år utan att någon 

utökning av arbetsterapeutresurs har skett. I realitet har en minskning av resurserna skett då 

mottagningsverksamhet som sker tidigare låg på den Enhetschef som nu gått i pension. Även andra 

arbetsuppgifter som den tidigare Enhetschefen hade såsom inköp av hjälpmedel är utfördelade i 

arbetsgruppen. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamheter redovisar ett mindre överskott på 56 200. 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 
budget 

Kostnader 3592 3 506 3 514 8 

Intäkter -234 -125 -77 48 

Netto 3 358 3 381 3 437 56 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

51117      Dagvård/arbetsterapi -44 3 298 -2 3 169 -88 

51119      Sjuksköterskor -ord boende 0 4 0 0 -4 

51121      Inköp omvårdnadshjälpmedel -4 62 0 71 14 

51137      Matserv - Dagvård/Arb.ter -78 67 -75 75 11 

51221      Gruppboende Heden 0 1 0 0 -1 

51241      Omvårdnadshjälpmedel 0 75 0 182 107 

51310      LSS Gruppboende gemensamt 0 0 0 16 16 

  Totaler -125 3 506 -77 3 514 56 

 

Investeringsuppföljning 
Verksamheten har inte gjort några investeringar den aktuella perioden. 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 

Fortsatt arbete med kvalitetsledningssystemet så alla verksamhetens processer och rutiner finns 

inlagda i systemet. Genomföra enkätundersökning om kundnöjdheten på Dagverksamhet/Dagrehab 

samt hitta sätt att förmedla resultatet från undersökningarna till kunderna. Följa utvecklingen av den 
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ökade arbetsbelastningen för arbetsgruppen så att inte tillgängligheten för kunden påverkas 

negativt. Enheten kommer under nästkommande år att utökas med Rehabiliterande undersköterskor 

vilket borde göra rehabiliteringen för kommunens invånare betydligt mer tillgänglig. Öka samverkan 

både internt och externt för alla yrkesgrupper inom verksamheten. Fortsätta uppdatera hemsidan 

minst två gånger per år. 

Möten och upplevelser 

Utveckla nya aktiviteter enligt gästernas önskemål och inspirera till att våga prova nya saker. Ge 

personalen möjlighet till nytänkande genom studiebesök i liknande verksamheter i länet. Förbättra 

arbetet med mål på Dagrehabiliteringen så att patienterna når sina mål och känner högre grad av 

tillfredsställelse med vistelsen i vår verksamhet. 

Kunskap och kompetens 

Fortsätta utveckla de förebyggande hembesöken för att ge våra kunder rätt information. Uppdatera 

verksamhetens informationsbroschyrer vid behov. Följa arbetsterapeuternas arbetsbelastning då nya 

arbetsuppgifter tillförts arbetsgruppen så att det inte påverkar arbetsgruppens möjlighet till 

kontinuerlig kunskapspåfyllnad. 

Innovation och entreprenörskap 

Antalet vårdplaneringar på distans kommer att öka, så alla arbetsterapeuter bör få möjlighet att lära 

sig och hantera teknik som krävs för dessa planeringar. Inköp av Viva applikation på platta för tre 

arbetsterapeuter för att förenkla journaldokumentationen. Öka användningen av 

batteriladdningsrummet. Öka samverkan mellan vaktmästarna inom skola fastighetsbolaget med vår 

verksamhets vaktmästare. Även se över möjligheten till samverkan med vaktmästare utanför den 

egna organisationen då det under året har varit svårt att få den uppbackning som har behövts. 

 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Kunden ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalité och rätt servicenivå. Vi ska 

vara en för kunderna tillgänglig enhet. 

Bakgrund/anledning till målet 

Detta är vad kunderna bör kunna förvänta sig av vår verksamhet. 

Målvärde 

1: Att hålla god kvalitet. 

-Egenkontroller och kundundersökningar utförs för att säkra kvalitén. 

2: Att ha 90 % nöjda kunder. 

-Att varje gäst på Dagrehab har en kontaktperson i vår verksamhet. 

-Att det finns en Rehabiliteringsplan eller genomförandeplan för Dagrehabilitering/ 

Dagverksamheten. 
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-Alla kunder får information om möjligheten att lämna klagomål/synpunkter och att dessa 

hanteras/åtgärdas. 

3: Att vara en tillgänglig verksamhet. 

-Arbetsterapeuterna har telefontid varje vardag och telefonmeddelanden avlyssnas dagligen. 

-Hemsidan uppdateras vid behov. 

-Mail sänds vidare till kollega vid semester och längre frånvaro. 

4: Delta i samverkan internt och externt. 

-Arbetsterapeuterna deltar i teamträffar och vårdplaneringar. 

-Träffar med Region Örebro läns sjukgymnaster sker regelbundet. 

-Samverkansträffar mellan arbetsterapeuterna i norra länsdelen sker regelbundet. 

-Samverkansträffar för hjälpmedelstekniker i länet sker några gånger per år. 

Resultat 

1: Kvalitetsledningssystemet är implementerat och processer har lagts in samt att egenkontroller 

görs i systemet. 

2: Alla gäster på Dagrehab har en kontaktperson och en individuell plan. Gästerna får även 

information om klagomål/synpunktshantering. 

3: Telefontiden fungerar bra och telefonmeddelande avlyssnas dagligen. Hemsidan har uppdaterats 

under hösten. Arbetsterapeuternas mail sänds vidare vid semester och annan längre frånvaro. 

4: Intern samverkan sker på teamträffar och vårdplaneringar. Under hösten genomfördes ett projekt 

med Rehabiliterande undersköterskor vilket ledde till ökad samverkan mellan arbetsterapeuter och 

omvårdnadspersonal, både i hemtjänst och på boendena inom kommunen. Träffar med 

sjukgymnasterna har också skett vid flertal tillfällen under året. Samverkansträff för 

arbetsterapeuterna i norra länsdelen har skett två gånger i år och hjälpmedelsteknikerna har haft en 

träff i Örebro. 

Analys 

Arbetet med kvalitetsledningssystemet har fortsatt och processer förtydligas och uppdateras 

kontinuerligt. Arbetet med att upprätthålla samverkan med Region Örebro län och 

arbetsterapeuterna i norra länets kommuner pågår ständigt. Arbetssättet med Rehabiliterande 

undersköterkor har testats i kommunen under hösten med fantastiska resultat. Projektet ledde till 

vinster både för kunderna och samarbetet mellan arbetsterapeuterna och omvårdnadspersonal ute 

på enheterna. Även ett samarbete har inletts med Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för att 

öka tillgängligheten för kund gällande bostadanpassningsärenden. 

Åtgärder 

Arbetssätten med Rehabiliterande undersköterska kommer att fortgå. Under 2017 och 2018 kommer 

två Rehabiliterande undersköterskor på vardera 75% att finnas i verksamheten. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Våra gäster i Dagverksamhet och Dagrehab ska ges möjlighet till planerade meningsfulla aktiviteter. 
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Bakgrund/anledning till målet 

Ge en stimulerande och aktiverande dag hos oss.  

Målvärde 

Öka välbefinnandet hos våra gäster. 

Resultat 

”Må bra rummet” har använts mera och utflykter har gjorts i samband med hemresa varje vecka. 

Gästerna på Dagrehab har nått bättre resultat i och med förändrat nyttjande av 

arbetsterapeutresurs. 

Analys 

Genom att kombinera fysiskt träning och social samvaro behåller våra gäster sin aktivitetsförmåga 

och sitt psykiska välbefinnande. Rehabiliteringskompetensen på dagrehab har höjts i och med att 

verksamheten från och med detta år har en arbetsterapeut i sin verksamhet. Verksamheten har 

utvecklats och gästerna har nått bättre träningsresultat.  

Åtgärder 

Fortsätta ge personalen möjlighet till kunskapspåfyllnad så att kompetensen tas tillvara och att de 

kan fortsätta att hitta inspiration och motivation till ytterligare förbättringar. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Öka kundens möjlighet att bo kvar i egna hemmet och bibehålla/förbättra sina förmågor. 

Bakgrund/anledning till målet 

Att våra kunder förblir så friska och självständiga som möjligt med ökat välbefinnande. 

Målvärde 

Ha en aktuell tillgänglig informationsbroschyr. 

-Erbjuda Arbetsterapeutisk rehabilitering inom en månad från remissdatum. 

-Erbjuda förebyggande hembesök till kommuninvånare som fyllt 80 år och ej har hemtjänstinsatser. 

-Erbjuda en plats på Dagrehab/dagverksamhet inom sex veckor från remissdatum. 

Resultat 

Två aktuella informationsbroschyrer finns. Majoriteten av arbetsterapeuternas kunder har fått en 

bedömning inom en vecka och de har även har fått åtgärder inom en månad. I de fall man inte nått 

måluppfyllelse har det varit i samförstånd med kund, exempelvis att kund önskar att anhörig 

närvarar och en gemensam tid för möte har då legat utanför målramen. Alla gäster till 

Dagrehab/dagverksamheten fick komma inom sex veckor från remissdatum. 9 personer har erbjudits 

ett förebyggande hembesök och 7 har genomförts, vilket är en minskning jämfört med föregående 

år.  
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Analys 

Arbetsterapeuterna har under året fått en högre arbetsbörda, dels på grund av att de fått mera 

arbetsuppgifter överförda från enhetschef som nu gått i pension. Arbetsbördan har även varit högre 

under hösten då projektet Rehabiliterande undersköterska i uppstarten krävde mer 

arbetsterapeutresurs än vad gruppen fick tillskott av. Antalet förebyggande hembesök har detta år 

varit lägre än föregående år vilken också kan kopplas samman med arbetsgruppens högre 

arbetsbelastning under den aktuella perioden. Ett behov finns av att förenkla det egna 

kontrollsystemet för att minska arbetsbördan kring onödig administration utan att förlora 

möjligheten att kontrollera måluppfyllnad. Även prioriteringsordningen behöver ses över för att 

underlätta för arbetsgruppen. 

Åtgärder 

Hitta förenklande arbetssätt för Arbetsterapeuterna samt förtydliga prioriteringsordningen. 

 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Kunden ska få verktyg att hantera vardagen med hjälp av välfärdsteknik.                                                 

Att hushålla med kommunens medel. 

Bakgrund/anledning till målet 

En effektivisering av vårdplanering och dokumentation behöver göras.  

Målvärde 

Börja med vårdplanering på distans, mobil dokumentation. 

Skapa ett batterieåterladdningsrum. 

Vaktmästarsamverkan med övriga enheter för att ge minskade kostnader för transporter och 

vikarier. 

Resultat 

Vårdplaneringar på distans har kommit igång ordentligt och 12 har genomförts där våra 

arbetsterapeuter deltagit. Ett batteriladdningsrum har skapats där 58 batterier har testats och 16 av 

dem har kunnat återladdas. Många av dessa batterier har stått länge och därmed skadats av att stå 

tomma innan utrustningen köptes in. Andelen batterier som förväntas kunna återladdas framöver är 

därför större än de 28% som vi nu lyckats återladda. Batterier som kunnat laddas upp på nytt har 

märkts upp så att vi även kan utvärdera livslängden på återladdningarna. Vaktmästarsamverkan har 

skett men det har blivit svårare nu då vaktmästarresurser har minskat. 

Analys 

Viva applikation är ännu inte inköpt, diskussion och eventuellt inköp bör ske inom en snar framtid. 

Vaktmästarsamverkan bör stöttas för att ge gruppen möjligheter att fortsätta sin samverkan som är 
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ännu viktigare nu när gruppen är mindre än tidigare. Det är svårare för vaktmästarna att hinna sina 

uppdrag vid exempelvis sjukfrånvaro då det nu är färre kollegor att ta hjälp av. 

Åtgärder 

Påbörja samarbete med externt företag för vaktmästarstöd så att vaktmästarna har ytterligare 

samarbetspartner vid frånvaro. 
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Bildningschef 

510 

Under verksamhetsområdet återfinns följande verksamheter: 

Utskottsadministration, kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgård, elevhälsa, skolskjutsar, 

elevassistenter, skolledning, vaktmästare, kompetensutveckling samt köp av platser inom förskola, 

fritidshem, grundskola och gymnasieskola av fristående aktörer och andra kommuner. 

Antal årsarbetare i budget: 18,35 

Skolledning  3,00 

Elevhälsa:  4,50 (specialpedagoger, kurator, skolpsykolog, skolsköterska 

IT-pedagog:  0,50 

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

Skolskjutsverksamhet:  1,10 

Bibliotek inkl. skolbibliotek: 2,50 

Fritidsledare/fritidsassistent: 1,00 

Vaktmästare  2,00 

Händelser under året 
En ny biblioteksplan för perioden 2016 – 2019 antogs av kommunfullmäktige under våren.  

Ökningen av antalet nyanlända ungdomar i gymnasieåldern har fortsatt under året, om än i något 

lägre takt de senaste månaderna. Lindeskolan som är den gymnasieskola som ansvarar för 

språkintroduktionen har inte lyckats ta emot alla elever. För att lösa situationen startades en tillfällig 

grupp i Kopparberg för de ungdomar som inte kunnat beredas plats.  

Under året har en ny lärplattform för grundskolan introducerats. Lärplattformen, som är tänkt att 

underlätta kommunikationen mellan elev, lärare och vårdnadshavare, kommer att vara i full drift 

fr.o.m. höstterminen 2016.  

Satsningen på att öka antalet datorer och lärplattor/barn inom förskola och skola har fortsatt under 

året.. Kommunen tilldelades ett extra statsbidrag med anledning av det stora mottagandet av 

asylsökande barn och en del av detta bidrag har avsatts för att utöka datortätheten inom förskolan 

och grundskolan. 

Kommunen ansökte och beviljades medel till ett tre-årigt ESF-projekt för att minska antalet elever i 

grundskolan och gymnasiet som avbryter sin skolgång. 

Genom projektmedel från Skapande skola/Kulturrådet har grundskoleeleverna fått ta del av olika 

professionella teater- och musikföreställningar. Målet är att alla elever ska få se minst ett 

professionellt kulturarrangemang/år.  

Barnen inom förskolan har på liknande sätt fått se teaterföreställningar. Biblioteket har också 

anordnat teater för de yngre barnen. 

Arbetet med att höja måluppfyllelsen inom kommunens grundskola när det gäller kunskapsmålen har 

fortsatt under året. Mycket arbete har lagts på att utveckla kommunens system för 

kvalitetsuppföljning.  
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Andelen elever i åk 9 med fullständiga betyg ökade från 61 % till 68,8 % och behörigheten till 

gymnasieskolans nationella program var 85,4 % vilket var en ökning med 7 % och över genomsnittet i 

landet.  

Skolinspektionen genomförde under våren en inspektion av förskolechefen styrning av 

verksamheten. Inga anmärkningar riktades mot verksamheten i inspektionsrapporten 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Kostnader för gymnasieskola   Grundsärskolan i Lindesberg  

Genomsnittligt antal elever 
ht/vt 

198 st.  Genomsnittligt antal elever 5 

Totalkostnad för verksamheten 
2016 

16 970 100 kr  Total kostnad för verksamheten 
2016 

1 970 900 kr 

Genomsnittlig kostnad/ 
elevplats 2016 

85 707 kr  Genomsnittlig kostnad/ elev 
2016 

394 180 kr 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansvar 510 uppvisar ett överskott mot budget på 1 678 tkr.  

Det största överskottet härrör sig till verksamhet 4505; köp platser gymnasieskola och beror dels på 

höjda ersättningar från Migrationsverket för asylsökande elever så att statsbidraget nu i stort täcker 

kommunens kostnader, dels på färre elever än beräknat på IM-programmet. 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 46 443 47 691 47 278 -413 

Intäkter -5 195 -10 251 -8 160 2 091 

Netto 41 248 37 440 39 118 1 678 

 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

01511      Gem adm bildn.förv 0 76 0 0 -76 

03520      Pedagogisk vht , IT -52 380 0 268 -60 

08131      IT-verksamhet 0 2 0 0 -2 

22510      Konsumentrådgivning 0 15 0 12 -3 

31010      Stöd t studieorganisation 0 130 0 157 27 

31019      Övrigt - Stöd t studieorg -240 233 0 0 7 

31521      Kulturverksamhet vuxen 0 21 0 21 0 

31522      Kulturverksamhet barn -135 209 0 50 -23 

31523      Valborg,midsom, nationald 0 61 0 37 -24 

31591      Ersättning STIM 0 0 0 2 2 

32010      Biblioteksverksamhet 0 1 153 -8 1 159 -2 

32020      Mediakostnad -13 282 -11 327 47 

32030      Fast.kostn bibliotek 0 240 0 228 -12 

37110      Fritidsgård- Ljusnarsskol 0 442 0 519 77 

37500      Lovverksamhet 0 12 0 0 -12 

40751      Gem adm förskola 0 814 0 784 -30 

40753      Föreskoleverksamhet 0 1 0 0 -1 

40759      Ledning o adm förskola 0 9 0 0 -9 

40791      Köp förskolpl -annan kom -21 347 -43 717 347 

40792      Köp förskolpl -priv regi -117 1 945 -80 1 503 -405 
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42501      Fritidshem 0 7 0 0 -7 

42503      Fritidshem-Kyrkbacksskola 0 1 0 0 -1 

42591      Köp fritidsh -annan kom 4 209 0 245 32 

42592      Köp fritidsh -priv regi -21 359 -25 411 49 

43591      Köp försk.kls -annan kom 0 289 0 170 -119 

43592      Köp försk.kls -priv regi -35 658 -38 637 -24 

44011      Grundskola undervisning -50 51 0 0 -1 

44016      Specialpedagoginsatser -1 1 227 0 1 272 45 

44023      Läromedel + förbr.mtrl 0 159 0 197 38 

44028      IT 0 9 0 0 -9 

44041      Skolmåltider -3 0 0 0 3 

44051      Skolskjutsar grundskola -225 2 593 -166 2 764 229 

44061      Skolhälsovård -124 713 -147 705 -31 

44062      Skolpsykologverksamhet -4 434 0 494 63 

44063      Skolkurators.vht -420 650 0 401 171 

44071      Skolfastigheter 0 0 0 250 250 

44072      Vaktm / fastigh.skötsel 0 858 0 898 40 

44075      Inventarier 0 551 0 460 -91 

44081      Administration -4 009 211 -3 804 342 337 

44082      Skolledning -69 1 038 0 814 -155 

44085      Komp.utv+försk.kl+fritids -15 130 0 148 34 

44088      Elevassistenter gr.skola -18 1 971 -50 1 991 -12 

44091      Köp skolpl -annan kom -848 2 887 -451 1 419 -1 071 

44092      Köp skolpl - fristå skola -221 2 816 -150 2 505 -240 

44351      Skolskjutsar särskola 0 473 0 472 -1 

44391      Köp skolpl sär -annan kom 0 1 498 0 1 474 -24 

45051      Gymnasieresor -163 1 036 0 935 62 

45052      Inackorderingstillägg 0 199 0 270 71 

45091      Köp skolpl Gy -annan kom -3 238 16 184 -2 988 18 062 2 128 

45092      Köp skolpl Gy -frist skol -183 3 135 -180 3 086 -46 

45391      Köp skolpl Gy.sär -anan k 0 706 0 743 38 

45392      Köp skolpl Gy.sär-frist s -30 267 -20 325 69 

47282      Skolledning vuxenutb 0 1 0 0 -1 

56821      Droginformation- ungdom 0 1 0 5 4 

  Totaler -10 251 47 691 -8 160 47 278 1 678 

 

Investeringsuppföljning 
3008 Utemiljö förskolan: + 22,9 tkr. Lekutrustning till Garhyttans förskola 

3012 En/två klassuppsättningar datorer: 0 tkr. Klassuppsättningar av datorer till grundskolan 

inköpta       

3013 Nuddisar till förskolan: +3,6 tkr. Investeringen genomförd och systemet i bruk 

3511 Datorer/lärplattor skolan: -129,8 tkr. Klassuppsättningar av datorer samt lärplattor inköpta. 

Datorutrustning som skulle ha bokförts på drift. 

3512 Datorer/lärplattor samt utrustning till förberedelseklass Kolockargården: +13,4 tkr. 

Investeringen genomförd. 

3513 Vikvägg och utrustning Kyrkbacksskolan: - 5,7 tkr. Investeringen genomförd. 

3514 Inventarier Garhyttans förskola: -1,1 tkr. Ersättning för utslitna möbler samt nytt material.  

3515 Inventarier och utrustning förberedande gymnasieklass: -2,6 tkr. Datorer och möbler till den 
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tillfälliga gruppen med nyanlända elever. 

3516 Förskola Fasegatan Getporsen – 24 tkr. Konsultinsatser inför planerad ombyggnation. 

 

            Budget- 

Kod Projekt Budget Inkomst Utgift Netto avvikelse 

3008       Utemiljö för- o grundskol 50 0 23 23 27 

3012       En/två klassupps datorer 80 0 80 80 0 

3013       Nuddisar till förskolan 40 0 36 36 4 

3511       IT-utrustn, läspl, skolan 275 0 405 405 -130 

3512       Dat/lärpl förberkl+basutr 365 0 352 352 13 

3513       Vikvägg+utrust Kyrkb.skol 60 0 66 66 -6 

3514       Inven Garhyttans förskola 216 0 217 217 -1 

3515       Invt+utrust förber gymns. 135 0 138 138 -3 

3516       Förskola Fasegatan (Getpo 0 0 24 24 -24 

  Totaler 1 221  0 1 340 1  340 - 119 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Den osäkra prognosen när det gäller antalet asylsökande gör det svårt att beräkna våra kostnader för 

köp av platser inom språkintroduktionen inom gymnasieskolan. En prognosticerad minskning av 

antalet nyanlända i gymnasieåldern tillsammans med den 50 % ökningen av statsbidragen begränsar 

dock kommunens kostnader avsevärt. 

Bildningsverksamheten har ansökt och beviljats statsbidrag för Skapande skola även under nästa 

läsår; pengar som tillsammans med kommunens egna ekonomiska anslag till barnkultur ska användas 

för att förverkliga målet om minst en professionell föreställning/barn och år. En regional 

kulturgaranti diskuteras för närvarande där regionen förbinder sig att medfinansiera kultur för barn 

och unga vilket kommer att öka våra möjligheter att nå målet. 

Arbetetet med att utveckla verksamhetens kvalitetsarbete för att öka måluppfyllelsen i våra 

förskolor, fritidshem och grundskolor fortsätter under året. Tillsammans med Skolverket ska 

bildningsverksamheten under 2017 driva ett projekt för att utveckla vårt arbete med nyanlända i 

grundskolan. 

Vi fortsätter även det treåriga utvecklingsprojektet för att minska skolfrånvaro och skolavhopp inom 

grundskolan och gymnasieskolan. 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Biblioteket ska erbjuda en god service till alla boende i kommunen  

Bakgrund/anledning till målet 

Att erbjuda en så god service som möjligt utifrån tilldelade medel bör vara ett mål för alla 

kommunala verksamheter 
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Målvärde 

De tjänster som erbjuds av biblioteket ska uppfattas som attraktiva av de som utnyttjar biblioteket. 

En ny brukarundersökning ska genomföras under året för att få brukarna synpunkter på bibliotekets 

tjänster, service och öppettider.  

Resultat 

Undersökningen som skulle ha genomförts under hösten har skjutits fram på grund av 

vakanser i personalen och genomförs nu under januari-februari. Vi hoppas kunna presentera 

resultat och eventuella åtgärder under våren. 

Analys 

 

Åtgärder 

 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Biblioteket ska under året genomföra olika former av offentliga arrangemang som försläsningar, 

utställningar och liknande för att locka nya grupper av kommuninvånare.  

Bakgrund/anledning till målet 

Vår vision är att biblioteket ska fungera som en mötesplats för kommunens invånare. Vi kan se att 

flera grupper inom kommunen är underrepresenterade bland våra besökare och vi behöver prova 

nya vägar för att locka dessa till biblioteket. 

Målvärde 

Minst två offentliga arrangemang ska genomföras under vår- respektive höstsäsongen. 

Resultat 

Under våren har en konstutställning sam ett flertal sagostunder anordnats på biblioteket. Under 

hösten har en föreläsning om författaren Helmer Linderholm samt en konsert i samverkan med 

kammarmusikföreningen genomförts. 

Analys 

Aktiviteterna har följt planen. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Biblioteket ska genomföra läsfrämjande aktiviteter för kommunens barn och unga. 

Bakgrund/anledning till målet 

Undersökningar visar att läsningen bland unga, speciellt bland pojkar, minskat under senare år. 

Läsfrämjande aktiviteter kan bidra till att öka intresset  
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Målvärde 

Personal från biblioteket ska hålla sagostunder för barn i förskoleåldern samt bokprat med elever i 

grundskolan. 

Författarbesök ska anordnas under hösten i grundskolan under förutsättning att ekonomiska medel 

finns inom ramen för Skapande skola. 

Resultat 

Under året har personal hållit både sagostunder och bokprat med målgrupperna. På grund av 

personalvakanser har dock färre sagostunder än beräknat kunnat genomföras 

Analys 

Vakanser i personalen har sänkt måluppfyllelsen. 

Åtgärder 

Rekrytering av ny personal pågår för närvarande och en ny bibliotekarie tillträder sin tjänst i april 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Bibliotekets kunder ska erbjudas en bättre service genom att utveckla sina digitala tjänster  

Bakgrund/anledning till målet 

E- böcker är en relativt ny företeelse inom bibliotekets medieutbud. För att fler ska upptäcka 

möjligheten behöver e-böckerna marknadsföras. 

Målvärde 

Biblioteket ska aktivt marknadsföra möjligheten att låna e-böcker. Möjligheten att låna e-böcker via 

biblioteket ska marknadsföras bättre än idag, dels på biblioteket men även via bibliotekets hemsida 

och Facebooksida 

Resultat 

Bibliotekets Facebooksida har uppdaterats och webbsidan har utvecklat med mer info om hur man 

lånar e-böcker.  

Analys 

Åtgärderna följer planen. 

Åtgärder 

Då kommunen är på väg att anta en ny policy gällande Facebook kommer bibliotekets Facebooksida 

tyvärr att läggas ner och hänvisas till kommunens Facebooksida vilket troligen leder till minskade 

möjligheter att kommunidera med låntagarna. 
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Förskolechef 

520-522 

Barnomsorgen består av förskolan Garhyttan med fyra avdelningar i Kopparberg samt förskolan 

Åstugan i Ställdalen med tre förskoleavdelningar och ett fritidshem. I Mossgruvan och i Bångbro finns 

familjedaghem. Det är cirka 150 barn inskrivna i verksamheten. 

I Kopparberg och i Sälldalen finns grupper med asylbarn som har allmän förskola. I Kopparberg är 

barnen i en lokal i källarplanet på Garhytteskolan och i Ställdalen går barnen på den ordinarie 

förskolan. Antalet barn i grupperna kan variera och personalbemanningen är utifrån antal barn i 

gruppen. Under höstterminen har vi haft både för- och eftermiddags grupp i Kopparberg på grund av 

det stora antalet nyanlända barn, många av dessa har bott i Bångbro. 

Personal: 0, 5 tjänst administratör, 0,4 tjänst specialpedagog, 1,0 tjänst resurspedagog,  23,25 tjänst 

förskolepersonal, 0,7 tjänst fritidshemspersonal och 2,0 tjänst dagbarnvårdare och visstidsanställd 

personal för asylverksamheten. Förskolechefstjänsten innehas av två personer som arbetar 50 % 

vardera. 

Händelser under året 
Projektering av ny förskola i Ställdalen har pågått under året och under våren 2017 kommer en ny 

förskola att byggas. Antalet asylsökande barn har ökat markant på grund av asylförläggningen i 

Bångbro och dessa barn har erbjudits allmän förskola i Kopparberg. Även anhöriginvandringen har 

ökat vilket bidragit till att öka trycket på barnomsorgen. En projektering för att bygga om ett före 

detta gruppboende till en två-avdelnings förskola har inletts under året och målet är att den nya 

förskolan ska kunna öppna före sommaren 2017. Barnomsorgen och fritidshemmen har infört ett 

datasystem där föräldrar kan lämna scheman och göra schemaändringar via sin dator eller 

mobiltelefon. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Nytt statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper, tillsammans med en höjd ersättning från 

Migrationsverket och ersättning för barn som fått permanent uppehållstillstånd, bidrar ett överskott 

i budget. 

Budgeten för familjedaghem täcker inte de höga personalkostnaderna, i första hand höga 

övertidsersättningar. 

 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 14 397 16 030 13 783 -2 247 

Intäkter -3 149 -5 100 -2 419 2 681 

Netto 11 248 10 930 11 364 434 
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    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

Kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter  kostnader avvikelse 

08131      IT-verksamhet 0 2 0 0 -2 

40751      Gem adm. förskola -3 407 1 131 -2 187 381 470 

40753      Förskoleverksamhet -1 694 11 404 -13 9 565 -159 

40754      
Särsk stödinsats 
förskola 0 27 -219 495 248 

40757      Kompetensutv. förskola 0 10 0 87 77 

40761      Matservice - Förskolor 0 623 0 481 -143 

40771      Fastighetskostn. förskola 0 1 517 0 1 400 -117 

41201      Familjedaghem 0 1 013 0 932 -82 

42501      Fritidshem 0 303 0 443 141 

44061      Skolhälsovård 0 0 0 0 0 

44081      Administration 0 0 0 0 0 

  Totaler -5 100 16 030 -2 419 13 783 434 

 

Investeringsuppföljning 
Under året har vi investerat i nya möbler och ny utrustning till Förskolan Garhyttan samt ett nytt 

system för närvaroregistrering inom förskola och fritidshem. Förskolorna har även kunnat uppdatera 

sin IT-utrustning med nya bärbara datorer och lärplattor till avdelningarna med hjälp av det extra 

statsbidraget för asylmottagande.  

Framtid och förväntad utveckling 
Vi har stora barngrupper och kö, så planer finns för att öppna ytterligare avdelningar i Kopparberg, 

för att kunna minska barngrupperna och undvika köer till barnomsorgen. Under våren invigs den nya 

förskolan i Ställdalen vilket kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö för barn och personal. 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Kommunen ska verka för att man snabbt kan erbjuda en barnomsorgsplats utifrån önskemål och 

behov 

Bakgrund/anledning till målet 

I skollagen finns krav på att kommunen ska erbjuda barnomsorg och allmän förskola inom utsatt tid. 

Antalet barn i förskoleåldern har ökat och det är många barn inskrivna i några barngrupper. Vi bör 

sträva efter färre barn på några avdelningar och att det inte ska finnas någon kö till kommunens 

barnomsorg. 

Resultat 

Hittills har vi lyckats erbjuda barnomsorg till alla barn där det finns ett akut behov. Men vi har haft kö 

till våra förskolor under hösten och asylsökande barn har på grund av den stora tillströmningen inte 

fått erbjudande om allmän förskola så snabbt som vi önskat. Asylsökande barn från förläggningen i 

Bångbro har blivit erbjudna för- och eftermiddagsgrupper i Kopparberg.  

Analys 

I dag har vi inte tillräckligt med platser för att möta efterfrågan på förskoleplatser. Några av de 

lokaler som används idag håller heller inte en god standard. 
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Åtgärder 

Kommunen behöver så snart som möjligt öppna en ny förskola med två avdelningar så att 

barnomsorgen får tillgång till ändamålsenliga lokaler som täcker de aktuella behoven. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Antalet besökare ska öka på Familjecentralen Samba och deltagare i föräldrautbildningen Cope. 

Bakgrund/anledning till målet 

Familjecentralen och föräldrautbildningar spelar en viktig roll i att stödja föräldrar i deras föräldraroll. 

Vi vill därför öka antalet besökande barn och föräldrar på familjecentralen och att fler familjer deltar i 

föräldrautbildningen COPE. Vi önskar att fler asylsökande kommer till familjecentralen. 

Målvärde 

Antalet besökare på familjecentralen och deltagare i föräldrautbildningen COPE ska öka jämfört med 

tidigare år. 

Resultat 

Antalet besök på familjecentralen har ökat. Deltagare i familjeutbildningen har varierat och vi har 

erbjudit den på olika språk. Några familjer har påbörjat föräldrautbildningen men inte fullföljt den. 

Analys 

Antalet besök på familjecentralen har ökat markant och en förklaring är att man bytte 

öppethållandet från förmiddag till eftermiddag. När det gäller föräldrautbildningen så kan en del i att 

antalet deltagare varit svagt sökas i svårigheter med marknadsföringen. 

Åtgärder 

För att öka tillströmningen till familjecentralen ytterligare kan vi se över och eventuellt utöka 

öppettiderna. Vi bör ändra rutinerna för anmälan till föräldrautbildningen och ett kanske erbjuda ett 

annat föräldrastöd än COPE. Vi behöver även förbättra marknadsföringen och prova att erbjuda 

föräldrastöd på något annat sätt och på olika språk.  

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

All personal är väl förtrogen med barngruppens behov så att barns utveckling och lärande är 

optimalt. 

Bakgrund/anledning till målet 

Det ligger i förskolans uppdrag att vi har en verksamhet som gynnar barns utveckling och lärande. 

Målvärde 

Verksamheten ska stödja barnens utveckling och lärande. De olika dokumenten i kvalitetsarbetet gör 

vi lätt kan följa att vi har en verksamhet som gynnar barnen. 
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Resultat 

Avdelningarnas utvärderingar visar på en progression inom många områden hos barngrupperna. Alla 

avdelningar har prioriterade mål, använder sig av gruppöversynen och uppdaterar den regelbundet 

vilket gör att personalen får en bättre överblick över barngruppens utveckling. Alla använder 

lotusdiagramen där förskolans strävansmål finns beskrivna så att föräldrar på ett lätt sätt kan se vad 

förskolans uppdrag innebär. 

Analys 

Det nya kvalitetssystemet gör att personal och ledning får en bra översikt över barngruppernas 

utveckling. Nu krävs att man arbetar vidare med dokumenten som finns så att all personal känner sig 

väl förtrogen med dem. 

Åtgärder 

Verksamheten måste fortsätta att använda kvalitetsdokumenten och utvärdera dem regelbundet. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Personalen ska använda sig av ett entreprenöriellt förhållningssätt. 

Bakgrund/anledning till målet 

Att personalen ska använda sig av processutbildningen i entreprenöriellt lärande, så att alla barn 

möts på den nivån de är och utmanas optimalt. 

Målvärde 

Det entreprenöriella förhållningssättet ska öka bland personalen. 

Resultat 

Genom de nya arbetssätt som introducerades i utbildningen får barnen prova på mer själva och ges 

mer tid för att göra olika saker.  

Analys 

Processutbildningen har ökat personalens förståelse för hur man kan bemöta barn på deras nivå. 

Åtgärder 

Personal och ledning behöver fortsätta påminna varandra om utbildningen och eventuellt anordna 

en uppföljning av den. 
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Rektor 

542; 544 

Under verksamhetsområdet återfinns följande verksamheter: 

Grundskolorna Kyrkbacksskolan årskurs 3-9 med en särskoleavdelning samt Garhytteskolan årskurs F-

2, ett fritidshem på vardera enheten samt den kommunala kulturskolan. 

Antal årsarbetare i budget totalt: 44,20 

Garhytteskolan (Ansvar 542) 

Antal årsarbetare i budget: 11,63 

Kyrkbacksskolan (Ansvar 544) 

Antal årsarbetare i budget: 32,57 

Händelser under 2016 
Året har präglats av ett stort mottagande av nyanlända barn. Den stora tillströmningen har gjort att 

verksamheten har haft svårigheter att inom utsatt tid ordna skolplatser och utbildade lärare till alla 

nyanlända elever. Nya lokaler i den upprustade Klockargården har tagits i bruk och en ny 

mottagningsenhet startades under hösten för att underlätta situationen. Mot slutet av året avtog 

dock strömmen av nya elever något vilket har underlättat situationen för personal och skolledning. 

Antalet elever i grundskolan har ökat från c:a 420 elever i januari till 470 i slutet av året. 

Under året har personalen gjort stora ansträngningar för att förbättra elevernas kunskapsresultat 

och den positiva trenden när det gäller avgångselevernas i årskurs 9 resultat fortsatte under året. 

Andelen bland årets avgångselever som var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram motsvarade 

genomsnittet i riket, en ökning med nästan 6 %, Även andelen elever som var behöriga i alla ämnen 

ökade.  

Claudia Kraft, som har haft tjänsten som rektor för skolorna under två år, slutade sin anställning den 

sista augusti. På grund av svårigheter att direkt hitta en rektor med rätt kvalifikationer anställdes en 

rektor på konsultbasis under resterande delen av höstterminen. I slutet av terminen lyckades 

kommunen dock anställa en ny rektor som tillträdde tjänsten i början av 2017. 

Övriga väsentliga händelser under året  
Tillströmningen av asylsökande elever fortsätter att ställa både budget, lärarkompetensen samt 

tillgång av lokaler och lärare samt språkstödjare på prov. En utmaning som vi ser som en möjlighet 

att öka vår kunskap om inkludering och som en möjlighet att erbjuda en mångkulturell skola. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall
542 Garhytteskolan:  

Garhytteskolan uppvisar ett positivt utfall 1 909 tkr.  

Under 2016 har bidrag såsom bidrag för asylelever, skolpeng för elever som fått permanent 

uppehållstillstånd samt den statliga satsningen lågstadielöftet balanserat ekonomin. En del av 

överskottet kan hänföras till att ett antal tjänster inom grundskolan som skulle belastat ansvar 542 
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felaktigt bokförts på ansvar 544. 

544 Kyrkbacksskolan: 

Kyrkbacksskolan uppvisar ett positivt utfall; 331,5 tkr på helårsbasis. Även här bidrar statsbidrag till 

det positiva ekonomiska resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 

budget 

Kostnader 32 962 40 000 33 367 -6 633 

Intäkter -4 497 -10 977 -2103 8 874 

Netto 28 465 29 023 31 264 2 241 

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

_____   0 0 0 4 4 

33010      Musikskoleverksamhet -183 2 004 -129 2 026 76 

37110      Fritidsgård- Ljusnarsskol -98 131 0 6 -27 

37500      Lovverksamhet 0 0 0 11 11 

39100      Simskolor 0 31 0 26 -5 

40753      Föreskoleverksamhet 0 1 0 0 -1 

42501      Fritidshem -529 825 -357 1 162 509 

42502      Fritidshem- Bergsgården 0 0 0 0 0 

42503      
Fritidshem-
Kyrkbacksskola -59 393 0 296 -38 

42561      Matservice - Fritidshem 0 97 0 118 20 

43501      Förskoleklass 6-åringar -484 1 164 0 750 69 

44010      PRAO 0 0 0 33 33 

44011      Grundskola undervisning -9 534 20 642 -1 617 15 575 2 850 

44012      Svenska ll 0 289 0 204 -84 

44014      Specialundervisning 0 1 270 0 1 211 -59 

44015      Särskilda stödinsatser -69 1 180 0 897 -214 

44016      Specialpedagoginsatser 0 1 0 0 -1 

44017      Övriga stödanordningar 0 90 0 166 76 

44021      Skolbibl +böcker+tidskrif 0 20 0 25 6 

44023      Läromedel + förbr.mtrl 0 805 0 653 -151 

44027      Kult.akt+stud.besök+ mm 0 60 0 49 -11 

44028      IT 0 51 0 16 -35 

44041      Skolmåltider 0 3 025 0 2 579 -446 

44061      Skolhälsovård 0 0 0 0 0 

44071      Skolfastigheter 0 5 311 0 5 241 -70 

44072      Vaktm / fastigh.skötsel 0 0 0 0 0 

44081      Administration -18 1 341 0 973 -349 

44084      SYV 0 302 0 258 -45 

44085      Komp.utv+försk.kl+fritids -2 27 0 137 112 

44088      Elevassistenter gr.skola 0 519 0 295 -224 

44301      Särskola -1 420 0 656 237 

  Totaler -10 977 40 000 -2 103 33 367 2 241 
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Framtid och förväntad utveckling 
Mycket pekar på att tillströmningen av nyanlända elever med annat modersmål kommer att minska 

under året vilket ger skolorna en möjlighet att konsolidera verksamheten. Ett stort arbete blir att 

under året integrera de nya eleverna i ordinarie klasser. Samtidigt måste arbetet med att höja 

kunskapsresultaten bland eleverna fortsätta. 

 

Den planerade flytten av årskurs f-2 till Kyrkbacksskolan kommer att vara en stor utmaning för hela 

skolan under året. Flytten innebär en möjlighet att förstärka samarbetet mellan stadierna men ställer 

krav på att vi kan skapa en väl fungerande undervisningsmiljö för personal och elever med de 

resurser som anvisats. 

 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Skolornas verksamhet ska präglas av öppenhet och en god tillgänglighet.

Bakgrund/anledning till målet 

Detta är mål som finns i de statliga styrdokumenten och i kommunens skolplan. 

Målvärde 

Asylsökande elever ska få plats i förberedelseklass inom en månad. 

Elever och vårdnadshavare ska känna sig välkomna att ta del i skolans verksamhet. Skolan ska inbjuda 

till: 

- två skolråd/år 

- två matråd/år 

- två föräldramöten/år 

- sex evenemang från Kulturskolan varje år

Resultat 

Under våren har asylsökande elever inte kunnat erbjudas plats under den stipulerade tiden. 

Väntetiden har uppgått till flera månader för många av eleverna. 

När det gäller antalet aktiviteter har dessa följt de uppsatta målen under våren

Analys 

De långa kötiderna för nyanlända har berott på brist på personal och lokaler. Under slutet av våren 

tillskapades nya lokaler i Klockargården och under hösten startades en ny mottagningsenhet. Dessa 

åtgärder har minskat kön och väntetiderna ligger idag inom riktvärdet.  

Brist på personal med rätt kompetens är dock fortfarande ett problem.

Åtgärder 

Nyrekrytering av personal behövs för att kunna bygga bort kön helt och skolledningen deltar under 

våren i olika rekryteringsaktiviteter. Verksamheten har även initierat fortbildningsinsatser för att höja 

kompetensen inom den befintliga personalen. 
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Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Alla barn och elever ska uppleva skolan som en trygg och stimulerande miljö. 

Bakgrund/anledning till målet 

Detta är mål som anges i de statliga styrdokumenten.

Målvärde 

Trygghetsenkäterna och trygghetssamtalen skall visa att alla elever känner sig trygga i skolan och på 

Fritidshemmen. 

Alla elever skall delta i minst ett studiebesök under läsåret. 

Resultat 

I den årliga trygghetsenkäten i november uppger 87 % av eleverna att de känner sig trygga i 

skolan – detta är en minskning med 5 procentenheter jämfört med föregående läsår. 

Analys 

Vi kan se att den upplevda tryggheten minskat i flera årskurser jämfört med tidigare år. Några tydliga 

anledningar till försämringen går inte att utläsa av enkäten. Noteras att svarsfrekvensen är lägre än 

tidigare år vilket kan ha påverkat resultatet något. 

Åtgärder 

Minskningen är oroande och en uppföljning för att hitta möjliga orsaker har påbörjats. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Andelen elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan följer genomsnittet i riket.. 

Bakgrund/anledning till målet 

En genomförd gymnasieutbildning är av stor betydelse för elevernas framtida etablering på 

arbetsmarknaden  

Målvärde 

Genomsnittlig andel av eleverna i riket som är behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan läsåret 

2015/16 var 83,1 %. 

Resultat 

85,4 % av eleverna var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram vårterminen 2016; en ökning med 

6,4 % jämfört med tidigare år och 2,3 % högre än genomsnittet för riket. 

Analys 

Målet är uppnått. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Skolan ska präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt med en öppenhet för ny teknik.  

Bakgrund/anledning till målet 

Att skolan tillämpar ett entreprenöriellt förhållningssätt i sin undervisning med inslag av ny teknik är 

ett sätt att motivera eleverna till bättre studieresultat. 

Målvärde 

- Att användningen av IKT inom undervisningen ökar.  

-Att under våren implementera lärplattformen Itslearning och koppla på eleverna vid 

höstterminsstarten. 

- Att öka elevernas IKT-kompetens genom regelbunden dataundervisning med en lektion/vecka, med 

början i åk 3 och 4. 

- Att öka elevernas kunskaper om arbetsmarknaden och dess villkor.  

- Att ge alla elever i årskurs 7 och 8 motivationsföreläsningar av representanter för  projektet 

Arbetsmarknadskunskap samt av skolans SYV. 

Resultat 

Skolorna har under året fått ett stort tillskott av datorer vilket gjort att möjligheten för eleverna att 

använda datorer som ett verktyg i sin inlärning har ökat. Eleverna i årskurs 3 och 4 har fått 

dataundervisning enligt plan och eleverna i årskurs 8 och 9 har fått extra undervisning i olika 

programvaror för att vara förberedda inför övergången till gymnasiet. 

Implementeringen av lärplattformen Itslearning följer planen och under hösten har eleverna i allt 

större utsträckning börjat utnyttja plattformen. Nästa steg är att även vårdnadshavare ska kunna 

logga in på lärplattformen för att de på ett enklare sätt ska kunna följa sina barns utveckling. 

Projektet arbetsmarknadskunskap har fortsatt under året. Skolans Studie- och yrkesvägledare har 

arbetat aktivt för att informera eleverna inför valen till gymnasieskolan. 

Analys 

Verksamheten uppnår de uppsatta målen. Under året har personalen fått kontinuerlig fortbildning i 

att hantera den nya lärplattformen och i olika programvaror enligt verksamhetens IKT-strategi vilket 

bidragit till att höja kompetensen inom området. 

Åtgärder 

I den nya IKT-strategi som gäller fr.o.m. 2017 sätter verksamheten nya mål för att utveckla IT som ett 

pedagogiskt verktyg inom grundskolan. 
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Allmännyttan 

610 

Det allmännyttiga bostadsbeståndet utgörs av drygt 300 hyreslägenheter i olika områden, storlekar 

och prisklasser. Allmännyttan är ett av kommunens verktyg för att säkerställa bostadsförsörjningen i 

kommunen på kort och lång sikt. Anpassningar kan göras i det egna beståndet för att tillgodose 

efterfrågan av specifika typer av bostäder eller bostäder till vissa grupper på bostadsmarknaden.  

Händelser under året 
Den nyinrättade tjänsten drifttekniker tillsattes 1 april. Det strategiska energieffektiviseringsarbetet 

har påbörjats och en minskad el- och värmeförbrukning i flera fastigheter är ett faktum.  

En trädgårdsmästare anställdes per 1 mars vilken fungerat som arbetsledare för fyra 

säsongsanställda parkarbetare som skött gräs- och häckklippning, trimning, rensning, plantering med 

mera. Denna verksamhetsförändring bedöms ha lett till en klar kvalitetshöjning för den yttre skötseln 

av fastighetsbeståndet. Träd och buskar har beskurits på ett fackmannamässigt vis. Gräsmattor har 

kantskurits och överväxta gångar och planteringar har rensats fram. Sommarblommor och ljung har 

planterats i nymålade planteringskärl. Gruppen har tagit emot både ferieungdomar och 

språkpraktikanter från SFI. Gruppen har också, förutom sedvanlig trädgårdsskötsel, även hunnit med 

några nyanläggningar av lekplatsutrustning och att rensa de flesta hängrännor i fastighetsbeståndet. 

Det sistnämnda har tidigare inte blivit utfört på många år vilket i flera fall lett till skador på tak och 

fasader.    

Ett antal större underhållsåtgärder har genomförts under året. Bostadsområdena Ställdalen och 

Sandbacken har genomgått utvändig målning, garagetaken på kedjehusen på Kyrkvägen har bytts, 

värmesystemet på Källtorpsvägen 12 och Kyrkvägen 13 har renoverats och utemiljön på Gärdet har 

fräschats upp. Till det sistnämnda projektet söktes bidrag från Boverket vilket tyvärr inte beviljades 

då det var ett hårt söktryck på bidraget och myndigheten valde att prioritera projekt med flera 

samarbetsaktörer. Eftersom vintern kom redan i början av november pausades projektet och 

kommer att återupptas så snart väderleken tillåter. Nya vitvaror till en kostnad om drygt 200 tkr har 

köpts in och ny energisnål LED-belysning har installerats i tvättstugorna på Gärdet, Sandbacken och 

Gästgivaren.  

Ett nytt fastighetssystem har köpts in och är fortfarande under uppsättning. Systemet hanterar 

hyresavisering men innehåller också funktioner som avsevärt ska förbättra servicen till hyresgäster. 

Det handlar om ”Mina sidor” på webben där kunderna kan registrera och följa hanteringen av 

felanmälningar, kontrakt och fakturor. Det kommer även finnas möjlighet att söka och registrera 

intresse för lediga lägenheter. 

Ett samarbetsavtal har tecknats med Hyresgästföreningen för att främja arbetet med så kallat 

boinflytande, det vill säga att hyresgästerna ges möjlighet att vara delaktiga i beslut och planering 

som rör deras boende, ett område som fick låga betyg i hyresgästundersökningen som genomfördes 

under fjolåret.  

Lägenheterna på Riggardsgatan som stått tomma en längre tid har renoverats och hyrs ut till 

kommunens verksamhet för ensamkommande flyktingbarn.  
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Verksamhetsmått/nyckeltal 
Den genomsnittliga uthyrningsgraden under året uppgår till 97 procent. Det är historiskt högt och har 

medfört ett ökat tryck på personal som hanterar kön då en aktuell hyrespolicy saknas. Ett förslag på 

hyrespolicy kommer att presenteras politiskt inom kort.  Endast i ytterområdena Ställdalen och 

Bångbro har det under året funnits långvariga vakanser.  

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamheten uppvisar ett underskott för helåret på 165,8 tkr och beror främst på tre stora 

vattenskador under sista halvåret med kostnader för självrisker om 178 tkr.  

    Utfall Utfall Budget Budget Budget- 

kod Verksamhet intäkter kostnader intäkter kostnader avvikelse 

01260      Fastighetsavdelning 0 9 0 0 -9 

61013      Servicegrupp -1 0 0 0 1 

81520      Allmännyttan -19 772 19 764 -19 394 20 167 782 

  Totaler -19 773 19 773 -19 394 20 167 774 

 

Investeringsuppföljning 
Förbrukade investeringsmedel under året uppgår till 2 837 tkr att jämföra mot budget på 2 250 tkr. 

Kostnader uppgående till 375 tkr för garagereparationer på kedjehusen på Kyrkvägen har bokförts 

här liksom en elbil, en dieselbil, en Ventrac och en Hako gräsklippare till en sammanlagd kostnad om 

445 tkr. 

Framtid och förväntad utveckling 
Under de kommande åren behöver underhållsnivån i det relativt ålderstigna fastighetsbeståndet 

höjas för att minska den upparbetade underhållsskulden. De största områdena Krokfors och Gärdet 

står inför omfattande renoveringar med fönster-, tak- och stambyten, energimässiga uppgraderingar 

och tillgänglighetsanpassningar. Renoveringar som är så omfattande att hyresgäster i flera fall 

tillfälligt kommer att behöva evakueras. Dessa åtgärder kommer att ta stora ekonomiska resurser i 

anspråk. För att mer noggrant kunna fastställa vilka belopp det handlar om kommer särskilda 

utredningar att genomföras för att ligga till grund för den fortsatta verksamhetsplaneringen. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Fastighetsavdelningen ska förbättra informationen om verksamheten för allmänhet och hyresgäster 

genom att utveckla och förbättra hemsidan. 

Bakgrund/anledning till målet 

Den lättillgängliga informationen om kommunens bostadsbestånd är knapphändig. En proaktiv och 

kontinuerlig information om verksamheten är viktig för att synliggöra förvaltningen och dess 

åtaganden. 

Resultat 

Planen var att den nya hemsidan skulle sjösättas samtidigt som införandet av det nya 

fastighetssystemet. Eftersom det sistnämnda försenats har även den nya hemsidan försenats men 

arbetet är utfört och sidan är i princip klar för publicering. Detta beräknas ske under mars månad 

2017.  

Analys 

Utvärdering om aktiviteten bidragit till ett bättre betyg på hyresvärdens information till 
hyresgästerna ska följas upp löpande i samband med avstämningsmöten med Hyresgästföreningen 
och i samband med hyresgästundersökning 2017. Ansvarig för uppföljning är fastighetschef. 
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelse vid delår- och årsbokslut. Resultatet av 
hyresgästundersökningen kommer att redovisas till KS då analysen av densamma är klar.  

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

En standardinformation upprättas och överlämnas till hyresgäst i samband med kontraktsskrivning 

och tillgängliggörs via hemsidan. 

Målvärde 

Det ska finnas ett färdigt informationsmaterial. 

Resultat 

Materialet finns färdigt och kommer att publiceras på den nya hemsidan. 

Analys 

Informationsmaterialet ska bidra till att öka hyresgästernas kunskap kring vad som förväntas av 

kommunens hyresgäster och att det därmed blir lättare att som hyresgäst göra rätt. I förlängningen 

bör det bidra det till en mer positiv upplevelsen av boendemiljön. Detta kommer också att utvärderas 

i kommande hyresgästundersökningar.  

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Hyresgästerna ska erbjudas en bättre service genom utveckling av digitala tjänster. 
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Bakgrund/anledning till målet 

Tillgodose många potentiella, men även befintliga, hyresgästers behov av snabb och ständigt 

tillgänglig service  

Målvärde 

Ett nytt fastighetssystem ska implementeras för at skapa fler möjligheter för hyresgäster att själva 

göra digitala felanmälningar och följa handläggningen av desamma, samt möjliggöra att 

hyresgästerna kan se sina senaste hyresinbetalningar, sitt kontrakt, lediga lägenheter med mera.  

Resultat 

Systemet för digital felanmälan hade en planerad driftstart i början av december men ställdes med 

kort varsel in av programleverantören. Ny tid är satt till slutet av februari 2017.  

Analys 

Huruvida systemet kommer att bidra till upplevelsen av kommunen som öppen, lättillgänglig och 

tydlig kommer att utvärderas i kommande hyresgästundersökningar.  


