
  



Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Ännu ett år till ända och det är dags att summera 

mandatperiodens sista år, som har varit fyllt med 

både stora och små händelser. Höstens allmänna 

val innehöll en folkomröstning om Ljusnarshallen 

och valresultatet visade en majoritet för 

byggnation av en fullstor hall. Dock var 

valdeltagandet inte så högt som vi hade önskat. 

Högkonjunkturen har inte mattats av utan märks 

hos våra företag och arbetslösheten är lägre än på 

många år. Många företagsbesök har avverkats 

under året och vi får flera glädjande rapporter om 

tillväxt hos företagen i vår kommun.  

Under sommaren påbörjades den stora och 

efterlängtade ombyggnationen av Ljusnarshallen 

med tillhörande matsal och kök. Evakuering och 

omställning under ombyggnationen har förflutit 

bra tack vare personalens insatser och 

Kopparbergs Bryggeri som vi fick låna nedlagda 

Hörnkrogen av och inrätta skolmatsal under en 

termin.   

Kommunen har lämnat stöd till Opera på Skäret 

som fortsätter att utvecklas och återigen haft en 

mycket lyckad spelsäsong. Non Existens Center i 

Ställberg fick likaså dem ett stöd till sommarens 

evenemang samt ett bidrag att reparera tak för vid 

gruvan i Ställberg. Kommunstyrelsen har också 

beviljat bidrag till golfklubben som gör en återstart 

av föreningsdriften på banan i Stjärnfors.  Andra 

större investeringar i samarbete med Kopparbergs 

bollklubb var bygget av en konstgräsplan.  

I Kopparberg byggdes en fastighet om till en ny 

förskola och fick namnet Skogsgläntan – passande 

då den ligger i anslutning till skogen snett bakom 

Kyrkbacksskolan. Andra händelser i vår vardag som 

är värda att nämna är att vi under året rekryterade 

ny skolchef och HR-chef. 

Tyvärr så kan vi konstatera att vi under året 

minskat befolkningsmässigt med 96 invånare. 

Försämrade ekonomiska förutsättningar, som 

orsakas av den successiva befolkningsminskningen, 

ställer krav på förändringar i verksamheter och en  

 

 

hård prioritering av dessa. Årets resultat är ett 

rejält överskott på över 19 mkr och kan med råge 

sägas uppfylla kravet på god ekonomisk 

hushållning. Dock beror resultatet till viss del på 

poster av engångskaraktär. Vi behöver säkra en 

resultatnivå som tillåter både amorteringar på lån 

och avsättning av medel för att klara de framtida 

investeringarna. Detta kräver att vi iakttar en 

ekonomisk försiktighetsprincip, med andra ord att 

inte starta upp nya verksamheter och vara 

återhållsamma. Det gäller att orka hålla i det 

förbättrade läget som vi skapat och inte slappna 

av.   

Allt det som nämnts ovan sammanfattar ett 

händelserikt år. Ett år varifrån vi kan hitta många 

ledtrådar för hur vi ska hantera de nästkommande 

åren.  Att framtiden inte blir enklare kan vi 

konstatera. Ett bokslut är historia men ett bokslut 

kan också, om man använder det klokt, vara en 

vägledning inför framtiden.  

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till 

både de förtroendevalda, som ägnar mycket av sin 

fritid för att utifrån olika politiska idéer att driva 

utvecklingen framåt i Ljusnarsbergs kommun, och 

de anställda för ett väl genomfört arbete. 
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Renovering Ljusnarshallen 

Ett folkinitiativ lyckades få till en 

folkomröstning om renoveringen av 

Ljusnarshallen med tillhörande kök och 

matsal i samband med valen i september och 

en klar majoritet av de som röstade (ca 50 % 

av de röstberättigade) ville ha en fullstor hall, 

inte enbart en upprustning av befintlig hall. 

Med anledning av resultatet ska en förstudie 

om en eventuell detaljplaneändring påbörjas, 

som ska ta hänsyn till verksamhetsbehov, 

trafiksituation m.m. 

 

Skogsgläntans förskola 

Den 23 januari var det dags att inviga den 

nya förskolan Skogsgläntan med ballonger, 

saft och snacks. Ombyggnationen pågick 

hela 2017 och kostade 4 081 tkr. 

Finansieringen skedde i sin helhet genom 

ett tillskott av likvida medel via statliga 

bidrag från Migrationsverket. Skogsgläntan 

består av två helfräscha avdelningar med 

åldersblandade grupper och med skogen 

som granne. 

 

Konstgräs Olofsvallen 

Under våren har en konstgräsplan anlagts på 

Olofsvallen med nytt konstgräs, ny belysning 

och nytt staket. Projektet är ett samarbete 

mellan Kopparbergs Bollklubb, Svenska 

Fotbollsförbundet, Örebro Läns Idrottsförbund 

och kommunen. Brunnar, asfaltsarbeten och 

slutbesiktning återstår innan anläggningen får 

anses klar. Planen användes under året och 

fotbollssäsongen förlängdes därmed. 

 



 

 

6 

Fem år i sammandrag 
    2014 2015 2016 2017 2018 

Allmänt       

Antal invånare per den 31 december  4 913 4 928 5 006 4 942 4 846 

Skattesats kommunen, kr  21,08 21,05 21,05 21,04 21,03 

Kommunal- och landstingsskatt, kr   32,60 32,60 32,60 32,59 32,58 

Resultat       

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr  250 712 270 858 280 481 286 892 294 035 

Förändring från föregående år, i procent  5,1% 8,0% 3,6% 2,3% 2,5% 

       
Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivn 

 229 097 247 949 242 337 265 676 277 130 

Förändring från föregående år, i procent  4,57% 8,23% -2,26% 9,63% 4,31% 

Nettokostnad per invånare, kr  46 631 50 314 48 409 53 759 57 187 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkt  91,4% 91,5% 86,4% 92,6% 94% 

       

Resultat före extraordinära poster, tkr   21 952 22 367 38 144 21 878 19 384 

Balans       

Nettoinvesteringar, tkr  13 883 16 000 21 240 21 077 31 897 

Anläggningstillgångar, tkr  326 526 299 554 290 130 303 037 322 240 

per invånare, kr  66 462 60 786 57 956 61 319 66 496 

Omsättningstillgångar, tkr  106 221 169 794 191 105 186 735 189 458 

per invånare, kr  21 620 34 455 38 175 37 785 39 096 

       

Eget kapital, tkr  132 722 155 089 193 235 212 975 232 360 

per invånare, kr  27 014 31 471 38 601 43 095 47 949 

Skulder och avsättningar, tkr  300 025 314 259 288 000 276 798 279 338 

per invånare, kr  61 068 63 770 57 531 56 009 57 643 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen  -2,69% 3,68% 12,82% 17,22% 21,36% 

Soliditet, %, kommunen  31% 33% 40% 43% 45% 

Soliditet, %, koncernen  29% 31% 40% 40%  45% 

       

Kommunens likvida medel, tkr  65 528 78 497 84 423 93 718 97 341 

Långfristig låneskuld, tkr  237 493 229 618 199 493 191 493 177 993 

Pensionsskuld, avsättning, tkr  1 559 1 518 2 018 4 236 3 889 

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, tkr   144 343 137 839 131 528 128 618 123 073 

Personal       

Antal årsarbetare, tillsvidare- och visstidanst  339 346 361 400  387 

Utbetalda löner inkl pensionskostnader, tkr  168 088 176 536 192 844 213 022 217 844 
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Största kostnaden är den för personal 

 

  

Taxor o avgifter

Skatteintäkter

Generella 
statsbidrag

Bidrag

Finansiella intäkter

Försäljning och övr 
intäkter

INTÄKTER (TKR)

Bidrag o transfereringar

Köp av verksamhet

Personalkostnader

Hyror o arrenden

Fastighetskostnader

Livsmedel
Förbrukningsinv+mtrl

Övr verksamhetskostn
Finansiella kostnader

Avskrivningar

KOSTNADER (TKR)

430 006 tkr 

410 622 tkr 
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Ljusnarsbergs kommuns uppdrag 
Styrmodellen 
Den kommunala verksamheten ska bedrivas i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar denna. 

Utöver lagstadgade förpliktelser arbetar Ljusnarsbergs kommun utifrån en hållbarhetsmodell som bygger på 

principerna om ekonomisk, social, miljömässig och kulturell hållbarhet. Dessa principer utgör en övergripande 

struktur för målformuleringar, uppföljning och utvärdering, där varje satsning kopplas till ett eller flera 

hållbarhetsmål.  

Värdegrund 

”Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott 

arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I mötet med människor 

visar vi empati och engagemang.” 

Vision 2030 

Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle 

Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv 

Vi litar till den kraft som kommer inifrån,  

och stärks av intryck utifrån. 

Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras 

Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft 

 

Visionens olika delar kan tillämpas i kommunens styrmodell enligt 

följande: 

Öppen Kommun 

Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras. 

Möten och upplevelser 

Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv. 

Kunskap och kompetens 

Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån. 

Innovationer och entreprenörskap 

Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. 

Styrmodellen ska säkerställa att den demokratiska processen genomsyrar hela den kommunala verksamheten. 

Utgångspunkten för styrmodellen är ”den hållbara kommunen”. 
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skatteintäkt

339
346

361

400
387

2014 2015 2016 2017 2018

Antal årsarbetare, tillsvidare- och 
visstidanst

Uppföljning och utvärdering 

Kommunfullmäktige anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Inför varje år beslutar 

kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål som ekonomi och förvaltning 

ska uppnå under verksamhetsåret. 

Det är upp till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen har två utskott som 

bereder ärenden till kommunstyrelsen inom sina respektive verksamhetsområden. Dessa benämns det 

allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet. 

Kommunstyrelsen har ansvar att se till så verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i budget och verksamhetsdirektiv. 

 

Uppdrag för framtiden 
I följande förvaltningsberättelse kommer det att bli 

tydligt för läsaren att Ljusnarsbergs kommun har 

kommit till ett vägskäl. År 2011 öppnade 

kommunens HVB för ensamkommande 

flyktingbarn och 2015 genomlevdes en tid med 

högt asylmottagande och hög belastning på främst 

individ- och familjeomsorg (IFO) samt förskola och 

skola. Under 2018 avvecklas kommunens eget HVB 

och Migrationsverket säger upp fler och fler 

lägenheter i kommunen. Per den 31 december 

2018 är det färre invånare i kommunen än 2014. 

Flera ekonomiska mått följer samma trend som 

invånarantalet. Resultaten sjunker och högre andel 

av skatteintäkterna används för att täcka 

nettokostnaderna i verksamheten istället för att 

kunna användas till investeringar. Som en följd av 

mindre verksamhet och lägre intäkter måste 

personalstaten minska och den resan påbörjades 

2018. 
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Ekonomisk utblick 

Klimathotet 
Den 8 oktober 2018 publicerade FN:s klimatpanel 

en rapport om konsekvenserna av global 

uppvärmning med 1,5 grad där man varnar för 

omedelbara och radikala förändringar "utan 

motstycke". Detta ska ställas mot löftet från 

världens länder om en global uppvärmning på väl 

under två grader. Rapporten förmedlar att varje 

tiondels grad får konsekvenser för ekosystem, 

människor och andra arter. Skillnaden mellan 1,5 

grad och två grader är troligen tio centimeter lägre 

havsnivåhöjning vilket skulle rädda livet på 

miljontals människor som lever längs kuster eller 

på lågt liggande öar. Det skulle dessutom minska 

risken för s.k. ”tröskeleffekter”, som innebär att 

jorden själv sätter igång processer som förvärrar 

uppvärmningen ännu mer. Rapporten är godkänd 

av 195 regeringar, däribland Sveriges, och arbetet 

med den har pågått i drygt två år och 6 000 

vetenskapliga artiklar från hela världen har 

granskats.  

Det krävs att institutioner på flera samhällsnivåer 

tar fram handlingsplaner för att 1,5-gradersmålet 

ska kunna nås, som väl även det är en för låg 

ambition men dessvärre den enda realistiska 

målsättningen. Med den ambitionsnivå som finns 

idag riskeras en tregradig uppvärmning till seklets 

slut, vilket skulle orsaka enormt lidande och 

underminera världsekonomin.  

Aldrig tidigare har världspolitiken sett så allvarligt 

på klimathotet. Under året blev det mer och mer 

påtagligt för gemene man vilka effekter klimatet 

har på oss människor. Orkanen Michael var den 

kraftigaste i USA på 26 år och stormen Knud 

orsakade strömavbrott och trafikproblem i Sverige. 

Dessutom förekom omfattande skogsbränder på 

flera håll i världen. I mitten av juli rapporterades 

om ett femtiotal skogsbränder i Mellansverige, 

däribland i Hörken i Ljusnarsbergs kommun. 

Sverige bad om internationell hjälp i 

släckningsarbetet.  

Mellan den 23 och 27 juli rapporterades minst 90 

döda i skogsbränder i Grekland och Kalifornien 

drabbades av de mest omfattande skogsbränderna 

i delstatens historia. I augusti var vattnet i 

Medelhavet 29 grader med omfattande utrensning 

av djurliv som följd. 

Det ligger i tiden att ta fram handlingsplaner för 

det egna miljöarbetet. Det finns resurser förutom 

de finansiella som är väl så viktiga för en god 

ekonomisk hushållning och för att våra barnbarn 

ska kunna erbjudas dagens standard på 

samhällsservice livet igenom.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit 

fram en skrift om kommande utmaningar för 

kommunsektorn, med namnet ”Vägval för 

framtiden 3 – utmaningar för det kommunala 

uppdraget mot år 2030”, februari 2018. Där 

identifieras fem övergripande ”förändringskrafter” 

och klimatförändringar är en av dem. 

Klimatförändringarna förväntas öka 

naturkatastroferna i form av översvämning, torka, 

stormar, etc. vilket i sin tur kan leda till konflikter 

om vattenresurser och människor på flykt.  

I samband med byggnationer som skett i 

kommunen och som planeras framöver krävs ofta 

sanering av marken till mycket höga kostnader, 

apropå miljökonsekvenser. Under 2018 skedde 

sanering av jorden omkring Garhyttans förskola. 

Framledes inväntas besked från 

Samhällsbyggnadsnämnden om huruvida 

kommunens åtgärdsförslag avseende den 

förorenade marken bakom Kyrkbacksskolan och 

vid Skogsgläntans förskola är tillfyllest. Besked 

avseende vilka åtgärder som behöver vidtas 

gällande saneringen av oljebrunnarna i Bångbro 

inväntas också. För saneringen av marken där 

Kaveltorps koppar- och blyverk stod har Statens 

geologiska undersökningar tagit på sig 

huvudmannaskapet och en ansvarsutredning är på 

gång även för området kring Garhytteskolan, där 

kommunen sedan länge planerat bygga 

seniorlägenheter.  
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10 år sedan finanskrisen 
Dagens låga räntor beror på den låga inflationen, 

vilket är ett arv från finanskrisen som ledde till att 

centralbanker sänkte räntor, stödköpte 

statsobligationer och vidtog andra åtgärder för att 

få fart på ekonomierna. Sveriges riksbanks ränta är 

nere på -0,25 procent vid årsskiftet och 

Ljusnarsbergs lånekostnader har dalat markant 

under tioårsperioden.  

Vilka effekterna blir av en så småningom högre 

räntenivå och försäljning av enorma innehav av 

statsobligationer framöver vet ingen med säkerhet. 

Dessutom finns det en naturlig risk för en 

lågkonjunktur i det snaraste och då skulle inte 

längre räntesänkningar stimulera ekonomin. 

Riksbankensdirektören Stefan Ingves har gått 

försiktigt fram och sedan länge påtalat att det 

krävs politiska beslut för att komma till rätta med 

hushållens skulder. Även om svensk ekonomi går 

mycket bra finns det en stor risk med hushållens 

höga skuldsättning. I Sverige steg skuldnivån för ett 

genomsnittligt hushåll från 150 procent av 

disponibel inkomst 2007 till 185 procent tio år 

senare. 

Än idag lever vi med konsekvenserna av 

Finanskrisen 2008. I USA där investmentbanken 

Lehman Brothers kraschade rasade BNP med 8,4 

procent fjärde kvartalet 2008 och arbetslösheten 

steg till tio procent. Statsskulden överstiger 

fortfarande 100 procent. Även i Europa och Japan 

är statsskulderna ett stort problem. Grekland 

lämnade 2018 det kritiserade krisprogram som 

landet fick från EU och IMF. Grekland och andra 

länder kommer under lång tid framöver 

fortfarande hämmas att göra viktiga statliga 

investeringar p.g.a. de skyhöga räntebetalningarna 

på statsskulden. Kinesiska ekonomin var däremot 

tämligen oberörd och svensk ekonomi 

återhämtade sig snabbt. Det fjärde kvartalet 2018 

steg Sveriges BNP oväntat kraftigt med 1,2 procent 

som en följd av främst stark exporttillväxt 

samtidigt som tillväxten ökade på många områden 

(SCB 2019-03-15). 

Däremot brukar sådana här kriser föra med sig 

minskat förtroende för samhällsinstitutionerna och 

det traditionella politiska etablissemanget. I 

Sverige sjönk inte förtroendet för 

samhällsinstitutionerna så mycket med anledning 

av just finanskrisen, enligt SOM-institutets 

mätning. Desto mer sjönk förtroendet efter 2014–

2015, som dominerades av en minoritetsregering 

som styrde med oppositionens budget samt den 

kraftiga svängningen i invandringspolitiken.  

Valet av Donald Trump till president och 

folkomröstningen för Brexit ses som följder av 

finanskrisen. Det påstås att etablissemanget 

glömde bort ”vanligt folk” och de ekonomiska 

skillnaderna steg i länderna. Trots 

högkonjunkturen under 2010-talet tillkom inte 

välståndet hela befolkningen. I Sverige kände sig 

många, utanför de stora ständerna, nonchalerade 

och invandringen från det krigsdrabbade Syrien 

med omnejd blev ytterligare en påfrestning.  

I en uppmärksammad artikel i tidningen Die Zeit 

den 28 januari 2019 ”Gender Parity in All Areas Just 

Seems Logical” intervjuas Angela Merkel efter 14 

år som tysk förbundskansler, efter att det sedan 

ett tag tillbaka står klart att hon inte kommer att 

kandidera i nästa val till CDU-ordförande eller 

förbundskansler. För nästan 30 år sedan, 1989 föll 

muren mellan öst och väst och även om detta var 

fantastiskt i sig blev det en vattendelare mellan de 

som lyckades acklimatisera sig i ”den nya världen” 

och de som hade svårt att orientera sig. Av de elva 

procent av befolkningen som arbetade inom 

jordbruk var det färre än två procent som kunde 

arbeta vidare med det, som gav dem 

självförtroende, efter muren. Även bland dem som 

inte engagerar sig i dagens allt populärare 

högerpopulistiska politik i forna Östtyskland, finns 

det personer som är frustrerade och inte känner 

tillräcklig uppskattning för sina kompetenser. 
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Östtyskar är idag underrepresenterade på många 

områden och det finns ett upplevt ointresse för 

deras historia. Unga och välutbildade människor 

flyttar ifrån forna Östtyskland och det är stora 

skillnader i inkomst och skatteintäkter mellan de 

båda samhällena. När den här frustrationen tar sig 

uttryck i starka negativa känslor som riktas mot 

andra är det inte försvarbart, men faktum är att 

vissa konflikter har blivit uppenbara p.g.a. den 

press som de stora ansträngningarna i samband 

med flyktingvågen förde med sig. Det ligger nära 

till hands att jämföra utvecklingen med 

urbaniseringen i Sverige och skillnaderna i 

förutsättningar mellan stad och landsbygd här. 

I SKL:s skrift om Vägval för framtiden, 2018 nämns 

”värderingar” som en övergripande 

förändringskraft (övriga är globalisering, 

demografi, klimatförändringar och teknik). 

Människors värderingar sägs påverkas av 

globalisering, tillgång på ny teknik och till ny 

kunskap samt demografiska och institutionella 

förändringar i samhället eller enstaka händelser i 

historien. Skillnaderna mellan individer ur samma 

generation uppges ha ökat. 

Det tog lång tid innan svenska staten förstod vad 

som höll på att ske ute på landsbygden när allt fler 

flyktingar skickades med busslaster till små orter 

med lågt skatteunderlag och svag arbetsmarknad. 

Även om de som bor i storstäderna är betydligt fler 

än de som bor på små orter långt från 

storstäderna, påverkade befolkningen från de 

mindre orterna det politiska landskapet i Sverige.  

Från och med valnatten 2018 har Sverige fått en i 

det närmaste ny demokratisk ordning. Det tog lång 

tid att bilda regering efter valet den 9 september 

som gav ”de rödgröna” 144 mandat, Alliansen 143 

och Sverigedemokraterna 62. Den 25 september 

röstades sittande statsminister Stefan Löfvén bort 

med 204 röster mot 142. Talmannen gav 

Moderatledaren Ulf Kristersson uppdraget att 

sondera för att bilda regering den 2 oktober och 

denna gav upp försöken den 14 oktober varpå 

Löfvén fick motsvarande uppdrag dagen därpå. 

Den 21 januari 2019 presenterades Sveriges nya 

regering med Löfvén som statsminister. 

Bedömningen är att regeringen kommer att vara 

svag med tanke på det parlamentariska läget och 

detta kan påverka möjligheterna till viktiga 

ekonomiska reformer. Den behöver arbeta på 

andra sätt för att driva igenom sina frågor än en 

regering som har starkt stöd i Riksdagen.  

Nästa år har Sveriges kommuner blivit ombedda 

att avgiva varsitt remissyttrande om en ny 

kommunalekonomisk utjämning. Förslaget från 

Finansdepartementet syftar till att skapa likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar i landet genom att 

fördela ytterligare 1 000 000 tkr mellan 

kommunerna. Från kommuner med stark 

socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning 

till kommuner med svag socioekonomi, gles 

bebyggelse och liten befolkning.   

 

Ljusnarsberg är en finansiellt stark kommun 
Ljusnarsbergs ekonomi har utvecklats starkt 

under tiden för flyktingmottagandet. I 

diagrammet intill syns utvecklingen av 

soliditeten inbegripet pensionsskulden (den del 

som i media har benämnts ”isberget” då den 

redovisas utanför kommunernas 

balansräkningar). Målsättningen framöver 

måste vara att behålla styrkan trots det 

minskade skatteunderlaget och minskade 

statsbidragsintäkter.  

I följande kapitel om kommunernas ekonomi 

framgår ytterligare utmaningar framöver relaterat skatteunderlaget. 
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Några händelser inom politikens värld  

Nordkorea och Sydkorea tävlar 

under gemensam flagg i Ishockey 

under vinter-OS i Pyeongchang. 

Den 2 december avgår ett tåg från 

Sydkorea till Nordkorea för första 

gången på 65 år. Det finns en 

överenskommelse om att koppla 

ihop vägar och järnvägar igen som 

varit stängda sedan Koreakriget. 

Gränsen mellan Etiopien 

och Eritrea öppnas upp. 

Etiopien väljer sin andra 

kvinnliga statschef. 

FN beslutar om vapenvila i 

det syriska inbördeskriget den 

24 februari men detta 

efterföljs inte. Minst 70 

personer dödas i en misstänkt 

kemvapenattack i april. USA, 

Storbritannien och Frankrike 

anfaller gemensamt flera mål 

i Syrien, vilket Ryssland 

fördömer och kallar till 

krismöte i FN:s säkerhetsråd. 

Israel bygger en mur på gränsen till 

Libanon. Båda länderna gör anspråk 

på gasfyndigheter. USA:s ambassad i 

Jerusalem invigs och 60 palestinier 

skjuts till döds av israelisk militär 

under demonstrationer. 

Företaget Cambridge Analytica utreds 

för användning av 50 miljoner 

Facebook-användares data i samband 

med presidentvalet i USA 2016. Flera 

delstater stämmer Donald Trumps 

administration för nolltolerans mot 

invandrare då barn låses in och 

splittras från sina föräldrar vid 

gränsen. USA lämnar FN:s råd för 

mänskliga rättigheter. I mellanårsvalet 

6 november vinner demokraterna 

majoritet i representanthuset för 

första gången på åtta år. 

Högernationalisten 

Jair Bolsonaro segrar i 

presidentvalets andra 

omgång i Brasilien 

med 55 % av rösterna. 

Tidigare dubbelagenten 

Sergej Skripal och hans dotter 

förgiftas med nervgiftet 

Novitjok i Salisbury, England. 

Som en konsekvens utvisas 

fler än 100 ryska diplomater 

från över 20 länder. 

Sittande presidenten 

Sauli Niinistö segrar i 

presidentvalet i 

Finland med 62,7 %. 

Vladimir Putin 

blir omvald i 

presidentvalet 

med 71 % av 

rösterna. 

Hyperinflation! Folket flyr 

Venezuela där en dagslön 

bara räcker till 430 

kilokalorier som en följd av 

de vansinniga prisökningarna. 
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Kommunernas ekonomi 

Växande gap mellan intäkter och behov av verksamhet 
I SKL:s Ekonomirapport för december 2018 – om 

kommunernas och landstingens ekonomi, finns två 

hela kapitel om det ökade behovet av 

effektivisering inom kommunsektorn. Gapet 

mellan skatte- och generella statsbidragsintäkter 

samt behovet av verksamhet växer och SKL 

beräknar att kommunsektorn inte kan bedriva sin 

verksamhet med de höga kostnader den har idag 

med de ekonomiska eller personella resurser som 

kommer att finnas till hands. Vad som framförallt 

framhålls i Ekonomirapporten är behovet av att 

öka nyttjandet av digitaliseringens möjligheter, att 

ändra arbetssätt samt bli bättre på att utnyttja den 

allt ökande mängden data om kvalitet och 

effektivitet. Enligt Digitaliserings-kommissionen 

SOU 2014:13, SOU 2015:91 innebär digitalisering 

att ”individer och organisationer kan kommunicera 

och utbyta information med andra människor, 

organisationer och sin omgivning på helt nya sätt”. 

Att digitalisera verksamhet innebär krav på andra 

färdigheter och att en del befintliga kunskaper blir 

föråldrade. Enskilda personer och organisationer 

som inte lyckas anpassa sig i takt med utvecklingen 

kan komma att drabbas hårt. Det finns ingen enkel 

lösning på hur effektiviseringarna av kommunal 

verksamhet ska gå till, men Ljusnarsbergs kommun 

måste anta de demografiska utmaningarna. 

Alternativet skulle slå hårt mot en kommun i 

Ljusnarsbergs befolkningsstorlek och -

sammansättning. Demografin i kommunerna 

innebär en hög försörjningsbörda – sedan lång tid 

tillbaka p.g.a. den höga andelen äldre, men på 

senare tid även en ökning av antalet nyanlända och 

asylsökande barn. Hur välfärdssystemen kommer 

att påverkas beror i hög grad på i hur hög 

utsträckning de nya svenskarna blir integrerade på 

arbetsmarknaden.  

Det är sannolikt så att människor kommer att 

drivas på flykt i minst lika hög grad som sker i 

dagsläget. Klimatet, krig, vattenbrist, korruption 

och diktaturer kommer att driva människor på flykt 

så väl som ojämlikheten i ekonomiska 

förutsättningar mellan länder. Vi kommer således 

leva med de utmaningar vi har just nu lång tid 

framöver. Dessa utmaningar är samtidigt en 

möjlighet för oss att finansiera välfärden. Utan 

invandringen skulle Sverige inte ha tillräckligt 

många människor i arbetsför ålder, som ska 

försörja pensionärer och barn.  

Sysselsättningsökning trots brist på arbetskraft 
Ökad invandring har medfört fler personer i 

arbetskraften och rådande högkonjunktur har 

föranlett lägre arbetslöshet. Framförallt är det 

offentlig sektors behov av investeringar och 

expansion som en följd av flyktingmottagandet 

som har förbättrat svenskt BNP. Det är ändå brist 

på arbetskraft inom vissa yrkesgrupper. Lärare, 

sjuksköterskor och poliser är exempel på 

yrkesgrupper som Riksdagen har identifierat som 

bristyrken. Under en tid var det även brist på 

socionomer, men i och med minskat 

flyktingmottagande avvecklas verksamheter som 

socionomer tidigare bemannat.  Konkurrensen om 

sjuksköterskor och socionomer har medfört höga 

kostnader för anlitandet av bemanningsföretag i 

Ljusnarsbergs kommun och i resten av 

kommunsektorn.  

Rekryteringssvårigheter medför behov av att hitta 

andra sätt att arbeta och använda sina 

personalresurser. På Ljusnarsbergs kommuns 

Strategidagar 2017 bjöds Region Örebro län in för 

att berätta om sitt arbete med Framtidens 

vårdavdelning där det är tänkt att andra kan göra 

sådant som sjuksköterskor tidigare gjort för att 

lösgöra tid för direkt patientvård. På så sätt kan 

andra yrkesgrupper bidra till att lösa 

kompetensförsörjningen.  

Ljusnarsbergs kommun samarbetar i hög 

utsträckning med andra aktörer kring 

kompetensförsörjning och det finns ett uttalat 

uppdrag att utöka samarbetet. 
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Statlig styrning över kommunsektorn ökar 
Kommunstyrelsen har erfarit, än mer än tidigare, 

vilka konsekvenserna blir av en allt större mängd 

riktade statsbidrag. Staten har i sin iver att skapa 

en likvärdig skola, vård och omsorg över hela 

landet begränsat den lokala självstyrelsen. 

Verksamheterna söker bidragen som riktas för 

specifika ändamål och styrs till att prioritera 

arbetet med att fullfölja sina åtaganden för att få 

statsbidragen. Det blir otydligt vem som 

identifierar de huvudsakliga målen för 

verksamheten – om det är kommunfullmäktige 

lokalt i kommunen eller staten som styr samtliga 

kommuner mot samma håll oavsett lokala 

förutsättningar. 
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Resultatanalys 

Budgetförutsättningar 
Förra året beslutade kommunfullmäktige att sänka 

skattesatsen med ett öre år 2018. Det innebar ca 

88 tkr i lägre skatteintäkter för kommunen. Ingen 

större summa men med en värdeladdning rent 

symboliskt.  

Ljusnarsberg hade högst flyktingmottagande i 

landet per invånare 2015–2016. Sedan dess har 

antalet flyktingar minskat, både i landet och i 

kommunen. Detta genomsyrade även 

budgetarbetet inför 2018 års budget genom främst 

anpassningar av verksamheter såsom HVB 

Bergsgården (minskning) och SFI (ökning). Det 

tillskott som kommunen erhöll i december 2015 

med drygt 35 000 tkr har omvandlats till att 

successivt bli en del av de generella statsbidragen. 

Till en början viktade beräkningsmetoden för 

statsbidragen mottagandeandel av flyktingar i 

högre grad och i slutet av perioden 2021 baseras 

beräkningarna helt och hållet på invånarantal.  

För Ljusnarsberg innebär det en kraftig minskning 

av bidraget, från drygt 35 000 tkr i december 2015 

till ca 3 500 tkr 2021. Parallellt med detta har 

ersättningsnivåerna för mottagandet av 

ensamkommande barn minskats kraftigt. 

Processen att anpassa verksamheterna till lägre 

statsbidrag pågår och kommer bli av avgörande 

betydelse för resultatnivåer och därmed utrymmet 

för framtida investeringar. 

Resultat 2018 
Kommunens resultat är 19 384 tkr. Budgeterat 

resultat för året var 12 000 tkr. Kommunen har 

sedan början av mandatperioden bestämt att 

resultatnivåerna varje år ska ligga mellan 10 000 – 

15 000 tkr med anledning av behovet av likviditet 

till kommande större investeringar. Ljusnarshallen 

var den största investeringen 2018 och framöver 

finns stora investeringsbehov i allmännyttan och 

vatten- och avloppskollektivet, samt vägunderhåll. 

Tack vare flyktingmottagandet har kommunen 

förbättrat sin likviditet avsevärt och detta kommer 

till stor nytta framöver. 

De kalkyler som gjorts på renovering av bostäderna 

i Krokfors uppgår till mer än 300 000 tkr och det 

finns inga möjligheter att klara av det med egna 

medel. Så långt möjligt vill därför kommunen 

finansiera andra investeringar med egna medel och 

därför är höga resultat av stor nytta. Ju mer 

kommunen kan finanseria med egna medel desto 

större är chansen att finansiera kapitalkostnaderna 

för upprustningen av kommunala lokaler framöver 

utan att behöva prioritera bort verksamhet. 

Dessutom behåller kommunen ett utrymme att 

kunna låna pengar för de stora 

investeringsbehoven i de avgiftsfinansierade 

verksamheterna. För de avgiftsfinansierade 

verksamheterna finns det dock en gräns för hur 

höga kapitalkostnader kollektiven klarar av att 

bära.  

Kommunen har fått 14 426 tkr i högre generella 

statsbidrag än budgeterat. Orsaken till det lågt 

budgeterade statsbidragen var det stora 

befolkningstappet första halvåret 2017 med drygt 

100 invånare. Den totala befolkningsminskningen 

blev till slut en ökning med tre (1 november). Detta 

var en betydligt mindre befolkningsminskning än 

befarat. För e n djupare analys, se kapitlet 

Ekonomisk uppföljning på verksamhetsnivå.  

Här ska också framhållas att antalsuppgifterna 

inom förskola, skola och äldreomsorg ser ut att ha 

varit i paritet med budgeterade antaganden och 

att det därför verkar vara främst personer i 

arbetsför ålder som har flyttat ifrån kommunen. 

Den flyktingtillströmning som varit i kommunen 

och de rörelser som skett därefter har varit oerhört 

svåra att prognostisera. Det ska bli intressant att 

följa försörjningsstödskostnadernas utveckling 

framöver eftersom dessa under en tid har ökat 

markant.
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Högre generella statsbidrag +14 426 tkr 
Budgeterat överskott +12 000 tkr 

Högre intäkter från 

fastighetsavgiften +1 086tkr 

Ersättning från Migrationsverket 

för ombyggnation av 

Klockargården +3 811 tkr  

Lägre pensionskostnader 

+2 951 tkr 
Kommunstyrelsens 

disponibla medel +2 697 

tkr 

 Lägre pensionskostnader 

+2 951 tkr Lägre räntekostnader 

+2 104 tkr

 

 Lägre pensionskostnader 

+2 951 tkr 

Högre kostnader 

grundskola -8 680 tkr 

Högre kostnader individ- och 

familjeomsorg -9 350 tkr 

Högre kostnader gymnasieskolan 

(ink särskola) -1 961 tkr 

Högre kostnader 

ordinärt 

boende/hemtjänst 

-1 823 tkr 

Överskott 

arbetsmarknadsåtgärder 

+1 122 tkr 

Överskott ”lönepotten” 

+844 tkr 
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Övriga engagemang 

Inledning 
Kommunfullmäktige har rätt att bestämma hur den 

vill organisera den kommunala verksamheten. 

Fullmäktige måste dock se till att det blir ett 

heltäckande nämndansvar för de ”obligatoriska” 

uppgifterna. Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs 

kommun fungerar som socialnämnd och 

bildningsnämnd. Kommunstyrelsens allmänna utskott 

fungerar som krisledningsnämnd. Men kommunen 

har även valt att samordna vissa obligatoriska 

uppgifter med andra kommuner i gemensamma 

nämnder.  

De gemensamma nämnderna för Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora heter 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen samt 

Bergslagens Överförmyndarnämnd. Vid årsskiftet 

17/18 upphörde Räddningsnämnden 

Västerbergslagen där Ljusnarsberg och Ludvika var 

medlemmar. Ljusnarsberg är sedan 2018 medlem i 

Nerikes Brandkår, ett kommunalförbund med säte i 

Örebro. Ljusnarsberg blev därmed den nionde 

medlemmen i förbundet. 

Från och med 2016 är kommunen även medlem i 

Sydnärkes lönenämnd, med säte i Kumla kommun 

och från 2017 i Regionhälsan med säte i 

regionorganisationen. Från och med i år också 

medlem i Nerikes brandkår som är ett 

kommunalförbund med säte i Örebro kommun. 

Vissa uppgifter inom det tekniska området är också 

obligatoriska för en kommun och dessa har 

fullmäktige valt att överlåta till kommunalförbundet 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Kommunen 

har även valt att samverka privaträttsligt som 

medlem i ekonomiska föreningar och i en kooperativ 

hyresrättsförening.  

Här nedan presenteras större engagemang som har 

stor påverkan på kommunens samlade ekonomi och 

verksamhet. Det finns dock många fler engagemang 

som det inte finns utrymme för att beskriva här. 

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

har de fyra kommunerna i norra länsdelen som 

medlemmar. Ändamålet med dess verksamhet är 

att tillhandahålla medlemskommunerna tjänster 

inom det tekniska området i enlighet med 

respektive kommuns ambitionsnivå och 

ekonomiska förutsättningar. Till SBFB har 

medlemskommunerna överlåtit ansvaret för 

planering och drift av de lagstadgade 

verksamheterna vatten och avlopp, avfall och gata. 

Dessutom ansvarar förbundet för 

medlemskommunernas skötsel av park, 

skogsförvaltning, idrotts- och fritidsanläggningar 

samt lokalvård i den omfattning som anges i den 

årliga verksamhetsplanen. 

SBFB:s verksamheter delas in i en skattefinansierad 

del, som finansieras via driftbidrag från 

medlemskommunerna, och en avgiftsfinansierad 

del, som finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt 

förbundsordningen fördelas i proportion till 

befolkningsantalet i respektive kommun. 

Förbundets preliminära resultat för 2018 för den 

skattefinansierade andelen är negativt 

med -1 921 tkr. Det är gata/trafik-verksamheten 

som står för lejonparten av underskottet och 

ca 1 500 tkr härrör till avveckling av personal. 

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett 

negativt resultat med -5 217 tkr, varav ca 3 000 tkr 

härrör till Hällefors kommun som nyttjar del av sin 

upparbetade fond till driften, och återvinning ett 

negativt resultat med -1 469 tkr, även det avser i 

huvudsak Hällefors kommun. 

Förbundet planerar för en omorganisation och att 

ta bort den nyligen införda ”matrisorganisationen”. 

Dialoger förs på den politiska nivån mellan 

kommunerna angående den gemensamma 

styrningen av förbundet.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (SBNB) 
SBNB är en gemensam nämnd mellan de fyra 

kommunerna i norra länet med Lindesberg som 

värdkommun. Ändamålet för verksamheten är att 

bidra med väl fungerande myndighetsutövning 

inom miljö- och byggområdena till minst den 

servicenivå som styrande lagstiftning anger. 

Nämnden ska utveckla och efter behov och 

resurstillgång tillhandahålla en god och samlad 

kompetens för kommunspecifika frågor för var och 

en av de samverkande kommunerna kring 

övergripande miljöfrågor, översiktsplanering, 

naturvårdsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, 

energirådgivning med mera.  

Vad avser SBNB har kommunstyrelsen haft små 

möjligheter att utöva sin uppsiktsplikt. De 

ekonomiska rapporter som delgetts 

kommunstyrelsen redovisar endast 

värdkommunen Lindesbergs del av nämndens 

samlade ekonomi. Kommunstyrelsen har en 

standardformulering i protokollen med en önskan 

om att nämnden ska fortsätta utveckla de 

ekonomiska rapporterna.  Kommunen har vid ett 

flertal tillfällen påtalat detta för värdkommunen. 

Ytterligare påtryckningar kommer att göras under 

2019.  

Nämnden redovisar ett överskott 2018 med 

700 tkr, som härleds till lägre personalkostnader 

samt högre intäkter för mätningskontoret.

 

Räddningsförbundet Nerikes Brandkår

Sedan årsskiftet ingår Ljusnarsberg i 

kommunalförbundet Nerikes Brandkår som har 

gemensam räddningstjänst för Askersund, 

Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, 

Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Deltidskåren i 

Kopparberg är fulltalig.  

Förbundet är imponerade av hur arbetsgivare i 

Ljusnarsberg, främst Kopparbergs Bryggeri, 

underlättar för kåren att kunna utföra sina viktiga 

samhällsinsatser.  Förbundet gjorde totalt 

2 920 utryckningar under 2018 (i Ljusnarsberg 

82 st.), jämfört med 2 853 utryckningar 2017. 

 Samarbetet fungerar mycket bra och ett gediget 

arbete har skett under året för att införliva 

personal och ny teknik i den nya organisationen. 

Ett särskilt räddningsprogram togs fram för att 

säkerställa att Kopparbergs personal jobbar enligt 

samma rutiner som resten av räddningstjänsten. 

En tankbil, räddningsverktyg för trafikolyckor, 

rökdykarradio, larmsökare, utryckningskläder och 

materiel för vägavspärrningar har köpts in till 

stationen i Kopparberg.  

Årets resultat är 1 523 tkr. Skogsbranden i Hörken i 

Ljusnarsberg uppskattas ha kostat 1 945 tkr och 

förbundet erhöll 1 780 tkr i ersättning från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i 

statlig kompensation för det inträffade.  

 

Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvest bildades i Örebro län 1986 av nio 

kommuner med ändamålet att gemensamt kunna få 

bättre lånevillkor och öka konkurrensen på 

marknaden för kommunal finansiering. Idag omfattar 

samarbetet 90 procent av landets kommuner och 

landsting. 

Alla medlemmar i Kommuninvest har ingått en 

solidarisk borgen som anses vara en mycket stark 

garanti för Kommuninvests åtaganden, emedan 

kommuner och landsting aldrig kan försättas i 

konkurs eller på annat sätt upphöra att existera.  

Förutom det solidariska borgensåtagandet som 

samtliga medlemmar (ägare) i Kommuninvest har 
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åtagit sig, har samtliga medlemmar också satsat 

kapital i bolaget. Ljusnarsbergs kommuns andel i 

Kommuninvest värderas till 160 tkr.  

Aktuell skuld i delårsbokslutet till Kommuninvest är 

182 993 tkr. Kommunens totala insatskapital i den 

ekonomiska föreningen är 4 422 tkr. Utdelningen på 

förra årets insättning betalades ut i maj i år och 

uppgick till 375 tkr. Det är m a o en god avkastning på 

insatt kapital.

 

RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder 
Den kooperativa hyresrättsföreningen Riksbyggen 

Kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 

äldrebostäder driver fastighetsförvaltningen av 

kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Riksbyggen förvaltar fastigheterna åt 

hyresrättsföreningen. I styrelsen ingår tre 

representanter från kommunen, en från 

Riksbyggen och tre hyresgäster.  

Hyresrättsföreningens totala skuld till kommunen 

uppgår till 118 243 tkr. Skulden har minskat under 

perioden med 1 000 tkr. Kommunen står alla 

ekonomiska risker i den kooperativa 

hyresrättsföreningen. Egentligen skiljer sig inte 

åtagandena från det scenariot att kommunen 

skulle äga och förvalta fastigheterna själv, men 

fördelen med att bedriva verksamheten i en 

hyresrättsförening är att organisationen är 

flexiblare än om den skulle bedrivas i kommunal 

regi. Vad som också är positivt är att de boende blir 

engagerade i styrningen av verksamheten. 

Efter att redovisningen släpat i föreningen på 

grund av momshanteringen är nu föreningen i takt. 

Likviditeten är god men marginalerna och därmed 

likviditeten behöver förbättras inför det ökande 

behov av boendeplatser som förväntas uppstå de 

kommande åren. En översyn är nödvändig av 

hyresnivåerna för både bostäder och lokaler.  

Preliminärt ligger reparationskostnaderna ungefär 

på samma nivå som föregående år, ungefär 

1 700 tkr – 2 000 tkr och underhållskostnaderna på 

en lägre nivå. För 2017 var resultatet ett minus 

med ca 1 000 tkr. Nu ser det ut att bli nära noll 

eftersom underhållskostnaderna ser ut att bli 

betydligt lägre. Revisorn kommer att granska 

bokslutet i slutet av mars och hinner inte bli klart 

innan kommunstyrelsen får kommunens 

årsredovisning. 

 

 

Sydnärkes lönenämnd 
Ljusnarsbergs kommun är medlem i Sydnärkes 

lönenämnd sedan 2016. Det är en gemensam 

nämnd för lönesamverkan mellan Kumla, 

Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och 

Ljusnarsbergs kommuner. Nämnden har sitt säte i 

Kumla. Den gemensamma nämnden fullgör de 

samverkande kommunernas uppgifter inom löne- 

och pensionsadministration. Under året 

administrerades 9 480 lönespecifikationer per 

månad.  Årets resultat är 288 tkr.

Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 

(Regionhälsan) 
Kommunen är från och med 2017 medlemmar i 

Regionhälsan, som har Region Örebro län som 

huvudman. Medlemmar är Regionen, Örebro, 

Kumla, Hallsberg, Laxå och Lindesbergs kommuner. 

Insatsen i Regionhälsan bestämmer respektive 

medlemskommun. År 2018 har kommunens 

företagshälsovård en budget på 316 tkr. Och av 

den förbrukades 306 tkr.
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Koncernen 

Ljusnarsbergs kommunlager AB 
Ljusnarsbergs kommunlager AB (LKAB) har upphört 

att existera. På bolagsstämman den 29 maj 2017 

beslutades att bolaget skulle försättas i frivillig 

likvidation från och med den 1 juni 2017. Den 

avgående styrelsen avlämnade då en 

årsredovisning och sedan tog en likvidator över 

styrelsens och den verkställande direktörens roller.  

14 februari 2018 kom det slutliga beskedet från 

Bolagsverket att likvidationen var godkänd och 

slutförd. 

De likvida medel som kvarstod, 1 042 959:83, 

överfördes till kommunen. Medlen kommer enligt 

fullmäktiges beslut vara del av finansieringen av 

konstgräsplanen vid Olovsvallen.   Det var 

överenskommet med hyresgästen Kopparbergs 

bryggeri att ett eventuellt överskott av kapital i 

bolaget skulle användas till något som skulle 

komma kommunens invånare till gagn. 

 

 

Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta 

tillskjuten egendom i en anläggning för turism och 

konferensverksamhet som kan nyttjas av 

kommunens invånare. Stiftelsen har inte bedrivit 

någon verksamhet sedan fastigheten med 

tillhörande anläggning såldes vid årsskiftet 

2005/2006.  

Stiftelsen kan avvecklas snarast möjligt genom att 

styrelsen beslutar om att använda 

banktillgodohavandet till något som så långt 

möjligt harmonierar med stiftelsens ändamål. I 

2018 års bokslut uppgår banktillgodohavandena till 

654 tkr. Stiftelsestyrelsen har beslutat bidra till ett 

utomhusgym i Rydbergsdal med förhoppningen att 

det ska bli en ny mötesplats i kommunen. 
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Rapportering mål och måluppfyllelse 

Öppen kommun

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

 

Delmål 

100 % måluppfyllelse 

Resultat 

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

 

Analys 

Det är alltjämt viss kö till förskoleplatser i centralorten Kopparberg. Kön beror till viss del på 
en etablering av en verksamhet där andra kommuner placerar barnfamiljer i Kopparberg. Det 
är svårt att beräkna platsbehov då det plötsligt finns ett flertal barn i kommunen som man 
inte tidigare hade kunskap om.  

Åtgärder 

Följer barnomsorgsbehovet kontinuerligt. I dagsläget går det inte att uppnå målet eftersom 
det i så fall skulle krävas en utökning av förskoleplatser. 

 

 

 
 

Kommunen ska öka kundernas/brukarnas delaktighet i den kommunala verksamheten 

 

Delmål 

Svarsfrekvensen på förskolans 
föräldraenkät ska vara 80 % 

Resultat 

Målet ej uppnått. Svarsfrekvensen på enkäten 
2018 blev 68,5 % 

 

Analys 

De föräldrar som besvarar enkäten har varit väldigt nöjda med sin förskoleverksamhet. Vi har 
dock ej nått upp till delmålet men arbetar envist vidare för att försöka öka svarsfrekvensen 
på olika sätt och siktar på att klara det 2019. Årets föräldramöten har varit mycket 
välbesökta, där föräldrar haft möjlighet att framföra sina åsikter och synpunkter. Kanske kan 
det vara en anledning till varför en del valt att inte besvara enkäten. 

Åtgärder 

I samband med enkätundersökningen 2019 planeras ”drop-in fika”. Det har varit en högre 
svarsfrekvens på de avdelningar där denna metod har tillämpats. 
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Möten och upplevelser 
 

Det ska vara en hög kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen 

 

Målvärde 

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

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

Resultat 

Målvärde 100 % uppnåddes i 2018 års mätning. 
 

  

Analys 

Analys av resultat 2018 från kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) visar att verksamheterna 
arbetar aktivt med att erbjuda aktiviteter till de enskilda för att de ska kunna vara aktiva 
under dagtid. 

Åtgärder 

Önskade målvärden är väl kända i verksamheten. Den 19 december 2017 gicks 2017 års 
resultat igenom med berörda enhetschefer för äldreomsorgen. För att uppnå en hög kvalitet 
inom de kommunala boendena är det av stor vikt att de enskilda som bor på äldreboendena 
ges möjligheter att vara aktiva under dagtid.  Detta är ett mål som följts upp på sociala 
ledningsgrupper för äldreomsorgen under året. Verksamheterna inom äldreomsorgen har 
ansträngt sig för att öka antalet aktiviteter vilket har gett positivt resultat.  

Innovationer & entreprenörskap 

Antalet försörjningsstödstagare ska minska 

 

Målvärde 

Ett genomsnitt på 130 ärenden per månad 

motsvarar ärendemängden före 2015 

 

Resultat 

För perioden januari-maj 2018 låg snittet på 
151 pågående försörjningsstödsärenden per 
månad. För perioden juni-december 2018 är 
motsvarande värde 129. Utslaget på hela året 
är resultatet 138 ärenden per månad. 

 

Analys 

Antalet ärenden har minskat, även jämfört med verksamhetsår 2017, men kostnaden 
utslaget per ärende har inte minskat. Riksnormen höjdes 2018 jämfört med 2017 och i början 
av året var det flera hushåll som ansökte och blev beviljade ekonomiskt bistånd med 
anledning av det så kallade ”glappet” (i väntan på etableringsersättning). Från och med juni 
syns det att antalet ärenden minskar i statistiken. Det genomsnittliga antal ärenden 2018 är 
däremot 138 och det är dessvärre högre än målvärdet på 130 ärenden år 2015.  
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Kommunen ska bidra till att integrera så många som möjligt i arbetslivet 

 

Målvärde 

Delmål 1: Minst 10 personer ska erbjudas 
Extratjänst 

Delmål 2. Minst 15 från 

Arbetsförmedlingen eller IFO ska erbjudas 

arbetsträning eller praktik, varav minst 5 

ska vara nyanlända. 

Delmål 3. Minst tre personer ska erbjudas 

introduktionsjobb. 

 

Resultat 

18 personer erbjöds Extratjänst under 2018. 
Utöver det erbjöds 22 personer förlängning av 
Extratjänst som påbörjades under 2017. 

17 personer erbjöds praktik via IFO och 6 

personer erbjöds arbetsträning via AF. Ingen av 

dessa personer var nyanländ.  

Extratjänster har prioriterats. Målet är överfört 

till ”Budget för 2019 och plan för 2020–2021”. 

Analys 

Kommunens verksamheter har gjort ett gott arbete gällande anställningar inom insatsen 
Extratjänst. 40 pågående Extratjänster i slutet av 2018 är ett mycket bra resultat för en 
kommun i Ljusnarsbergs kommuns storlek. 2019 kommer det inledningsvis inte fattas några 
beslut angående Extratjänst. Endast enstaka beslut kan komma att tas senare under året. 

En period av arbetsträning innan Extratjänst var möjlig från Arbetsförmedlingens sida, men i 

de fall personer uppbar försörjningsstöd eller risken för att de inom kort skulle bli beroende 

av försörjningsstöd var uppenbar, gjordes anställningar inom Extratjänst utan en inledande 

arbetsträning. Flertalet av de som erbjöds Extratjänst under 2018 var nyanlända. 

Det kan vara svårt för kommunen att styra vilka personer som hänvisas från AF till olika 

arbetsmarknadspolitiska insatser. I fråga om Extratjänst har dock AMI i stor grad kunnat 

påverka vilka som skulle få insatsen, vilket gjort att ekonomiskt utsatta som exempelvis 

barnfamiljer kunnat prioriteras.  
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Kunskap & kompetens 
 

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

 

Delmål 

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

 

 

Analys 

Någon djupare analys har ännu inte 
genomförts men kommer att genomföras 
under våren 2019 som en del i helt paket 
för skolans kvalitetsarbete. 

 

 

 

Resultat 

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

Delmålet är inte uppnått vare sig i svenska eller 
matematik. 

 

Meritvärdet i årskurs 9 ska förbättras jämfört med 2017. 

 

Delmål 

Enligt Skolverket var meritvärdet 189,9 för 
2017 

 

Analys 

Någon djupare analys har ännu inte 
genomförts men kommer att genomföras 
under våren 2019 som en del i helt paket 
för skolans kvalitetsarbete. 

Resultat 

Målet ej uppnått. Medelvärdet på 
meritpoängen våren 2018 blev 179,4. Delmålet 
är därmed inte uppnått 
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Investeringsredovisning 
    Redovisning    Fg år Budget  Netto    

Projekt Utgift Inkomst Netto Netto netto avvikelse Avslutat 

Åstugan enl utredning 0  0 10 138 847 847 Nej 

Ljusnarshall+tillb matsal 24 160 3 676 20 484 606 23 715 3 231 Nej 

Strukturbuffert fastighet 0  0  6 025 6 025 Nej 

Anpassning lokaler förskola/grundskola 0  0   9 000 9 000 Ja 

Uppg larm Kommun-soc-Ting 76  76   80 4 Ja 

Totmetod Kyrkback. Etapp 2 0  0   447 447 Nej 

Utv måln+solavsk Kommunhu 0  0   751 751 Nej 

Effektiv.åtg Brandstation 0  0   80 80 Nej 

Utsmyckning 3  3   250 247 Nej 

Kyrkbacksskolans skolgård 1 261  1 261   500 -761 Nej 

Tak f barnvagn Garhyttan 0  0   100 100 Nej 

Utemiljö Åstugan 0  0   200 200 Ja 

Lekutru för- o grundskola 0  0   75 75 Ja 

Fasad-fönster Olovsvallen 85  85   75 -10 Ja 

Renovering Kaninburarna 164  164 861 0 -164 Ja 

Vent+målning Sandbacken 988  988   800 -188 Ja 

Åtgärd fuktskador Bångbro 0  0   1 500 1 500 Nej 

Fönsterbyte Kyrkvägen 13 0  0   700 700 Nej 

Förskola Fasegatan(Getporsen) 0 4 081 -4 081  4 081 0 4 081 Ja 

Möbler nya lokal skolvht 0  0   70 70 Nej 

Inred äldrebo Solgården 49  49   70 21 Ja 

Tak Logarna Abrahamsgård  14 -14 229 0 14 Ja 

Övr köksinvent Centralkök 43  43   60 17 Nej 

Servrar, PC, etc 90  90  150 60 Ja 

Switchar, nätverksutrustn 123  123  150 27 Ja 

Ny skrivarlösning 0  0  50 50 Nej 

IT-utrustn, läspl, skolan 348  348  200 -148 Ja 

Samhällsbyggnad skattefinansierat         
Ombyggnad av gator 1 202  1 202  1 000 -202 Ja 

Broåtgärder efter besiktning 2016 222  222  100 -122 Ja 

Tillgänglighetsanpassning 0  0  50 50 Nej 

Badplatser, byggor mm 74  74  40 -34 Ja 

Lekplatser 977  977  857 -120 Ja 

Parkutrusning mm 662  662  100 -562 Ja 

Gatubelysningsautomatik 239  239  300 61 Ja 

Ex belägg enl planinvente 1 146  1 146  1 000 -146 Ja 

Reinvest väg- gatubelysning 500  500  500 0 Ja 

Digital väg- gatubelysning 0  0  500 500 Ja 

Vatten och avlopp         
Finnhyttans vattenverk 1 860  1 860 611 1 500 -360 Nej 

Mindre ledningsarbeten 0  0  2 000 2 000 Nej 

Va-anläggning. ospecifice 0  0  750 750 Nej 

Överföringsledning Ställd-Silverh-Hörk-Ställ 2 000  2 000  2 000 0 Nej 

Filtersteg Bångbro rening 3 331  3 331  5 000 1 669 Nej 

Renhållning        

Infartsbom Skäret 68  68   100 32 Ja 

Totalt investeringar 39 668 7 771 31 897   61 692 29 795   
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Kommunen har successivt ökat sina 

nettoinvesteringsnivåer över tid. I år är 

det Ljusnarshallen som är den största 

investeringen. Kortfattat kan sägas att 

investeringen i Ljusnarshallen innebär 

ombyggnad av idrottshall med 

tillhörande omklädningsrum, samt kök 

och skolmatsal. Härtill kommer även 

ventilations-, värme-, sanitets- och 

elinstallationer samt markarbeten. 

Utöver ombyggnationen gjordes en 

tillbyggnad av en handikappanpassad 

entré med tillhörande elarbeten m.m. 

samt en ny hiss.  

Utöver Ljusnarshallen har investeringar gjorts i 

utemiljön på Kyrkbacksskolan med markarbeten 

och inköpt material. I budgetarbetet antogs att 

kommunen skulle få statliga bidrag men vi fick 

avslag på ansökan då statliga potten tagit slut.  

Inom Allmännyttans verksamhet har byte av 

fjärrvärmesystem skett på Kyrkvägen (radhusen). 

En större totalentreprenad i 24 lägenheter på 

Sandbacken avser byte av ventilationsaggregat, 

rengöring i anslutning till aggregat och 

injusteringar av luftmängder.  

Enligt kommunens långsiktiga investeringsplan 

planeras inga enskilda investeringsprojekt för den 

kommunala kärnverksamheten i samma storlek 

som Ljusnarshallen i närtid. Den utbyggnad av 

äldreboendeplatser som förväntas finnas behov av 

ligger något längre fram i tiden. Barnantalet i 

förskolan måste däremot följas noggrant och en 

nybyggnation av en förskola istället för Garhyttans 

förskola kan bli aktuell om det inte anses 

ekonomiskt försvarbart att göra de underhålls-

åtgärder som krävs där, men detta bör utredas. 

13 883
16 000

21 240 21 077

31 897

2014 2015 2016 2017 2018

Nettoinvesteringar, tkr
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Personalredovisning 
 
Inledning  
Personalkostnaderna i Ljusnarsbergs kommun motsvaras av 56 procent av kommunens bruttokostnader och 
personalkostnaderna första halvåret uppgick till 217 845 tkr. 
 
Personalrapporten visar på faktauppgifter per 31 december 2018.  
 
Antal anställda medarbetare (avser tillsvidare, visstid, månadsanställda) 
Vi har idag 417 medarbetare anställda (oavsett anställningsform) och 305 medarbetare tillsvidareanställda. Det 
är idag 14 tillsvidareanställda medarbetare färre mot 2017, vilket bl a beror på verksamhetsförändringar.  Vi 
har 245 kvinnor och 60 män tillsvidareanställda. 
 
Antal anställda medarbetare samt årsarbetare (Tillsvidare- och visstid, månadsanställda)  

Anställningsmyndighet 181231 171231 161231 151231 141231 

Kommunstyrelse 413 428 391 378 367 

Överförmyndarnämnd 4 4 5 2 3 

Totalt  417 432 396 380 370 

Årsarbetare 387 399,9 360,5 345,5 338,5 

Tillsvidareanställda 305 319 319 327 327 

 
 
Antal anställda medarbetare – åldersfördelning (tillsvidareanställda) 
Fördelningen i kommunen ser ut enligt följande: 

Ålder Antal personer 

20-29 år 17 personer 

30-39 år 46 personer 

40-49 år 75 personer 

50-59 år 117 personer 

60 år -  50 personer 
 
Vi har flest tillsvidareanställda medarbetare inom åldersgruppen 50-59 år,  
som följs av gruppen 40-49 år.  

 
Mertid och övertid  
Nedan redovisas antal timmar på årsbasis som rapporterats in för mertid och övertid. SKL definierar uträkning 
av årsarbetare enligt följande antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden 
och arbetade timmar för timavlönade. Antalet årsarbetare anger hur många anställda kommunen skull ha haft 
om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summerades 
till heltidsanställningar.  För timavlönade beräknas årsarbetarsiffran utifrån antalet arbetade timmar per 
månad före mätmånaden dividerat med 165, som är en schablon för heltidssysselsättning för en månad. 

 

År Antal timmar mertid och övertid/år Omräknat till årsarbetare 

2018 6173, 85 37,4 årsarbetare 

2017 7499 45,4 årsarbetare 

2016 7093,59  42,9 årsarbetare 
 

Det kan konstateras att det skett en minskning 2018 av andelen mertid och övertid i förhållande till 2017, 
minskningen består av 8 årsarbetare.  
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Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 181231 171231 161231 151231 141231 

Total sjukfrånvaro  7,35 7,9 8,5 8,2 7,3 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,27 8,7 9,4 8,6 7,9 

Sjukfrånvaro män  4,54 5,4 5,4 6,3 5 

Sjukfrånvaro åldersgrupp <=29 år  7,56 5,8 3,8 5,5 2,7 

Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år 6,82 5,2 7,4 6,9 5,5 

Sjukfrånvaro åldersgrupp >=50  8,44 10,4 10,8 9,7 9,4 

Därav långtidssjukfrånvaro > 60 dgr 50,6 48,5 55,6 51,4 51,7 

 
Frånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är lägre än 2017. Dock har vi en ökning i den yngre åldersgruppen upp till 29 
år samt också åldersgruppen 30-39 år. Skillnaderna mellan män och kvinnor kvarstår, d v s män har lägre 
sjukfrånvaro än kvinnorna, vilket är ett mönster som finns i samtliga kommuner. Likaså finns ett mönster i att 
åldersgruppen upp till 29 år har ökad frånvaro.  En orsak som Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) lyfter 
fram/ser som en bidragande orsak är den generella ojämställdheten i samhället.  
 
Ett arbete pågår hos våra chefer med att återfå våra sjukskrivna medarbetare i tjänst så snart som möjligt. Det 
ska alltid finnas en dialog mellan ansvarig chef och medarbetare i samband med sjukskrivningen/vid upprepad 
korttidssjukfrånvaro och andra signaler på ohälsa. Här används också företagshälsovården som ett expertstöd 
och resurs i olika arbetsrelaterade frågor, dels förebyggande och dels rehabiliterande. Positivt är att 
sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 år och äldre visar på en minskning för första gången sedan 2014.  Under 2018 
har det tillkommit ett krav från Försäkringskassan på arbetsgivaren. Kravet handlar om att numera måste 
arbetsgivaren ha en plan för medarbetarens återgång i arbete senast dag 30 om sjukfrånvaron beräknas/antas 
pågå längre än 60 dagar. 
 
En faktor som behöver vägas in när det gäller arbetet med sjukskrivningar är att det är mer förekommande 
sjukskrivningar där sjukskrivningsorsaker är kopplade till behandlingar och vård inom primärvården (alltså icke 
arbetsrelaterade) och där arbetsgivaren samt företagshälsovård inte har påverkansmöjlighet. 
 
Vi använder Regionhälsan vid de tillfällen då vi behöver ha experthjälp i samband med olika situationer kring 
sjukdom och ohälsa för våra medarbetare. Företagshälsovården finns enbart med vid de situationer som en 
arbetsrelaterad problematik/ohälsa eller sjukskrivning är aktuellt. I övrigt  
är det primärvården som är aktuell. För att få en bild av hur kommunen nyttjat företagshälsovården i olika 
situationer redovisas statistik nedan. Regionhälsan delar upp sina uppdrag i områdena förebyggande, 
hälsofrämjande samt rehabiliterande insatser. Kort kan sägas att förebyggande är just förebyggande för att 
motverka sjukdom/sjukskrivningar, vilket likaså hälsofrämjande är. Rehabiliterande är när sjukskrivning finns 
och återgång planeras. Vi har under 2018 använt oss av Regionhälsan enligt följande: 
 
Förebyggande på individnivå  39 timmar 
Rehabilitering individnivå  23, 5 timmar 
Gruppinsatser   17, 3 timmar 
Hälsofrämjande grupp  10 timmar 
Organisation hälsofrämjande  17 timmar 
Organisation förebyggande  30, 5 timmar 
 
Fördelat mellan våra olika enheter/förvaltningar ser nyttjandet ut på följande sätt 
Bildningsförvaltningen  42,5 timmar 
Central administration 
(centralkök, kommunkontor, AME m m) 49 timmar 
Social verksamhet  46 timmar   
 
 
Vilket blir avrundat 138 timmar. För 2019 har vi 130 bokade timmar totalt för insatser. 
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Sysselsättningsgrad bland tillsvidareanställda medarbetare 
Så här arbetar våra 305 tillsvidareanställda medarbetare: 

 

% sats som arbetas Antal medarbetare 

40-49 % 1 medarbetare 

50-74 %  11 medarbetare 

75-99 % 89 medarbetare 

100 % 204 medarbetare 

 
Detta innebär att i december 2018 arbetar fler heltid, 67 %, av våra medarbetare än vid halvårsskiftet (63 %) 
som då arbetade heltid. Ett arbete pågår med att se över heltidsmöjligheterna för de som vill arbeta heltid 
framöver. 
 
Rekrytering - kompetensförsörjning 
I maj 2018 infördes en tillsättningsprövning för alla vakanser, enligt ett KS beslut, vilket innebar att alla 
tillsättningar kräver ett chefsbeslut av överordnad chef alternativ AU ordförande beroende på vakansens längd.  
 
Vi har under året annonserat efter följande: 
Fastighetsskötare, parkarbetare, receptionist, arbetsterapeut x 2, idrottslärare x 2, lärare textilslöjd, lärare 1-3, 
undersköterskor, stödassistent, lärare SO och SVA, lärare 4-9, lärare trä- och metallslöjd,  
lärare musik x 2, enhetschef IFO, språklärare Ty, Eng, Sv, enhetschef äldreomsorgen, kultur- och fritidschef, 
administratör, samordnare psykisk hälsa, skolchef, socialsekreterare, drifttekniker, trädgårdsmästare, 
hemtagningssjuksköterska, fritidskonsulent och förskollärare 
 
Vi kan konstatera att vi har mestadels kunnat rekrytera det som sökts, vid några få tillfällen har annonsering 
fått ske ånyo och även att vi inte kunnat rekrytera vid några få tillfällen. Vidare har också någon av tilltänkta 
rekryteringarna avbrutits på grund av ekonomiska orsaker och inte blivit aktuella. 
 
Vi har ett antal pensionsavgångar framöver. När det gäller att ha en plan för att rekrytera och vår 
kompetensförsörjningsplan framåt, pågår detta arbete i chefslinjen där det uppstår, enkelt uttryckt på plats. 
Varje enhetschef och eventuellt tillsammans med överordnad chef ser över detta gemensamt och ombesörjer 
att bemanning sker efter behov av kompetens kopplat till verksamhetens behov. Mot bakgrund av att vår 
kommun är en mindre kommun möjliggörs just en flexibilitet i kompetensförsörjningsarbetet med att också 
skapa utrymme till rörlighet för den personal som så önskar. En översyn av kommunens administration har 
precis genomförts mot bakgrund av att just säkra kompetensförsörjningen, klara av kvalitet och leverans.  
 
Som ett ytterligare led i att verka för att rekrytera och behålla och att upplevas vara en attraktiv arbetsgivare 
pågår för närvarande ett dialogarbete med alla anställda medarbetare. Alla anställda medarbetare har på sin 
arbetsplatsträff tillsammans med sin chef fått föra en diskussion kring vad just de anser är en attraktiv 
arbetsgivare. De synpunkter som kommer fram kommer sedan att finnas med som ett underlag i det fortsatta 
arbetet med att utveckla arbetet med att vara attraktiv arbetsgivare. 
 
Vad har genomförts under 2018 – från och med maj och framåt 

- Avslutat lönerevision för 2018. 
- Ett uppdaterat personalpolitiskt program har tagits fram och implementerats. 
- Fått forum för samverkansarbetet aktivt, dels central samverkan, bildningssamverkan och social 

samverkan. 
- Genomfört en introduktion för alla nyanställda i kommunen. 
- Riktlinjer för arbetskläder enligt Arbetsmiljöverkets krav. 
- Påbörjat ett arbete med att ta fram ett gällande samverkansavtal för Ljusnarsbergs kommun. 
- Påbörjat en dialog med alla medarbetare via arbetsplatsträffarna, kring vad som är en attraktiv 

arbetsgivare. 
 
 
 
 



 

 

31 

Vad pågår framöver under 2019 och är aktuellt 
- Genomförande av medarbetarundersökning för alla medarbetare – där resultatet kommer att mynna 

ut i handlingsplaner på olika nivåer. 
- Genomförande av en medarbetarundersökning för alla chefer – där resultat kommer att mynna ut i 

handlingsplaner.  
- Översyn/uppdatering av medarbetarsamtal, lönekriterier och bedömningsnivåer 
- Befattningsbeskrivningar ska tas fram för alla befattningar – ska kopplas på medarbetssamtal och 

lönekriterier samt bedömningsnivåer 
- Heltidsresan – rätten till heltid. 
- WINLAS – ett verktyg för våra chefer i arbetet med vikarier ska börja användas. 
- Revideringar av diverse vägledningsdokument som finns på vårt intranät som stöd till våra chefer. 
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Kommunens finansiella ställning 

God ekonomisk hushållning 
Målsättningen med kommunal verksamhet är att 

den ska bedrivas med den inriktning och 

omfattning som politikerna har beslutat. 

Finansiella mål behövs för att betona att de 

ekonomiska förutsättningarna innebär 

begränsningar för hur stor verksamhet som kan 

bedrivas. Mål för verksamheterna behövs för att 

tydliggöra uppdraget gentemot invånarna. 

Åtgärdsplaner i lagens mening träder in för att 

återställa negativa resultat så att de inte lämnas till 

kommande generationer.  

God ekonomisk hushållning innebär att varje 

generation själv ska bära kostnaderna för den 

service som den konsumerar och att kommande 

generationer ges möjlighet att ta del av samma 

servicenivå som idag (kommunallagen, 2000:889, 

8 kap. 1 §). Det lagstadgade balanskravet betyder 

att all verksamhet som bedrivs i förvaltningsform 

måste ha en budget som innebär att intäkterna 

överstiger kostnaderna (kommunallagen 8 kap 4 §, 

3 st.). Kommunen ska vidare förvalta sina medel på 

ett sådant sätt att krav på god avkastning och 

betryggande säkerhet kan tillgodoses 

(kommunallagen, 8 kap. 2 §). Fullmäktige ska 

meddela närmare föreskrifter om 

medelsförvaltningen (8 kap. 3 §) och måste då 

säkerställa att utbetalning av pensioner tryggas för 

framtiden (8 kap 3a §). Under året beslutade 

kommunen om en Policy för medelsförvaltningen 

(Dnr 0080/2017). 

Vad som i övrigt är att betrakta som god 

ekonomisk hushållning är upp till varje kommun att 

definiera. Ljusnarsberg antog på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 

9 november 2017 § 74 sina Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning (Dnr KS 0080/2017). Det är 

dessa riktlinjer som utgör utgångspunkten för 

följande bedömning om kommunens finansiella 

ställning.  

 

Befolkningsminskning och dess påverkan på ekonomin

 

Andelen barn 7-18 år av totala befolkningen är 

ungefär 12,5 procent och tenderar att öka lite. 

Andelen barn 1-5 år är omkring 4,5 procent och här 

ökar barnantalet något mer än i den äldre 

kategorin.  

 

Ljusnarsbergs ålderspyramid ser över tid 

annorlunda ut än andra kommuner på så vis att det 

är få yngre vuxna och många äldre, samt att det är 

en ojämn fördelning över ålderskategorierna. 

Nedan syns befolkningssammansättningen i 

universitetsstaden Örebro i jämförelsesyfte.  
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Flyktingströmmen till Sverige innebar flera år av 

hög nettoinflyttning till Ljusnarsberg, vilket bidrog 

till större skatteunderlag och högre statliga 

bidragsintäkter. Sedan ett par år minskar dock 

befolkningen igen och är på bokslutsdagen färre än 

innan flyktingvågen. 

 

En minskande befolkning brukar medföra ökade 

nettokostnader. Det är svårt att ställa om 

verksamheten till mindre behov i samma takt som 

skatteintäkterna sjunker. Resultatnivåerna sjunker, 

även om de fortfarande är på en hög nivå relaterat 

kommunens storlek. Nettokostnaderna ökar också 

i snabbare takt än skatteintäkterna och de 

generella statsbidragen (se Fem år i sammandrag). 

 

 

En allt större del av skatteintäkterna ska finansiera 

verksamhetens nettokostnader och således finns 

det mindre utrymme för nya investeringar. 

 

Att kommunens nettoinvesteringar har ökat över 

tid framgår av kapitlet Investeringsredovisning. 

Bedömningen i dagsläget är att kommunen 

kommer att ha tillräcklig kapacitet framöver för 

rimliga investeringsvolymer inom den 

skattefinansierade verksamheten om 

resultatnivåerna håller sig till budget. De 

investeringsnivåer som är aktuella i dagsläget är 

däremot svåra att upprätthålla en längre tid och 

kommunen måste successivt minska dem. Enligt 

kommunens långsiktiga investerings- och 

finansieringsplan, som reviderades under året, ska 

detta inte vara några bekymmer då den 

skattefinansierade verksamheten inte ser ut att ha 

behov av investeringar i storleksordningen 

motsvarande Ljusnarshallen inom eller några år 

efter planperioden.   

Kommunen mäktar med den rådande höga 

investeringstakten tack vare de höga 

resultatnivåerna 2014–2018, som bidragit till den 

goda likviditeten. Resultatnivåerna beror i 

huvudsak på att kommunen fått mycket höga 

riktade statsbidrag under den här perioden. Med 
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andra ord pågår en form av ”konstgjord andning” 

då Ljusnarsberg fått en kortvarig befolkningsökning 

som en konsekvens av flyktingtillströmningen och i 

och med detta även höga statliga bidragsintäkter. 

Detta är på väg att ta slut i förhållandevis snabb 

takt. 

 

Som redogjordes för i ett tidigare kapitel i 

årsredovisningen, säger Sveriges kommuner och 

landstings (SKL) kalkyler över de kommande årens 

ekonomi i kommunsektorn, att kommunerna 

måste hitta andra arbetssätt, digitalisera etc., för 

att klara av att finansiera den demografiska 

utvecklingen kombinerat med allt högre krav från 

kunderna till offentlig service (se SKL:s 

Ekonomirapporten maj 2017 och december 2018).

Arbetsmarknad 
Sverige upplever en fortsatt god tillväxt just nu. 

Sysselsättningen är mycket starkt på uppgång men 

i stort sett samtliga branscher upplever brist på 

arbetskraft som det främsta hindret för fortsatt 

värdeskapande.  

I Ljusnarsberg har arbetslösheten sjunkit jämfört 

med föregående år men är fortfarande på en 

relativt sett hög nivå. Dock inte så hög som under 

tiden då flyktingmottagandet var som högst i 

kommunen.  

I december 2018 var antalet öppet arbetslösa och 

personer med aktivitetsstöd 10,1 procent 

(16-64 år). Ungdomsarbetslösheten var samtidigt 

12,2 procent (18-24 år).  Efter finanskrisen 2008 

stegrade arbetslösheten och statistiken följde 

samma trend i hela landet. I Ljusnarsbergs 

kommun steg arbetslösheten till nya höjder 2015-

2017 p.g.a. det höga flyktingmottagandet. Under 

2018 har arbetslösheten sjunkit rejält igen. 

Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden i kommunen har sedan lång tid 

tillbaka haft ett större utbud än efterfrågan. Detta 

har inneburit låga priser på egna hem, 

bostadsrätter och hyresfastigheter. Detta är också 

huvudförklaringen till att Ljusnarsberg hade så 

högt flyktingmottagande i form av asylboenden 

2015–2016. Det allt äldre beståndet kräver ökade 

underhållsinsatser. Det innebär höga kostnader 

som föranleder försiktighet hos fastighetsägarna 

när marknaden är svag.  

I centralorten är det fortsatt god efterfrågan och 

därmed svårare att få tag på en bostad och lättare 

utanför centralorten. Det finns ett fortsatt behov 

av tillgänglighetsanpassning. Kommunen utreder 

möjligheterna att bygga fler seniorbostäder 
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tillsammans med Statens bostadsomvandling 

(SBO).  

Kommunen beräknas även ha tillräckligt med 

särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen för 

att klara av den åldrande befolkningen under 

ytterligare några år. Äldrebostäderna på Solgården 

och Treskillingen ser dock ett behov av upprustning 

inom en inte allt för lång framtid, men utanför 

planperioden.  

Detta är en styrka för kommunen, eftersom flera 

kommuner i länet ser brådskande mycket stora 

investeringar i sådana bostäder framför sig. Det 

innebär goda möjligheter att ta emot 

utskrivningsklara från sjukvården och att erbjuda 

plats vid behov. 

Under året har bostadsmarknaden varit i balans 

mellan tillgång och efterfrågan och det beror 

främst på flyktingtillströmningen. Migrationsverket 

hyrde en betydande del av kommunens 

lägenhetsbestånd under den stora 

flyktinginvandringen, till och med 2018. 

Myndigheten har dock sagt upp alla lägenheter 

vilket innebär att 34 lägenheter frigörs ur 

kommunens eget lägenhetsbestånd från och med 

2019. Av dessa är 14 stycken fuktskadade. Hur 

detta ska hanteras är ej klarlagt. 

Under våren 2019 har initierats en särskild 

debattdag i kommunfullmäktige om kommunala 

fastigheter och det finns flera budgetuppdrag om 

att utreda beståndets framtid.  

Vad gäller kommunens allmännyttiga bostäder 

finns ett vägval att göra. En viktig frågeställning i 

sammanhanget är huruvida det är rimligt att 

hyreskollektivet ska bära de höga kostnaderna för 

renovering av lägenheterna som Migrationsverket 

lämnat vid årsskiftet. Det skulle kunna innebära att 

hyreskollektivet inom en överskådlig framtid 

kommer att sakna medel för att underhålla 

fastighetsbeståndet eftersom antalet vakanser nu 

också ökar och därmed närmare 15 procents 

hyresbortfall.  

I bokslutet är det avsatt ca 15 000 tkr av de 

kvarvarande statliga bidragen som kommunen har 

erhållit för de asylsökande och nyanlända som varit 

bosatta här. Enligt kommunstyrelsen är det rimligt 

att utreda om dessa pengar ska användas till att 

hjälpa hyreskollektivet att hantera de stora akuta 

åtgärder som krävs. En besiktningsman har 

undersökt lägenheterna och ska inkomma med en 

sammanställning över skadorna under mars 2019.

Tillgångar 
Inga köp eller försäljningar har skett under 

verksamhetsåret. Då den frivilliga likvidationen av 

Ljusnarsbergs kommunlager AB slutfördes i 

februari minskade de finansiella 

anläggningstillgångarna med bolagets aktiekapital 

om 50 tkr. En obligation om 10 000 tkr har omsatts 

under perioden vilken gav en ränteintäkt på 264 

tkr 

Den kooperativa hyresrättsföreningen 

Ljusnarsbergs äldrebostäder har amorterat 

1 000 tkr på sin skuld till kommunen. För årets 

investeringar, se särskilt kapitel.

Skulder 
Kommunens anläggningslån minskar. Inga nya lån 

har tagits och under verksamhetsåret har 

amorterats 13 500 tkr. I nedanstående tabell syns 

relationen mellan det egna kapitalet och 

anläggningslånen. 

Fortfarande reserverar kommunen pengar med 

anledning av flyktingmottagandet. Den 31 

december är avsättningen 20 842 tkr totalt sett 

och det ska täcka båda avvecklingskostnader för 

egna HVB och stödboenden, inklusive personal 

som sägs upp i takt med att antalet 

ensamkommande minskar samt lokalkostnader 

och eventuella andra kostnader för att upprätthålla 

verksamheten. De egna HVB och stödboendena 

ska vara tömda under våren 2019 men några 

lägenheter kommer fortsättningsvis att disponeras. 

Det kommunala uppdraget ska då skötas av IFO-

enheten.  
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Det är även andra personalkostnader som avses 

täckas med de avsatta medlen och dessa har också 

att göra med den avvecklingsprocess som 

kommunen befinner sig i. Ungefär 36 asylsökande 

elever antas förflyttas från kommunen sedan 

Migrationsverket meddelat att de ska stänga ner 

enheter och att de asylsökande inte får bo för långt 

ifrån de enheter som finns kvar. Den närmaste 

enheten för kommunen ligger i Lindesberg och den 

ska läggas ner under 2019. Det innebär att skolans 

verksamhet och även förskolans måste minska i 

personalresurser och annat.  

Vidare har Migrationsverket lämnat kommunens 

lägenheter från och med 31 december 2018 med 

en hyresförlust på ca 2 700 tkr per år. 

Lägenheterna är dessutom i dåligt skick och 

besiktningsman har varit på plats för att 

dokumentera skadorna. Det bör utredas under 

2019 om hyreskollektivet ska stå för de kostnader 

som tillkommit allmännyttan och hur 

hyreskollektivet i annat fall ska klara av att täcka 

kostnaderna och ändå mäkta med 

fastighetsunderhållet framöver. Därför har 

kommunen avsatt en hel del medel i avvaktan på 

besked vem som ska bekosta 

renoveringsåtgärderna som krävs framöver, och 

alternativt om det blir aktuellt med 

rivningskostnader.  

Intäkter och kostnader 

Skatteintäkter och nettokostnader
För att det ska anses vara en god ekonomisk 

hushållning bör kommunstyrelsen på lång sikt styra 

mot att skatteintäkterna och de generella 

statsbidragen inte enbart täcker driftskostnaderna 

utan även investeringar och tillräckligt med likvida 

medel för att t.ex. amortera av skulder. På denna 

sida finns ett diagram med jämförelser över tid 

mellan nettokostnaderna och det som ska 

finansiera dem. De riktade statsbidragen är sedan 

ett antal år ökande i antal och omfattning. I 

tabellen pressar de ner den röda stapeln. Tabellen 

visar tydligt vad som av några kallats kommunens 

dopade ekonomi under 2015–2017. 

Kombinationen med hög investeringsnivå och 
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strävan att sänka skuldnivån gör att likviditeten 

kommer att pressas nedåt. 

Under 2019 kommer kommunen uppleva effekter 

av en stor minskning av skatteunderlaget. 

Befolkningen är mindre än innan ”flyktingvågen”. 

De ojämförligt största bidragsintäkterna har 

kommit från Migrationsverket under den perioden 

som diagrammet bredvid visar. Dessa minskar nu i 

rasande fart. Kommunstyrelsen måste vara noga 

med att följa upp effekterna av minskade finanser 

och vara vaksam på den nettokostnadsutveckling 

som speglas i diagrammet.  

Under 2018 finansierades 23 procent av 

verksamheten med riktade statsbidrag. För 2016 

var motsvarande andel 40 procent. Under den här 

tiden har nettokostnadsutvecklingen gått i motsatt 

riktning.  

 

 

Pensionskostnader 
Enligt KPA:s långtidsprognos från 2017 kommer 

Ljusnarsbergs kommuns pensionskostnader öka 

fram till minst 2025. Ökningen beror delvis på det 

nya sättet att beräkna inkomstbasbeloppet som 

staten införde 2016. Inkomstbasbeloppet reglerar 

gränsen för förmånsbestämd ålderspension (FÅP). 

Ökningen beror även på att fler har uppnått nivån 

för FÅP. I Ljusnarsberg har dessutom 

personalstaten ökat rejält de senaste åren och 

löneglidningen i flera yrkeskategorier har varit 

betydande, på grund av den tillfälliga 

befolkningsökningen. Detta påverkar den 

avgiftsbestämda ålderspensionen och KPA gör 

löpande justeringar för att kommunen ska betala in 

rätt summa pengar. Faller dessa däremot över 

gränsen till FÅP, är det en lång 

eftersläpningseffekt. 

 

Under 2018 skedde däremot en del 

personalförändringar som innebar regleringar av 

pensionsinbetalningarna efter anställningars 

upphörande. Således har kommunen istället en 

stor positiv budgetavvikelse avseende pensioner 

2018. Dessutom avvecklades verksamhet och flera 

uppdrag med målsättningen att minska 

personalkostnaderna med anledning av lägre 

skatteunderlag har påbörjats. Prognosen från 2017 

är därför föråldrad och i samband med kommande 

budgetprocesser kan det finnas anledning att ta 

fram en ny som belyser 

pensionsskuldsutvecklingen efter 

personalminskningarna.

 
Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelser 
(tkr) 

2018-12-31  2017-12-31 

Avsättningar för pensioner 3 889 4 236 

Ansvarsförbindelser för pensioner 123 073 128 618 

Summa pensionsförpliktelser 126 962 132 854 

Placering Pensionsmedel  0 0 

Återlånade medel 126 962 132 854 
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Resultat kommunens finansiella mål  
Investeringsnivån ska uppgå till högst 61 692 tkr 

 

 Resultat 

31 897 tkr 

Analys 

Målet är uppnått och för mer information om kommunens investeringar hänvisas till 
investeringsredovisningen.  

 

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

 

 Resultat 

25 % 

Analys 

Kommunen har en mycket god likviditet som en följd av stor omfattning statliga bidrag, höga 
investeringsbudgetar som inte hinns med i takt med ambitionsnivån och låga räntor på lånat 
kapital, ibland till och med minusränta. 

 

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

 

 

 

Resultat 

Minskning med 6 781 tkr. 

Analys 

Amortering av anläggningslånen har skett med 13 500 tkr. Pensionsskulden bestående av 
ansvarsförbindelsen har minskat med 5 545 tkr och avsättningen med 347 tkr. Avsättningen 
till återställande av deponin har ökat med 164 tkr, borgensförbindelserna minskat med 
24 tkr och åtagandena för leasingkontrakten minskat med 837 tkr. Samtidigt har den 
kortfristiga skulderna ökat med 13 308 tkr, där leverantörsskulderna står för 10 132 tkr av 
dem. Den stora ökningen av leverantörsskulderna handlar egentligen om att det var en 
exceptionellt låg skuld i bokslutet 2017. 

Resultatet ska uppgå till minst 12 000 tkr år 2018. 

 

 Resultat 

19 384 tkr 

Analys 

En bättre befolkningsutveckling än befarat och positivt utfall gällande pensionskostnader, 
räntekostnader, fastighetsavgiften samt erhållna bidrag från Migrationsverket som 
ersättning för ombyggnationer har skapat ett mycket högt resultat för året. 
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Ekonomisk uppföljning på verksamhetsnivå 
 

  

Utfall Budget Avvikelse 

2017 2018 år 2018 bud/prog 

Gemensam administration -27 159 -28 965 -37 995 9 030  

Kostverksamhet -2 579 -2 923 -3 086 164 

Politisk verksamhet -4 435 -3 835 -4 412 577  

Överförmyndarverksamhet -643 -469 -663 194  

Infrastruktur, skydd mm -17 400 -19 853 -18 264 -1 589  
plan-och bygglovsverksamhet -1 166 -1 215 -975 -240  

markförsörjning -289 -168 -682 514  

näringslivsbefrämjande åtgärder -937 -911 -1 249 337  

turism -542 -836 -655 -181  

gator, vägar, parker, utemiljö -10 256 -10 919 -9 465 -1 454  

räddningstjänst och krisberedskap -4 209 -5 803 -5 238 -566  

Fritid och kultur -6 577 -8 310 -7 375 -935  
kulturverksamhet -1 510 -1 709 -1 421 -288  

bibliotek -1 676 -1 635 -1 907 272  

musikskola -1 661 -1 464 -2 032 568  

fritidsverksamhet -1 730 -3 502 -2 015 -1 487  

Pedagogisk verksamhet -87 955 -100 811 -89 200 -11 610  
förskola -14 135 -19 341 -16 924 -2 417  

skolbarnomsorg -2 153 -2 165 -2 558 393  

förskoleklass -651 -555 -1 654 1 099  

grundskola -47 389 -50 068 -42 067 -8 002  

särskola -2 863 -6 955 -5 147 -1 807  

gymnasieskola -18 887 -17 868 -17 155 -713  

kommunal vuxenutbildning -1 877 -3 860 -3 695 -165  

Vård och omsorg -113 945 -110 416 -100 414 -10 002  
gem admin enl SOL och HSL -4 490 -4 341 -5 312 971  

ordinärt boende -16 749 -18 050 -16 228 -1 823  

särskilt boende -44 696 -44 930 -44 324 -606  

insatser enligt LSS och LASS -22 840 -18 143 -17 641 -502  

färdtjänst -1 112 -1 306 -1 224 -82  

individ- och familjeomsorg -10 407 -8 212 -7 652 -561  

missbruksvård och övrig vård vuxna -3 582 -5 222 -1 166 -4 057  

barn- och ungdomsvård -5 062 -3 853 -3 214 -639  

ek bistånd och familjerätt -5 007 -6 359 -3 654 -2 705  

Flyktingmottagande -2 387 273 -211 484  

Arbetsmarknadsåtgärder -5 520 -4 496 -5 619 1 123  

Affärsverksamhet -168 -609 -756 147  
näringsliv och bostäder 24 -225 -562 337  

kommunikationer -70 -225 -194 -31  

vatten och avlopp -122 -167 0 -167  

avfallshantering 0 9 0 9  

Resultat verksamheterna -268 767 -280 412 -267 995 -12 417  

Resultat Allmänna utskottet -59 648 -60 407 -70 343 9 936  

Resultat Bildnings och sociala utskottet -208 477 -219 537 -196 990 -22 547  

Resultat Överförmyndarnämnden -643 -469 -663 194  

Resultat Allmännyttan 0 0 0 0  

Resultat verksamheterna -268 767 -280 412 -267 995 -12 417  
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Fritid och kultur 

 

Pedagogisk verksamhet 
Grundskolan redovisar ett betydande 

budgetunderskott för perioden med -8 002 tkr. 

Orsakerna är fler anställda än budgeterat, främst i 

verksamheten grundskola undervisning -2 339 tkr 

och elevassistenter grundskola -3 222 tkr. Vårens 

överbemanning var delvis en kvarleva från tidigare 

men fler tjänster har anställts under året trots 

kommunstyrelsens beslut om anställningsstopp 

med återbesättningsprövning av 

personalutskottet.  

Särskolan har ett underskott på -1 807 tkr och i den 

egna särskolan på grundskolenivå är fem 

årsarbetare anställda mot budgeterade tre. Det 

finns även en stor avvikelse avseende externa skol-

/vårdplaceringar. 

Under året har en konsult utrett skolans 

ledningsorganisation. En skolchefstjänst är inrättad 

på grund av det nya lagkravet och under våren 

2019 ska en omorganisation ske där 

ledningsresurserna inom grundskolan kommer att 

ökas till två rektorer istället för en. 

Antalet förskolebarn har ökat stadigt under lång 

tid. Under 2018 ökade antalet barn i snabbare takt. 

Förskoleenheterna redovisar ett överskott 2018 på 

547 tkr, men fastighetskostnaderna drar ner 

överskottet.  Jorden runt Garhyttans förskola har 

sanerats och den gamla förskolan Åstugan har 

rivits. 

Kostnaderna för gymnasieskolan har hållit sig på en 

hyfsat jämn nivå trots att förväntningarna varit att 

de skulle dala över tid. Anledningen är 

tillströmningen av nya elever till kommunen 

genom den ökade invandringen. Kommunen har 

ingen egen gymnasieskola och kostnaderna 

överskrider budget med sammanlagt 1 961 tkr.  

Orsaken är svårigheterna att följa var de 

asylsökande eleverna bor någonstans (de har ingen 

folkbokföringsadress som andra) och 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018

3 KULTUR OCH FRITID EXKL KULTURSKOLA

Intäkter -346 -577 -581 -80 -1 849 

Kostnader 5 439 5 900 5 497 5 422 8 695

Netto 5 093 5 323 4 916 5 342 6 846

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 1 033 1 063 995 1 130 1 410

Förändring mellan åren (%) 3,7% 4,5% -7,6% 0,4% 39,3%

Självfinansieringsgrad (%) 6,4% 9,8% 10,6% 1,5% 21,3%

Statistik

Antal utlånade media 19 177 17 660 16 004 18 427

3301 MUSIK/KULTURSKOLA

Intäkter -58 -183 -70 -129 -27 

Kostnader 1 882 2 004 1 730 2 162 1 491

Netto 1 824 1 821 1 661 2 032 1 464

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 370 364 336 430 301

Förändring mellan åren (%) 22,7% -0,2% -8,8% 2,8% -11,8%

Självfinansieringsgrad (%) 3,1% 9,1% 4,0% 6,0% 1,8%

Kostnad per elev (kr) 15 682 16 695 18 808 17 864 12 635

Nettokostnad per elev (kr) 15 197 15 172 18 051 16 796 12 406

Statistik

Antal musikskoleelever 120 120 92 121 118
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kommunikationen avseende rekvirering av 

statsbidrag avseende dessa mellan Lindesbergs och 

Ljusnarsbergs kommuner. Lindesberg meddelade 

sent att Ljusnarsberg var tvungna att rekvirera 

bidrag för sin egen del och inte som tidigare då 

Lindesberg gjort det för Ljusnarsbergs räkning.  
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Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018

443 453 SÄRSKOLA INKL GYMNASIESÄR

Intäkter -23 -32 -43 -10 -93 

Kostnader 3 973 3 364 4 987 5 037 7 047

Netto 3 949 3 332 4 943 5 027 6 955

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 801 666 1 000 1 063 1 432

Förändring mellan åren (%) -21,8% -15,6% 48,4% 23,0% 40,7%

Kostnad per elev (kr) 397 280 336 360 415 550 419 758 587 267

Nettokostnad per elev (kr) 394 940 333 210 411 933 418 933 579 550

Statistik

Antal elever i åldersgruppen 6-19 år 10 10 12,0 12,0 12,0

45 Gymnasieskola, 

Intäkter -2 271 -4 217 -2 572 -2 557 -3 517 

Kostnader 21 802 20 881 19 380 21 754 24 676

Netto 19 531 16 665 16 807 19 197 21 158

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 963 3 329 3 401 4 059 4 357

Nettokostnad per elev (kr) 110 969 103 507 96 594 110 328 131 419

Statistik

Antal elever i gymnasieskola 176 161 174 174 161

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år 65,5% 53,7% 56,9% 57,4%
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0,0 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018

42 Skolbarnsomsorg 

Intäkter -593 -605 -691 -391 -683 

Kostnader 2 040 2 194 2 094 2 950 2 848

Netto 1 447 1 589 1 404 2 558 2 165

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 414 438 424 624 587

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 294 317 284 541 446

Förändring mellan åren (%) -11,0% 9,8% -11,6% 48,1% 54,2%

Självfinansieringsgrad (%) 29,1% 27,6% 33,0% 13,3% 24,0%

Kostnad per barn (kr) 19 186 18 459 18 700 32 773 25 429

Nettokostnad per barn (kr) 13 610 13 370 12 536 28 425 19 332

Statistik

Antal barn i åldersgruppen 6 -12 år 297 332 329 269 312

inskrivna i kommunens fritidshem 78 89 112 96 97

Förväntad/faktisk efterfrågan 106 119 112 90 112

43-44 Grundskolan inkl förskoleklass

Intäkter -8 034 -21 358 -21 272 -10 669 -21 272 

Kostnader 50 738 60 365 69 312 54 390 71 895

Netto 42 704 39 007 48 040 43 721 50 623

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 10 296 12 059 14 025 11 501 14 805

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 8 666 7 792 9 721 9 245 10 425

Förändring mellan åren (%) 0,7% -8,7% 23,2% 7,7% 5,4%

Självfinansieringsgrad (%) 15,8% 35,4% 30,7% 19,6% 29,6%

Kostnad per elev (kr) 112 502 122 943 145 614 120 866 158 359

Nettokostnad per elev (kr) 94 688 79 445 100 925 97 157 111 504

Kostnad/meritpoäng

Statistik

Antal ungdomar i åldersgruppen 6-15 år 451 491 476 450 454

Andel behöriga elever till yrkesprogram 79,5% 85,4% 72,0% - 77,3%

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018

443 453 SÄRSKOLA INKL GYMNASIESÄR

Intäkter -23 -32 -43 -10 -93 

Kostnader 3 973 3 364 4 987 5 037 7 047

Netto 3 949 3 332 4 943 5 027 6 955

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 801 666 1 000 1 063 1 432

Förändring mellan åren (%) -21,8% -15,6% 48,4% 23,0% 40,7%

Kostnad per elev (kr) 397 280 336 360 415 550 419 758 587 267

Nettokostnad per elev (kr) 394 940 333 210 411 933 418 933 579 550

Statistik

Antal elever i åldersgruppen 6-19 år 10 10 12,0 12,0 12,0
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Individ- och familjeomsorg, LSS och psykiatri

Verksamheten IFO gemensam administration där 

samtlig personal redovisas har ett 

budgetunderskott med -561 tkr. Familjehemsvård 

för barn och ungdomar redovisar ett underskott 

mot budget med -639 tkr. 

Det är dock främst missbruksvården (-4 057 tkr) 

och ekonomiskt bistånd (-2 705 tkr) som bidrar till 

IFO:s underskott.  Den 14 februari 2019 

presenterades en utredning på kommunens 

fullmäktigesammanträde som visade att 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd, såväl som 

kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder och 

intäkter i form av lönebidrag har ökat sedan 2010 

då nuvarande arbetsmarknadsenhet inrättades 

(Dnr KS 0013/2019). Av utredningen framgår även 

att vissa missbrukare får stöd via 

arbetsmarknadsenheten. Kommunfullmäktige 

beslutade att arbetsmarknadsenhetens uppdrag 

behöver tydliggöras och att en fördjupad analys 

krävs som visar vilken långsiktig lösning enheten 

erbjuder dessa individer. 

 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade på 

sammanträde den 11 december 2018 §168 att 

kommunens övergripande ledningsgrupp skulle se 

över personal- och konsultkostnaderna på IFO med 

avsikt att minimera det stora underskottet. Till 

utskottet den 5 mars 2019 avrapporteras i en 

skrivelse att IFO kommer att ha ett fortsatt behov 

av externa tjänster och att det borde finnas en 

budget för ändamålet, som utskottet föreslås 

överväga.  

År 2015 ökade kommunens kostnader för individ- 

och familjeomsorg (IFO) med hisnande 85,2 

procent. Detta var året då flyktingmottagandet 

urartade med exempelvis ett nyöppnad 

ankomstboende i Ställdalen som omsatte flera 

hundratals asylsökande i mer eller mindre snabb 

takt. I anslutning till händelserna 2015 fick 

kommunen svårt att rekrytera personal vilket 

löstes genom att anlita konsulter. Under åren 

2016–2018 kostade konsulterna på IFO ca 

14 000 tkr. Kommunen har inte lyckats stävja 

utvecklingen. För 2018 utgör kostnaderna för 

flyktingmottagandet en stor del av underskottet 

mot budgeterade medel. Dessutom har det funnits 

flera konsulter inhyrda i verksamheten. Framgent 

är det viktigt att kunna förklara varför kostnaderna 

är så pass höga jämfört med tidigare. Personalen 

på IFO kommer under 2019 att genomgå en 

omfattande utbildningsinsats för att lära sig 

verksamhetssystemet ordentligt så att det bland 

annat går att utnyttja det till analyser. 

Från och med 1 april 2018 gjordes Ängens 

gruppboende om till korttidsplatser på Solgårdens 

äldreboende. Således har antalet gruppbostäder 

minskat och äldrebostäder ökat med fyra.  
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Äldreomsorg 
Personalkostnadsutvecklingen inom hemtjänsten 

inklusive särskilda boendet Treskillingen har varit 

problematisk. I budgeten räknades med betydande 

nerdragning på personalsidan, på årsbasis -3,66 

tjänster. Arbetet med att genomföra dessa 

förändringar har inte gått i den takt som det var 

tänkt. En pensionsavgång i april har inte återsatts 

och förhandlingar om uppsägning har genomförts 

men kommer inte att ge någon större effekt under 

2018. En genomlysning av de schabloner som 

används för att beräkna tidsåtgången i 

hemtjänsten har genomförts och lett till vissa 

justeringar. Genomlysning av behovet och 

omfattningen av dubbelbemanning har 

genomförts. Arbete med att införa elektronisk 

loggning har påbörjats. För hemtjänsten överskrids 

budgetramen för personalkostnader 

med -1 863 tkr och på Treskillingen med -2 107 tkr. 

För särskilt boende på Solgården finns ett 

överskott på personalkostnadssidan som nästan 

helt och hållet förklaras av att gruppboendet 

Ängen inom enheten för funktionsstöd gjordes om 

till korttidsplatser under året. I budgeten gjordes 

antagandet att detta skulle ske den 1 januari 2018 

men det skedde senare och därför har enheten för 

funktionsstöd fått bära kostnaderna de första 

månaderna på 603 tkr. Med andra ord förklaras 

även underskottet på LSS-verksamheten 

härigenom. 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018

513 LSS och psykiatri

Intäkter -2 290 -3 327 -3 130 -2 432 -3 205 

Kostnader 21 474 25 340 25 970 20 073 21 347

Netto 19 185 22 013 22 840 17 641 18 143

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 4 358 5 062 5 255 4 245 4 396

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 893 4 397 4 622 3 730 3 736

Förändring mellan åren (%) 9,1% 14,7% 3,8% -17,9% -20,6%

Självfinansieringsgrad (%) 10,7% 13,1% 12,1% 12,1% 15,0%

Statistik

Antal boendeplatser vuxna 15 15 15 9

Antal SFB och LASS ärenden vuxna 10 13 11 10

54-57 Individ- och familjeomsorg

Intäkter -1 404 -5 235 -3 831 -1 906 -3 902 

Kostnader 23 359 29 033 27 890 17 592 27 549

Netto 21 955 23 798 24 059 15 686 23 646

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 4 740 5 800 5 643 3 720 5 673

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 4 455 4 754 4 868 3 317 4 870

Förändring mellan åren (%) 85,2% 8,4% 1,1% -0,2% -1,7%

Självfinansieringsgrad (%) 6,0% 18,0% 13,7% 10,8% 14,2%

Statistik

Antal hushåll med försörjningsstöd 285 227 294 260

Antal placeringsdygn barn (exkl ensamk.) 3 743 5 147 4 713 4 463

Antal placeringsdygn vuxna 2 664 1 444 1 754 1 474
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Under april förändrades rapportuttaget i systemet 

så att hela Treskillingen (inklusive b-huset) 

räknades som hemtjänst varför antalet 

hemtjänsttimmar ökade med ca 2 000 mellan åren 

2017–2018. Antalet beviljade timmar på 

Treskillingen totalt sjönk under samma period med 

ca 3 600.    

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018

511 Ordinärt boende (Hemtjänst) 

Intäkter -2 699 -2 818 -3 465 -2 907 -3 730 

Kostnader 19 175 18 316 20 214 19 135 21 780

Netto 16 475 15 498 16 749 16 228 18 050

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 3 891 3 659 4 090 4 046 4 485

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 343 3 096 3 389 3 432 3 717

Förändring mellan åren (%) 3,9% -5,9% 8,1% -4,0% 7,8%

Självfinansieringsgrad (%) 14,1% 15,4% 17,1% 15,2% 17,1%

Kostnad per beviljad hemtjänsttimme 1 526 1 423

Nettokostnad per invånare äldre än 79 år 53 146 49 200 52 671 50 241 54 205

Statistik

Antal invånare 80 år och äldre 310 315 318 323 333

Antal beviljade hemtjänsttimmar 13 249 15 310

NKI-index 87% 95% 87% 94%

512 Särskilt boende inkl Treskillingen

Intäkter -9 713 -16 514 -13 442 -13 516 -15 116 

Kostnader 52 718 54 206 58 138 57 840 60 045

Netto 43 005 37 692 44 696 44 324 44 930

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 10 698 10 828 11 764 12 231 12 365

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 8 727 7 529 9 044 9 373 9 252

Förändring mellan åren (%) 11,5% -12,4% 18,6% 6,7% 0,5%

Självfinansieringsgrad (%) 18,4% 30,5% 23,1% 23,4% 25,2%

Kostnad per boendeplats 415 098 426 820 457 776 448 372 469 102

Nettokostnad per invånare äldre än 79 år 138 725 119 657 140 552 137 225 134 923

Statistik

Antal invånare 80 år och äldre 310 315 318 323 333

Antal boendeplatser 127 127 127 129 128

NKI-index 90% 89% 81% 90%
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Flyktingmottagande 
Det dramatiskt minskade antalet ensamkommande 

barn har lett till att kommunens HVB lagts ner. Viss 

verksamhet kvarstår. Nedtrappningen har gått 

snabbare än vad som förespeglades i budgeten 

varvid en besparing på 2 074 tkr har gjorts.  

En hårdare bedömning från Migrationsverket vad 

gäller återsökning för ensamkommande barn som 

placerats hos externa aktörer med så kallade LVU-

liknande förhållande (enligt lagen om vård av unga, 

men på frivillig basis enligt socialtjänstlagen) gör 

att kommunen inte får täckning för alla kostnader 

precis som tidigare. Kostnaderna för placeringar 

eller andra insatser via IFO blev till slut 2 044 tkr 

högre än statsbidragen från Migrationsverket.  

Den minskade volymen barn har även lett till att 

drygt en socialsekreterartjänst övergått till andra 

arbetsuppgifter. De lägre personalkostnaderna ger 

ett budgetöverskott med 280 tkr. 

 

 

Överförmyndarnämnden 
Även Överförmyndarnämnden berörs av den 

minskade volymen ensamkommande barn. 1,0 

tjänst har flyttats från den verksamheten till den 

ordinära. Verksamheten håller sig i stort sett helt 

till budgetramen med ett överskott på 

kostnadssidan med 5 tkr. 

Verksamheten har under december 2017 och 

januari 2018 granskats av extern aktör (PwC): 

Uppdraget var att säkerställa den interna 

kontrollen och att tillse att gode män och 

förvaltare sköter sina uppdrag. Slutsatsen i deras 

rapport var att Överförmyndarnämnden i allt 

väsentligt sköter sitt uppdrag. Man lämnade några 

rekommendationer på smärre rutinförbättringar. 

. 

 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018

601 Flyktingmottagande

Intäkter -27 798 -41 602 -25 280 -8 444 -11 340 

Kostnader 32 521 38 695 25 723 8 645 11 340

Netto 4 723 -2 908 443 200 0

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 958 -581 90 42 0

Förändring mellan åren (%) 6432,5% -161,6% -115,2% -44,1% -100,0%

Statistik

Antal ensamkommande placerade utanför Bergsg 32 30 15

Antal placerade på Bergsgården* 43 34 13 16

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018

1301-13012 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET INKL GODE MÄN ARVODEN

Intäkter -2 557 -4 702 -2 726 -2 327 -2 447 

Kostnader 3 086 4 761 3 777 2 997 2 838

Netto 529 59 1 051 670 391

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 107 12 213 142 80

Förändring mellan åren (%) -19,3% -88,8% 1676,0% -36,3% -41,7%

Antal ärenden/årsarbetare 236 218 209 168

Statistik

Antal ställföreträdare per årsarbetare 212 172 357 193
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Gemensam administration, kost och politisk verksamhet 

Infrastruktur och skydd mm 
Inom dessa verksamheter har kommunen 

samarbete med övriga kommuner i norra Örebro 

län genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

och Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Underskottet för vägunderhåll belastas i hög grad 

av för höga personalkostnader jämfört med 

budget. För räddningstjänsten var det budgeterat 

för låga driftbidrag första året som medlem i 

Nerikes brandkår. Räddningstjänstverksamheten 

har även belastats av nedskrivningar på gamla 

inventarier. Planverksamheten redovisar 

underskott på grund av högre kostnader för 

konsult som tagit fram en plan för landsbygdsnära 

utveckling (LIS). 

  

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2018

0-085 ADM, IT, MM

Intäkter -8 312 -5 176 -7 597 -5 195 -4 229 

Kostnader 26 142 32 501 36 157 39 346 32 892

Netto 17 830 27 325 28 560 34 151 28 663

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 3 618 5 458 5 779 7 222 5 903

Förändring mellan åren, brutto (%) 5,1% 53,3% 4,5% 19,6% 0,4%

Statistik

Antal kommuninvånare 4 928 5 006 4 942 4 729 4 856

086 KOSTVERKSAMHETEN

Intäkter -8 393 -8 859 -10 044 -9 493 -10 480 

Kostnader 11 937 14 088 12 624 12 580 13 404

Netto 3 544 5 229 2 579 3 086 2 923

Bruttokostnad per kommuninvånare (kr) 2 422 2 814 2 554 2 660 2 760

Förändring mellan åren (%) -2,8% 18,0% -10,4% -1,2% 6,2%

Statistik

Antal tillagade/sålda luncher totalt 135 095 174 575 164 409

Andel ekologiskt inköpt livsmedel 13,0% 26,0% 34,6% 34,1%

1 Politisk verksamhet exkl BÖN

Intäkter -77 -2 -9 -32 -170 

Kostnader 4 411 4 016 4 444 4 448 4 009

Netto 4 334 4 015 4 435 4 416 3 839

Nettokostnad per kommuninvånare (kr) 879 802 897 934 791

Förändring mellan åren (%) -7,5% -7,4% 10,5% 10,0% -13,4%
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Redovisning 
 

Resultaträkning 
 

  Kommun Kommun 

  2017 2018 

      

Verksamhetens intäkter Not 1 117 683 107 416 

därav jämförelsestörande intäkter Not 2 788 0 

Verksamhetens kostnader Not 3 -375 473 -371 895 

därav jämförelsestörande kostnader Not 4 0 3 602 

Avskrivningar Not 5 -7 886 -12 651 

Övriga rörelsekostnader      

Verksamhetens nettokostnader   -265 676 -277 130 

      

Skatteintäkter  Not 6 186 269 187 714 

Generella statsbidrag o utjämning Not 7 100 623 106 321 

Finansiella intäkter Not 8 1 308 2 510 

Finansiella kostnader Not 9 -646 -31 

Resultat före extraordinära poster   21 878 19 384 

Extraordinära intäkter Not 10 0 0 

Extraordinära kostnader Not 10 0 0 

      

Årets resultat Not 10 21 878 19 384 
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Balansräkning 

  

  Kommun Kommun 

TILLGÅNGAR  2017 2018 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar:      

     Mark, byggnader o tekn anläggningar Not 12 181 510 201 677 

     Maskiner och inventarier Not 13 6 285 5 364 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 2 207 2 157 

Långfristiga fordringar Not 15 113 035 113 042 

Summa anläggningstillgångar  303 037 322 240 

      

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar Not 16 28 609 27 717 

Kortfristiga placeringar Not 17 64 400 64 400 

Kassa och bank Not 18 93 726 97 341 

Summa omsättningstillgångar  186 735 189 458 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  489 772 511 698 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital Not 19     

Ingående eget kapital  193 235 212 975 

Avstämning VA-fond  -2 138 0 

Årets resultat  21 878 19 384 

Summa eget kapital  212 975 232 360 

      

Avsättningar      

Avsättningar för pension och liknande      

     förpliktelser Not 20 4 236 3 889 

Avsättning till deponi m.m. Not 21 3 615 3 779 

      

Skulder      

Långfristiga skulder Not 22 82 993 99 033 

Kortfristiga skulder Not 23 185 953 172 637 

Summa skulder och avsättningar  276 797 279 338 

      

SUMMA EGET KAPITAL,       

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  489 772 511 698 
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp      

     bland skulder och avsättningar Not 24 128 618 123 073 

Övriga ansvarsförbindelser      

     Borgens- o övriga ansvarsförbindelser Not 25 4 040 4 016 

Leasing Not 26 1 352 515 

      

SUMMA PANTER OCH      

ANSVARSFÖRBINDELSER  134 010 127 604 
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Kassaflödesanalys 

  

  

Kommun Kommun

2017 2018

Den löpande verksamheten Not

Årets resultat 21 878 19 384

Justering för avskrivningar 5 7 886 9 049

Justering för gjorda avsättn pensioner o övriga 20,21 797 -183

Just för övr ej likviditetspåv poster 11 0 0

Medel från verksamheten före förändr rörelsekap 30 561 28 250

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar 13 668 898

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 9 619 -13 317

Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 848 15 831

Investeringsverksamhet

Investering i materiella anläggn.tillgångar 12,13 -21 127 -28 295

Försälj materiella tillgångar (exkl reavinst) 12 381 0

Investering i finansiella anläggningstillg 14 -42 0

Försäljning finansiella anläggningstillg 14 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 788 -28 295

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 0

Ökning (-)/minsk (+) långfr fordr, omstillg 17 -5 44

Amortering av skuld 22 -23 757 16 040

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23 762 16 084

Årets kassaflöde 9 298 3 620

Likvida medel vid årets början 84 423 93 721

Likvida medel vid årets slut 93 721 97 341
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Noter till resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys (alla belopp i tkr)  

  

Not 1 
Verksamhetens intäkter 2017 2018 

 enligt driftredovisningen 140 031 130 171 

 varav    

 Barnomsorgsavgifter 2 011 2 124 

 Äldreomsorgsavgifter 5 975 6 689 

 Skolmåltider 4 258 4 200 

 Äldreomsorgsmåltider 4 321 4 585 

 Övriga avgifter 21 14 

 Hyror och arrenden 39 675 37 189 

 Försäljning 6 965 6 863 

 Bidrag 76 018 68 506 

 Övriga intäkter 789   

    

 Av dessa avgår interna transaktioner -22 348 -22 755 

 Summa 117 683 107 416 

     

Not 2 Jämförelsestörande poster i verksam- 2017 2018 

 hetens intäkter, enl driftredovisn    

 Realisationsvinst anläggn.tillgångar 788 0 

  788 0 

     

Not 3 Verksamhetens kostnader 2017 2018 

 enligt driftredovisningen 405 707 407 301 

 varav    

 Kostnader för arbetskraft 213 022 217 844 

     varav pensionskostnader inkl löneskatt 24,26% 8 807 7 614 

        förändring av pensionsavsättning 1 831 -279 

        pensionsutbetalningar 5 513 4 721 

       pensionsförsäkringar 1 391 2 714 

       förvaltningsavgifter 72 131 

 Entreprenad, köp av verksamhet 113 611 103 759 

 Lokalhyror/hyror leasing 23 486 22 824 

 Bränsle, energi och vatten 9 304 9 105 

 Tele, datakommunikation, porto 3 200 3 572 

 Livsmedel 4 282 4 038 

 Material och varor 6 951 5 741 

 Försörjningsstöd 6 781 6 930 
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 Övriga bidrag 9 009 10 121 

 Transporter och resor samt övr kostnader 8 131 10 716 

 Kapitalkostnader 7 930 12 651 

     

 Avgår kapitalkostnader -7 930 -12 651 

 Av dessa avgår interna transaktioner -22 348 -22 755 

 Summa 375 429 371 895 

     

Not 4 Jämförelsestörande poster i verksam- 2017 2018 

 hetens nettokostnader, enl driftredovisn    

 Realisationsförlust försäljning byggnader 0 0 

 Justering avskrivningar badanläggning 0 0 

 Nedskrivning fastigheter 0 3 602 

 Summa 0 3 602 

     

Not 5 Avskrivningar 2017 2018 

 Inventarier 1 644 1 931 

 Fastigheter och anläggningar 6 242 7 118 

 Nedskrivning återförd 0 0 

 Nedskrivningar materiella     0 3 602 

 Justering avskrivningar badanläggning 0 0 

 Nedskrivningar finansiella 0 0 

 Summa 7 886 12 651 

     

 
 

  

     

Not 6 Skatteintäkter 2017 2018 

 Preliminära skatteinbetalningar under året 188 032 189 753 

 Preliminär slutavräkning innevarande år -755 -302 

 Slutavräkning föregående år -1 009 -1 737 

 Summa 186 269 187 714 

 

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

     

     

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 2017 2018 

 Inkomstutjämning 69 830 71 680 

 Kostnadsutjämning 4 568 6 076 

 Utjämningsbidrag LSS -385 1 752 

 Strukturbidrag 1 747 1 748 

 Fastighetsavgift 8 758 9 844 

 Regleringsbidrag/avgift -48 779 
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 Extra statsbidrag m.a.a. flyktingsits. enl. prop. 2015/16:47 16 153 14 442 

 Summa 100 623 106 321 

     

     

Not 8 Finansiella intäkter 2017 2018 

 Räntor medelsplacering 392 527 

 Räntor från koncernföretag 0   

 Räntor utlåning 0   

 Räntor kundfordringar 24 50 

 Ersättning kommunal borgen -165 49 

 Vinst avyttring finansiella tillgångar 360 1 043 

 Övriga finansiella intäkter 697 841 

 Summa 1 308 2 510 

      

Not 9 Finansiella kostnader 2017 2018 

 Räntor på anläggningslån -599 -4 

 Upplupna räntor    

 Förlust vid försäljn av finansiella omsättningstillg 0 0 

 Övriga finansiella kostnader -48 -28 

  -646 -32 

     

Not 10 Avstämning av balanskravet 2017 2018 

 = Årets resultat enligt resultaträkningen 21 879 19 384 

 - reducering av samtliga realisationsvinster -788 -1 043 

 + justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

 + justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

 + orealiserade förluster värdepapper 0 0 

 - justering för återföring av orealiserade förluster 0 0 

 värdepapper    

 = Årets resultat efter balanskravsjusteringar    

 Justerat resultat 21 091 18 341 

       

     

Not 11 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2017 2018 

 Övrigt 0 0 

 Summa 0 0 

     

      

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 2017 2018 

 Mark och byggnader    

 Anskaffningsvärde 346 322 368 005 

 Ackumulerade avskrivningar -164 812 -166 328 

 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 



 

 

55 

 Ackumulerade uppskrivningar 0 0 

 Bokfört värde 181 510 201 677 

     

 Redovisat värde vid årets början 168 387 181 510 

 Investeringar 19 696 30 440 

 Försäljning och utrangering -381 -3 155 

 Nedskrivningar 0 0 

 Återförda nedskrivningar 0 0 

 Avskrivningar -6 242 -7 118 

 Överföringar från eller till annat slag av tillgång    

 Övriga förändringar  50   

 Redovisat värde vid årets slut 181 510 201 677 

     

 Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning. Tillämpad     

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

 Huvudprincipen används och beloppsgränsen     

 för anläggningstillgång är över ett basbelopp.    

     

Not 13 Maskiner och inventarier 2017 2018 

 Anskaffningsvärde 18 550 15 039 

 Ackumulerade avskrivningar -12 265 -9 675 

 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 

 Ackumulerade uppskrivningar 0 0 

 Bokfört värde 6 285 5 364 

     

 Redovisat värde vid årets början 6 548 6 285 

 Investeringar 1 381 1 456 

 Försäljning och utrangering 0 -446 

 Nedskrivningar 0 0 

 Återförda nedskrivningar 0 0 

 Avskrivningar -1 644 -1 931 

 Överföringar från eller till annat slag av tillgång 0   

 Övriga förändringar  0   

 Redovisat värde vid årets slut 6 285 5 364 

     

 Tillämpad avskrivningsmetod är rak avskrivning.     

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

 

används och beloppsgränsen för anläggningstillgång är över 
ett     

 basbelopp.    

     

Not 14 Investering av finansiella anläggningstillgångar 2017 2018 

 Andelar    

 SKL Företag AB (Inera) 42 0 

   42 0 

      

Not 14 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2017 2018 

 Aktier    
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 Övriga värdeförändring    

     

 Summa 0 0 

     

     

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 2017 2018 

 Aktier 92 42 

 Ljusnarsbergs kommunlager AB 50 0 

 Inera 42 42 

 Andelar 2 115 2 115 

 Bergskraft Bergslagen Ekonomiska förening 340 340 

 Kommuninvest 160 160 

 Kommuninvest ekonomisk förening 1 575 1 575 

 Husbyggnadsvaror (HBV) förening 40 40 

 Summa 2 207 2 157 

     

Not 15 Långfristiga fordringar 2017 2018 

 Riksbyggen Kooperativa hyresgästförening  112 993 112 993 

 Återbäringsmedel Husbyggnadsvaror (HBV) förening 42 49 

 Summa 113 035 113 042 

     

Not 16 Kortfristiga fordringar 2017 2018 

 Kundfordringar 2 841 3 355 

 Upplupna skatteintäkter 1 712 4 363 

 Statliga fordringar 8 716 898 

 Förutbetalda kostnader 5 889 6 342 

 Upplupna intäkter 1 206 2 066 

 Momsfordran 1 809 5 202 

 Korfristig fordran Riksbyggen Kooperativa… 6 250 5 250 

  Övrigt 186 241 

 Summa 28 609 27 717 

     

Not 17 Investering i finansiella omsättningstillgångar 2017 2018 

 Obligationer    

 Consensus Global förändring 29 400 0 

 Consensus RåvaruObligation 2  0 

 Consensus Autocall svenska bolag  0 

 Consensus Riskstrategi  0 

 Consensus obligation global index  0 

 Consensus Obligation hållbarhet  0 

  Consensus Bolagskorg Europa 2   10 000 

 Summa 29 400 10 000 

 

 

 

 

     

Not 17 Försäljning av finansiella omsättningstillgångar    

 Insatskapital 0 0 

 Obligationer     
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Consensus Autocall svenska bolag 10 000 

 Consensus Riskstrategi 19 400   

 Morgan Stanley 5Y equity Linked Note 10 000   

 Lloyds TSB Bank Steepener Notes 920   

 Summa 30 320 10 000 

     

Not 17 Finansiella omsättningstillgångar    

 Obligationer   10 000 

 

Consensus Bolagskorg Europa 2 
Consensus Global förändring 29 400 29 400 

 Consensus BlueChip Obligation Europa 10 000 10 000 

 Consensus Autocall svenska bolag 10 000  

 Consensus obligation global index 5 000 5 000 

 Consensus Obligation hållbarhet 10 000 10 000 

 Summa 64 400 64 400 

     

     

Not 18 Kassa och bank 2017 2018 

 Kassa   17 6 

 Postgiro  11 240 1 938 

  Bank 82 469 95 397 

 Summa 93 726 97 341 

     

Not 19 Eget kapital 2017 2018 

  Ingående eget kapital 193 234 212 974 

 Justering VA fond -2 138 0 

 Årets resultat 21 878 19 384 

  Summa 212 974 232 359 

     

     

Not 20 Avsättning pension     

 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen 
är     

 beräknade enligt RIPS 07. Avsättning till pensioner redovisar     

 

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

  garanti- och visstidspensioner.Förpliktelsen är minskad genom     

 

försäkring. Kompletterande ålderspension och 
efterlevandepension     

 till vuxen samt barnpension är försäkrat hos KPA.    

     

 Överskottsmedel i försäkringen per 2018-12-31    

 831 tkr    

 Totalt kapital för att säkerställa utbetalningar     

 15 342 tkr    

 

 

 

     

Not 20 Avsättning pension exkl ÖK-SAP 2017 2018 

 Ingående avsättning 2 018 4 236 
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 Pensionsutbetalningar -175 -209 

 Nyintjänad pension 1 917   

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 56 108 

 Sänkning av diskonteringsränta 0   

 Förändring av löneskatt 433   

 Övrigt -13 -246 

 Utgående avsättning 4 236 3 889 

 Aktualiseringsgrad är 97 %    

     

Not 20 Avsättning pension ÖK-SAP    

     

 Ingående avsättning 0 0 

 Utbetalning ÖK-Sap -87 0 

 Arbetstagare som pensionerats 0 0 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0 0 

 Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

 Förändring av löneskatt -21 0 

 Övrigt 108 0 

 Utgående avsättning 0 0 

     

     

Not 21 Avsättning deponi 2017 2018 

 

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

  

 Resultat från verksamheten deponi    

 Ingående balans 2 898 3 615 

 Avsättning under året 717 164 

 Ianspråktaget belopp under året 0 0 

 Outnyttjat belopp som återförts     

 Utgående balans 3 615 3 779 

     

 Totalt avsättningar 7 851 7 668 

     

     

Not 22 Långfristiga skulder 2017 2018 

 Låneskuld    

 Ingående låneskuld 106 750 82 993 

 Nya lån/övertagna lån 0 0 

 Avgår förändring kortfristig del av långfristig skuld -15 007 29 540 

 Årets amorteringar/Inlösta lån -8 750 -13 500 

 Summa 82 993 99 033 

 

Kreditgivare är Kommuninvest. Huvudmetoden tillämpas enl 
RKR rek 15.1    

  2017 2018 

 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut    
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 Genomsnittlig ränta 0,31% 0,00% 

 Lån som förfaller inom     

 1 år 108 500 78 960 

 2-3 år 82 993 99 033 

 4-5 år    

     

Not 23 Kortfristiga skulder 2017 2018 

     

 Leverantörsskulder 9 476 19 608 

     

 Personalens skatter och avgifter 18 678 19 224 

   varav källskatt anställda 3 046 3 021 

   varav arbetsgivaravgifter anställda 3 790 3 713 

   varav upplupna löner 0 0 

   varav semesterlöneskuld 11 842 12 490 

     

 Interimsskulder 39 055 36 890 

 vara upplupna kostnader 12 333 9 687 

 varav förutbetalda intäkter - driftbidrag staten 26 722 27 203 

     

 Upplupna kostnader 7 872 7 802 

   varav upplupna räntor 1 0 

   varav upplupna pensionspremier 6 334 6 279 

   varav löneskatt pensionspremier 1 537 1 523 

     

 Kortfristig del av långfristig skuld 108 500 78 960 

     

 Kortfristig skuld koncernföretag 0 0 

     

 Kortfristiga skulder staten 117 2 982 

   varav momsskuld 117 66 

     

 Övrigt 2 255 7 171 

 Summa 185 953 172 637 

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

  

   

   

      

Not 24 Pensionsförpliktelser 2017 2018 

 Pensionsförpliktelser som inte upptagits upp bland skulder     

 eller avsättningar.    

 

Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en 
ansvars-    

 förbindelse.     

  Ljusnarsberg har beslutat att betala ut maximalt belopp    

  av den avgiftsbestämda ålderspensionen.     

 Förpliktelsen är ej minskad genom försäkring. Likvidmässigt     
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 är avsatta medel för pensioner återlånade av kommunen.     

 Värdesäkring har skett genom ränteuppräkning.    

 Ingående pensionsförpliktelser 131 528 128 618 

 Pensionsutbetalningar -6 324 -6 650 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3 783 2 811 

 Sänkning av diskonteringsränta 0   

 Aktualisering -176   

 Bromsen 0   

 Förändring av löneskatt 0   

 Övrigt -193 -1 706 

 Utgående pensionsförplikt. intjänade före år 1998 128 618 123 073 

     

     

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser 2017 2018 

 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Bergslagens Sparbank 1 740 1 740 

 Bostadsrättsföreningar 2 300 2 276 

 Summa 4 040 4 016 

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del.   

    

Solidarisk borgen - Kommuninvest ekonomiska förening   

Ljusnarsbergs kommun har  i maj månad 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2018-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusnarsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 
804 079 439 kronor och totala tillgångar till  406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 210 337 747 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 210 431 336 kr. 

    

Not 26 Leasing 2017 2018 

 Finansiella leasingavtal över 3 år 0 0 

     

 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal    

 Löptid 3 år 1 352 515 

 Minimileaseavgifter   Tkr    

 Med förfall inom 1 år 909 515 

 Med förfall inom 1-5 år 443 0 

 Med förfall senare än 5 år 0 0 
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Leasingavtalet klassas som operationella då avgiften fördelas 
linjärt över    

 leasingperioden och de ekonomiska fördelar och risker som     

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

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

 Avtalen innehåller endast standardvillkor.    
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Ord & begrepp 
Sambandet mellan redovisningsmodellens olika 

delar ser ut på följande sätt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

 

Driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

 

Resultaträkning 

- Avskrivningar 

- Verksamhetens nettokostnader 

+ skatteintäkter, finansnetto m.m. 

= Resultat före extraordinära poster 

+/- Extraordinära intäkter/kostnader 

 

= Förändring av eget kapital 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

 

Investeringsredovisning 

Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

 

= Nettoinvesteringar 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

 

Finansieringsanalys 

- Kassaflöde löpande verksamhet 

- Kassaflöde från investeringar 

- Kassaflöde från finansiering 

 

= Förändring av likvida medel 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 

 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

= Summa tillgångar 

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

= Summa eget kapital, avsättningar  

och skulder 

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

förändring kan även utläsas av balansräkningen. 

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

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

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

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

driftredovisningen även varit uppdelad per utskott. 

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

 

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

 

Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav, t ex 

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

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

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

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

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

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

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

tid). 
Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för avgifter, driftbidrag och ersättningar. 

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

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

medel Rörelsekapitalet Skillnaden mellan kortfristiga omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på 

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

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

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

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

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

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

aktier och långfristiga fordringar). 
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Redovisningsprinciper 
Kommunens redovisning är anpassad till 

bestämmelserna i Lagen om kommunal 

redovisning och följer de rekommendationer som 

lämnats av Rådet för kommunal redovisning 

(RKR). I de fall redovisningen avviker från dessa 

rekommendationer anges detta särskilt. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärdet 
minus eventuella investeringsbidrag. Avskrivningar 
sker således inte på tillgångarnas 
bidragsfinansierade del. 

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

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

Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med 
beslutad investeringspolicy. 
 
Avsättningar och ansvarsförbindelser för 
pensioner  

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

Enligt rekommendation 10.2 redovisas pensions-
förmånerna intjänade till och med 1997 som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och 
pensioner intjänade from 1998 och samtliga 
garanti- och visstidspensioner som en avsättning i 
balansräkningen. Pensionsåtagandet beräknas av 
Kommunernas Pensionsanstalt (KPA). 
 
Avsättningar  
Avsättningar redovisas enligt Rådets 
rekommendation nr 10.2 genom en egen 
avsättning i balansräkningen samt specificerad not 
gällande avsättningen.  
 
 
Intäkter 
Intäkter från avgifter och försäljning har redovisats 

till det värde kommunen fått eller kommer att få 
enligt redovisningsrådets rekommendation 18.  

Finansiella tillgångar och skulder  

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt 

RKR:s rekommendation 20 och enligt kommunens 

finanspolicy. Upplysningar gällande marknadsvärde 

anges inte och avviker därmed ifrån 

rekommendationen. Samtliga kommunens 

finansiella omsättningstillgångar är 

kapitalskyddade. 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas i 

resultaträkningen och i not enligt 

redovisningsrådets rekommendation 3.1.  

Kostnads- och intäktsräntor  

Kostnads- och intäktsräntor periodiseras till rätt 
period i årsbokslutet. 
 
Kapitalkostnader  
Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
internränta. Avskrivningarna har beräknats efter 
nominell metod. Internräntan har under året 
uppgått till 1,75 procent.  
 
Leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek nr 13.1 redovisas 
leasingavtalen som operationella och bokförs ej 
som tillgång. Kostnaden bokförs på resultatet och 
not lämnas gällande effekterna framöver. 
 
Leverantörsfakturor  
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak 
bokförts och belastar redovisningen. 
 
Sammanställd redovisning (koncernredovisning) 
Det görs ingen koncernredovisning då de 

kommunala företagens balansomslutning och 

omsättning är av ringa betydelse i förhållande till 

koncernen som helhet. I koncernen finns Stiftelsen 

Gillersklacks fritidsanläggning. Stiftelsen bedriver 

ingen verksamhet. 

Sociala avgifter  
Sociala avgifter har bokförts som procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Personalomkostnadspålägget 
är för året 39,20 procent. 
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Statsbidrag  
Inkomna statsbidrag har periodiserats till den del 
som de avser 2019, exempelvis då pedagogiska 
verksamheternas bidrag avser läsår. 
 
Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden samt avsättningar för 
outtagen semester och övertid har redovisats som 
kortfristig skuld. Förändringen har redovisats som 
kostnad/minskad kostnad  
i driftredovisningen under administration. 

Skatteintäkter  
Skatteintäkter innehåller preliminära månatliga 
inbetalningar, regleringen gällande slutavräkning 
för år 2017 och prognostiserad slutavräkning för 
2018. Detta följer redovisningsrådets 
rekommendation nr 4,2 och användandet av SKL:s 
prognos. 
 
Utställda fakturor  
Utställda fakturor efter bokslutsdatum, men 
hänförliga till redovisningsperioden har i flertalet 
fall fordringsförts och tillgodogjorts periodens 
redovisning 


