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Ljusdals kommun är en bra kommun 
att leva och verka i 
 
Ljusdals kommun hade 2013 ett positivt flyttnetto, vi 
hade 842 inflyttare och 733 utflyttare. Sett över de 
senaste 15 åren har Ljusdals kommun också den näst 
största inflyttningen bland landets alla glesbygdskom-
muner. Barnfamiljerna, som utgör en viktig grupp 
inflyttare, har ofta en anknytning till kommunen. 
Föräldrarna i familjen har ofta växt upp här, sedan 
flyttat för studier eller arbete, skaffat barn, och vill nu 
flytta hem igen för att ge dem en bra och trygg 
uppväxtmiljö. Kommunen tar också emot flyktingar 
och många inflyttare från våra nordiska grannländer.        
 
Årets budgetöverskott beräknas bli cirka 10 miljoner, 
vilket är ett positivt resultat. Men det finns också 
behov av stora investeringar framöver. En investering 
som beslutades i slutet av året var att skjuta till 9 
miljoner till bygget av en konstgräsplan, vilket 
innebär ett lyft för fotbollsklubbarna i kommunen.  
Det är viktigt att uppmuntra ungdomars idrottande, 
och fotbollsklubbarna har ca 1000 aktiva ungdomar.  
 
Parkområdet på Östernäs kommer att färdigställas 
under 2014, och Peabs arbete med att skapa ett 
handelscentrum på Östernäs fortsätter. En förstudie 
om ett nytt område för timmeromlastning har också 
inletts. LIDL öppnade en butik i Ljusdal i mars, 
Ljusdalshem har inrättat ett populärt trygghets-
boende på Gärdeåsen, och de första vindkraftverken 
är nu på plats och kan skönjas i horisonten från 
Förvaltningshuset.  
 
Det är viktigt med bra kommunikationer, och 
kommunen har en väl utbyggd kollektivtrafik med 
både tåg och bussar, vilket är en förutsättning för 
studier och arbetspendling till andra orter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Turismen är en viktig näring i kommunen, med 
Järvsö som den stora turistmagneten både på 
sommaren och vintern. Men också de andra 
kommundelarna har ett rikt utbud av kultur och 
upplevelser. Vi har ju begåvats med tre världs-
arvsgårdar: Kristoffers i Järvsö, Bommars i Letsbo 
och Fågelsjö Gammelgård. Vi har också Hamra 
nationalpark som är väl värt ett besök. Besöks-
näringen har stora möjligheter att utvecklas 
framöver.  
 
 
 

 
Leif Persson 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Fem år i sammandrag 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandatfördelning i fullmäktige 
 
    
Parti 2011-2014 2007-2010 2003-2006 
    
Socialdemokraterna 14 13 19 
Moderata samlingspartiet 7 6 4 
Centerpartiet 5 8 9 
Socialradikala demokraterna 4 4  
Folkpartiet 3 2 5 
Vänsterpartiet 3 3 5 
Miljöpartiet 2 2 2 
Sverigedemokraterna 2   
Kristdemokraterna 1 2 3 
Frihetliga Ljusdalsbygden  1 2 
Totalt 41 41 49 
    
    
 

 2013 2012 2011 2010 2009
  
Antal invånare 18 931 18 880 18 974 19 065 19 077
  
Skattesats 22,36 22,14 22,40 22,40 22,40
  
  
Kommunen  
Årets resultat kommunen Mkr 10,4 24,1 29,4 34,7 13,6
Soliditet, kommunen % 68 66 64 57 53
Balansomslutning  Mkr 849 855 841 891 894
Likvida medel kommunen Mkr 45 75 60 26 62
Låneskuld kommunen, Mkr 0 20 45 112 135
Investeringar kommunen Mkr 70 38 46 46 64
Eget kapital/invånare kommunen 30 345 29 876 28 458 26 779 24 946
Nettokostnads andel % 99 % 98 % 97 % 97 % 98 %
Antal tillsvidareanställda 1 635 1 597 1 583 1 654 1 719
  
Kommunkoncernen  
Årets resultat koncernen Mkr 24,0 36,0 59,2 49,1 27,8
Soliditet, koncernen % 37 37 36 34 31
Balansomslutning koncernen Mkr 1 866 1 794 1 744 1 658 1 661
Likvida medel koncernen Mkr 58 113 102 67 99
Låneskuld koncernen, Mkr 784 734 725 715 769
Investeringar koncernen Mkr 214 112 98 66 74
Eget kapital/invånare koncernen             36 428           35 260           33 185           29 928           27 337  
Antal tillsvidareanställda 1 741 1 698 1 680 1 714 1 779
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Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 
genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, 
Los och Ramsjö kommuner. Centralort är Ljusdal. 
 
 

Befolkning 2013 
 
Ljusdals befolkning uppgick till 18 931 personer 
vid årsskiftet 2013/2014.  Det är en ökning med 51 
personer sedan årsskiftet 2012/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flytt‐ och födelsenetto 1982‐2013 
 
Flyttnetto blev för 2013 positivt. 109  personer fler 
flyttade till Ljusdals kommun än från Ljusdals 
kommun. Födelsenettot fortsätter att vara negativt: 
 -55.  
 

Åldersstruktur 
 
Ljusdals kommun har färre yngre och fler äldre 
invånare än riksgenomsnittet. Andelen invånare 
över 65 år är 24,5 % i Ljusdal och för hela riket 
18,8 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skattesatser inkl. kyrkoavgift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTA 
 

YTA: 5 642,9 km2 , därav vatten 348,4 km2 
FOLKMÄNGD: 18 931 invånare per 2013-12-31 

Åldersgrupp Ljusdal % Riket %
    

0-5 år 1 063 5,6 7,2
6-15 år         2 069 10,9 10,9

16-64 år 10 952 57,9 62,5

65-74 år 2 619 13,8 10,9
75-     år 2 228 11,8 8,5

  
Summa 18 931 100,0 100,0

  

STÖRRE                               INVÅNARE 
ORTER                          131231 
Ljusdal  7 783 
Järvsö  1 840 
Färila  1 443 
Tallåsen     759 
Los     408 
Hybo     301 
Ramsjö     251 
Korskrogen     204 
Hennan     203 
Kårböle     111 

Hamra      99 
Tandsjöborg       51 

 2013 
Ljusdal 35,11 
Färila 35,47 
Järvsö 35,37 
Los 35,47 
Ramsjö 35,11 
Kårböle 35,47 
Hamra 35,47 

0

10 000

20 000

30 000



ORGANISATION 

INLEDNING I 5 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
  



FÖRDELNING KOSTNADER & INTÄKTER 

 INLEDNING I 6 
 

 
Var kommer pengarna ifrån? 
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Vad används pengarna till?                        
 

Politisk verksamhet
2%
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Hur används pengarna?         
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Kommunfullmäktiges övergripande 
mål 
Kommunfullmäktige har under 2007 utifrån den 
vision som finns antagen i kommunprogrammet 
identifierat befolkningsutvecklingen som den 
enskilt viktigaste framtidsfrågan för kommunen. 
Antalet invånare påverkar kommunens intäkter och 
därmed den kommunala servicen. Antalet invånare 
påverkar också övrig service till kommuninvånarna.  

Genom att göra kommunen mer attraktiv kan 
befolkningsutvecklingen vändas och bli positiv.   

Målet är att Ljusdal ska bli Hälsinglands 
attraktivaste kommun med en positiv 
befolkningsutveckling. 

För att detta ska lyckas har kommunfullmäktige 
identifierat fem målområden: 

 Arbete och näringsliv 
 Utbildning 
 Fritid/kultur/folkhälsa 
 Boende/miljö 
 Omsorg och social service 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måluppfyllelse 
Med befolkningsutvecklingen som mått på 
attraktiviteten uppfyller kommunen under 2013 
kommunfullmäktiges målsättning.  

 
 Befolkningen i Ljusdal ökade med 51 personer 

under 2013. 
 

 Flyttnettot innebar ett överskott på 109 
personer, eftersom 842 personer flyttade till 
kommunen medan 733 flyttade härifrån.  

 

Nämndernas verksamhetsmål 
Verksamhetsmål med uppföljning finns på 
nämndsnivå och redovisas i respektive nämnds 
verksamhetsberättelse. Verksamhetsmålen ska 
stödja kommunfullmäktiges övergripande mål. 
Verksamhetsplanerna binder ihop mål och medel 
och är en förutsättning för god ekonomisk 
hushållning. I nämndernas redovisningar för 2013 
(sid. 37-52) återfinns uppföljningen av 
verksamhetsmålen. 
 

 

 

 

Fritid, Kultur  
och Folkhälsa 

Boende och 
Miljö 

LJUSDAL 
ska bli Hälsinglands 

attraktivaste kommun  
med en positiv  

befolkningsutveckling

Utbildning 
Arbete och 
Näringsliv 

Omsorg och Social 
Service 
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Vision för Ljusdals kommun 
Under våren 2014 har kommunfullmäktige antagit 
en vision för Ljusdals kommun. Kommunfull-
mäktige har också antagit en ny styrmodell som ska 
ligga till grund för hur arbetet med att nå visionen 
ska utformas. Detta kommer att ersätta nuvarande 
övergripande mål och styrning. 2012 arbetade en 
fullmäktigeberedning fram en rapport som låg till 
grund för kommunens vision. I rapporten lyfts tio 
huvudområden upp som centrala för kommunens 
utveckling. Av dessa angavs tre vara av större vikt; 
arbetstillfällen, utbildning och infrastruktur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrmodell 
Visionen är den övergripande nivån i styrmodellen. 
Visionens roll är att långsiktigt visa vilket samhälle 
vi önskar uppnå i Ljusdal. Den Lokala utvecklings-
strategin är tidsbestämd och ska konkretisera 
visionen. Strategin ska innehålla nedbrytbara mål 
och inriktningar för vidare hantering i Ekonomisk 
långtidsplan och Årsbudget. 
 
I årsbudget ska Fullmäktigemål antas, vilket utgör 
fullmäktiges styrning av respektive nämnd. 
Fullmäktigemålen är baserade på mål och 
inriktningar som fastställts i Vision, Strategi och 
Långtidsplan. Utifrån fullmäktigemålen fastställer 
nämnderna egna mål. 
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Sammanfattning av nämndernas måluppfyllelse 
Varje cirkel representerar ett fokusområde och varje tårtbit den sammanvägda bedömningen om nämnden klarar 
eller inte klarar de uppsatta målen i respektive fokusområde.  
 
 
 
 
Ekonomi   

 
 

Kund/medborgare 

 
Medarbetare 

    
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen
Klarar 

Utbildningsnämnden 
Klarar delvis Omsorgsnämnden

Klarar delvis

 
Överförmyndarnämnden
Klarar  
 

Kommunstyrelsen
Klarar delvis 

Utbildningsnämnden
Klarar delvis Omsorgsnämnden

Klarar 

 
Överförmyndarnämnden
Klarar 

Kommunstyrelsen 
Klarar  

Utbildningsnämnden
Klarar ej Omsorgsnämnden

Klarar ej

 
Överförmyndarnämnden
Klarar ej 
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Verksamhet 

 
 
 
Miljö 

 
 
 
Förklaringstext 
 
Grönt Klarat 
Gult Tveksamt eller delvis 
Rött Klarar ej 
  
 

 

Kommunstyrelsen 
Klarar  

Utbildningsnämnden
Klarar delvis 
 

Omsorgsnämnden
Klarar 

 
Överförmyndarnämnden
Klarar  
 

Kommunstyrelsen 
Klarar 

Utbildningsnämnden
Klarar delvis  Omsorgsnämnden

Klarar

 
Överförmyndarnämnden
Klarar  
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Näringsliv
Konjunkturen har påverkat företagen olika under 2013. 
Året började med en viss försiktighet och sedan har vissa 
företag varslat medan andra har fyllt sina orderböcker. 
 
NärLjus uppdrag enligt handlingsplan 2012-2016 
NärLjus ska arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, 
livskraftigt och differentierat näringsliv i Ljusdals 
kommun som bidrar till tillväxt med fler arbetstillfällen 
och fler invånare. 
 
NärLjus arbete ska bidra till Ljusdals kommuns mål om 
bättre företagsklimat. 
 
Verksamhet 
NärLjus ska arbeta med företagsutveckling, näringslivs-
utveckling och marknadsföra Ljusdals kommun. 
 
NärLjus ska göra det så enkelt som möjligt att starta, 
etablera och driva företag i Ljusdals kommun. Med ett 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv 
ska NärLjus utveckla möjligheter och identifiera 
eventuella hinder för företagaren. 
 
Arbetet sker genom en årlig aktivitetsplan. 
 
Handlingsplanen ska revideras efter att kommunen tagit 
fram sin vision. 
 
Företagsutveckling 
För att utveckla kommunens befintliga företag jobbar 
NärLjus med näringslivs-, företags- och landsbygds-
utveckling, oavsett bransch.  
 
NärLjus erbjuder rådgivning och coachning samt fungerar 
som företagslots i kommunen. NärLjus arrangerade under 
året ytterligare en utbildning i ”Tillväxt för befintliga 
företag”. 
 
 NärLjus arbetar vidare med BIS-gruppen, där åtta 
företagsnätverk samlas för att tillsammans diskutera 
strategiska frågor. NärLjus fortsätter de regelbundna 
träffarna med  kommunens tjänstemän med 
företagskontakter, allt för att få effektiva handläggningar i 
olika företagsärenden. 
 
NärLjus ger rådgivning, coachning och bearbetar 
förfrågningar oavsett branschtillhörighet och storlek när 
det gäller blivande företag. NärLjus arrangerar också 
regelbundna starta-eget-kurser genom Region Gävleborgs 
projekt RUN och har ett bra samarbete med Arbetsför-
medlingen, Ung Företagsamhet och Utvecklingscentrum. 
 
 
  
 

Näringslivsutveckling 
NärLjus arbetar med fyra prioriterade branscher: besöks-
näringen, tjänsteföretagen, tillverkande industri samt gröna 
näringar.  
 
Marknadsföra Ljusdals kommun 
NärLjus deltar i befintliga aktiviteter inom och utanför 
kommunen där syftet är att marknadsföra Ljusdals 
kommun.  
 
NärLjus har under året fortsatt arbeta med att skapa 
förutsättningar för de viktiga utvecklingsområdena: ny 
omlastningsterminal, handelsområdet Östernäs och 
Destination Järvsö. Arbetet sker i samverkan med 
kommunens tjänstemän och i dialog med kommunens 
näringsliv och möjliga etablerare. 
 
NärLjus har under året fortsatt bearbeta etablerings-
intressenter och hälsat nya företag välkomna. Som ett led i 
detta arbete har NärLjus fortsatt sitt medlemskap i 
företagsnätverk i Stockholm, en mötesplats som ger 
NärLjus möjlighet att träffa och bearbeta företagsledare 
från Stockholmsregionen. 
 
NärLjus ansvarar för turismen och kommunens gällande 
turistavtal. Turistchefen medverkar också i regionala 
utvecklingsgrupper. 
 
Verksamheten 
NärLjus hade vid årets slut 5,2 årsanställda fördelat på två 
män och fyra kvinnor.  
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Personalredovisning 
En kommun tillhandahåller service till sina 
invånare och är av naturen personalintensiv. 
Personalen är utan jämförelse kommunens 
viktigaste resurs. Drygt 63 % av kommunens 
kostnader består av kostnader för personal: 791,7  
mkr. Detta är en ökning med 43 mkr jämfört med 
2012.  

 
Antal anställda 
Ljusdals kommun hade vid årsskiftet 2013/2014 
1635 tillsvidareanställda, en ökning med 38 jämfört 
med årsskiftet 2012/2013 då antalet var 1597. 
Därutöver var vid årsskiftet 2013/2014 140 
personer tidsbegränsat anställda, att jämföra med 
årsskiftet 2012/2013 då antalet var 136.    
 
Det totala antalet anställda var 1775 vid årsskiftet 
2013/2014. Utöver dessa fanns även 57 
deltidsbrandmän samt ett antal timavlönade. 
 
 
 
Kvinnor       Män       Totalt  
1467            308         1775 
 
 

 
 
 
 

 
Personalens åldersfördelning 
Könsfördelningen är 1467 kvinnor (1440) och 308 
män (293). Den procentuella fördelningen är 
därmed 83 % kvinnor och 17% män. 
 
Åldersfördelningen visar fortfarande på en hög 
snittålder, ca 49 år (49). Kommunen har många 
pensionsavgångar de närmaste åren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Personalkostnader 
(Mkr) 

         2013  2012  

Lön 541,2 509,8  

Semestertillägg 7,0             6,7  

Kostnadsersättningar 4,0 4,0  

Sjuklön 9,5 7,9  

Sociala avgifter 180,8         172,3  

Pensionskostnader 49,2 48,0  

     

 
Summa 

 
791,7 

  
        748,7 

 

Resultaträkning (Mkr) 2013 2012 
    
Intäkter 1 267,5 1 226,9 
Personalkostnader -791,7 -748,7 
Övriga kostnader -465,4 -454,1 

Resultat 10,4 24,1 
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Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron fortsätter att öka till 7,3 % 2013 
jämfört med 6,5 % 2012. Ökningen sker hos 
kvinnorna, medan männens sjukfrånvaro åter 
minskar något. 
  
Tabellen visar sjukfrånvaron i Ljusdals kommun 
under åren 2012 och 2013. Sjukfrånvaron redovisas 
i relation till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro 
är frånvaro från 60 dagar och mer. Vidare redovisas 
frånvaron för män och kvinnor, samt fördelningen 
av frånvaron i tre åldersgrupperingar. Kvinnor har 
betydligt högre sjukfrånvaro än män.  
 
Av tabellen framgår också att sjukfrånvaron ökar 
med högre ålder och är högst i gruppen 50 år och 
äldre.  
 
Samtliga förvaltningar har högre sjukfrånvaro 2013 
jämfört med 2012. Det är omsorgsförvaltningen 
som har den största ökningen (från 8,2 % till  
9,3 %). 
 
Ur rehabiliteringsverktyget Adato kan uppgifter om 
frisknärvaro ( 0 sjukfall under ett kalenderår) tas. 
Frisknärvaron var under 2013 35 % för samtliga, 
dock betydligt högre hos männen (57 %) än hos 
kvinnorna (29 %). Fortfarande är det sjukdomar i 
rörelseorganen som dominerar sjukfrånvaron, men 
psykiska problem (inkl. stressrelaterade sjukdomar) 
har ökat,  precis som i landet i övrigt. 
 
Hälso- och arbetsmiljöarbete 
Under året har utbildning i systematiskt arbets-
miljöarbete genomförts. Samtliga chefer och 
skyddsombud har inbjudits att delta. 
 
Arbetet med en ny Hälso- och arbetsmiljöpolicy har  
fullföljts under året och är beslutad i kommun-
fullmäktige i mars. 
 
Föreläsningar om stress och stresshantering har 
hållits i samarbete med företagshälsovården vid två 
tillfällen. 
 
En medarbetarundersökning om arbetsmiljön har 
genomförts för alla medarbetare i kommunen under 
november och december.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nyckeltal    2013          2012 
 

 
 

Personalförsörjning 
Fram till och med år 2022 kommer ca 500 anställda 
att gå i pension, vilket motsvarar nästan 30 % av 
den samlade personalstyrkan i Ljusdals kommun.  
Det är därför av största vikt att Ljusdals kommun 
förblir en attraktiv arbetsgivare, både för att kunna 
rekrytera den nya arbetskraft som vi kommer att 
behöva och för att kunna behålla vår befintliga 
personal. En källa till personalförsörjning är att 
minska sjukfrånvaron, och framför allt, att reducera 
antalet långtidssjuka. Ett antal samverkansprojekt 
pågår inom Hälsingland och i länet. Ett av dem 
handlar om att marknadsföra våra kommunala 
yrken samt att underlätta framtida rekryteringar 
genom utvecklingsinsatser. Ett chefsutvecklings-
program som syftar till att utbilda och rekrytera 
framtidens chefer påbörjades under året.  
 
 
  Pensionsavgångar 2014-2022 
 
 

 

Total sjukfrånvarotid    7,3 %    6,5 % 
Tid med långtidssjukfrånvaro  55,5 %  48,3 % 
Sjukfrånvarotid kvinnor    8,0 %    6,9 % 
Sjukfrånvarotid män    4,1 %    4,7 % 
Sjukfrånvarotid <29 år    4,2 %    4,0 % 
Sjukfrånvarotid 30 – 49 år    6,6 %    6,3 % 
Sjukfrånvarotid >50 år    8,1 %      7,1 %   
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God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen stadgar att kommuner måste ha 
balans i ekonomin där kostnaderna inte ska 
överstiga intäkterna. Utöver detta balanskrav ska 
kommunerna även ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Ljusdals kommun har 
beslutat att detta innebär att kostnaderna över tiden 
endast får vara 98 % av intäkterna. Med andra ord 
får kostnaderna under enskilda år överstiga 98 % 
något, men det betyder samtidigt att kostnaderna 
måste understiga 98 % under andra år.  
 
Anledningen till detta angreppssätt är att intäkterna 
kan variera över åren, vilket främst förorsakas av 
konjunktursvängningar.  En jämn kostnads-
utveckling över tiden kommer då att ge större över-
skott i högkonjunktur och ett mindre överskott i 
lågkonjunktur. Kommunens finansiella mål stödjer 
god ekonomisk hushållning i Ljusdal.  
 
Nettokostnadsandelen var 99 % 2013. Räknat på de 
senaste 10 åren så har nettokostnadsandelen 
genomsnittligt uppgått till 98,1 %.  
 
Under 2013 har kommunfullmäktige beslutat införa 
en resultatutjämningsreserv. Till den avsattes 37 
Mkr för åren 2010-2012. Resultatutjämnings-
reserven innebär en uppmjukning av balanskravet 
där det är möjligt att utjämna skatteintäkter över 
tiden. 
 

Balanskravsutredning 
 
Årets resultat  10,4 
Avgår reavinster  -0,2 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 10,2 
Medel till RUR*    0 
Medel från RUR    0 
Synnerligt skäl gällande 
förändrad diskonterings- 
ränta för pensionsskuld**   5,1 
Årets balanskravsresultat 15,3 
Balanskravsunderskott 
från tidigare år     0    
Balanskravsresultat 
att reglera     0  
 
*  Resultatutjämningsreserv           
 
**  Enligt rekommendation från SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) är pensionsskuldens 
ökning, utifrån sänkning av diskonteringsräntan, 
något som bör exkluderas i balanskravsutredningen. 
Motivet är pensionsskuldens långsiktighet.     
 
 
 

 

Finansiella mål 
Ljusdals kommun klarar till stora delar de 
finansiella mål som kommunfullmäktige har ställt 
upp för 2013:  
  
 Att soliditeten ökar med en procentenhet. 

Soliditeten har ökat med två procentenheter till 
68 %. Men om man räknar in pensionsför-
bindelsen har soliditeten minskat med tre 
procentenheter till -3 %. 
 

 Samtliga investeringar i skattefinansierade 
verksamheter självfinansieras. 
Med hjälp av tidigare års överskott och låga 
investeringsnivå självfinansieras årets 
investeringar. 

 

 
Ekonomisk analys år 2013 
Ljusdals kommun redovisar ett positivt resultat för 
2013 med 10,4 mkr. Främst beror detta på 
återbetalningar av AFA-premier med 19,6 mkr.   
 
Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott 
med 16,9 mkr. Nettokostnaderna har under året 
ökat med 42 mkr, vilket ska jämföras med ökningen 
av skatteintäkter och statsbidrag på 29 mkr. Det är 
andra året i rad som kostnaderna ökar betydligt mer 
än intäkterna, och det är tredje året i rad som 
nämnderna visar en negativ budgetavvikelse. 
 
Investeringarna har under året varit 70 mkr vilket är 
en historiskt sett hög nivå. Den höga investerings-
nivån har medfört en minskning av likviditeten med 
30 mkr. 
 
Finansnettot är för andra året i rad positivt, i år med 
1,5 mkr. En bidragande orsak är att kommunen 
under 2013 amorterade av den återstående 
låneskulden om 20 mkr.  
 
Soliditeten förbättrades med två procentenheter från 
66 % till 68 %. Om man räknar med pensions- 
förbindelsen har soliditeten försämrats med 3 
procentenheter från 0 % till -3 %. Orsaken är ökad 
pensionsskuld p.g.a. sänkning av diskonterings-
räntan. 
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Sammanfattning 
Årets resultat blev 10,4 mkr, vilket är bättre än 
prognosen som lämnades i samband med 
delårsbokslutet (-8,7 mkr). Tidigare inbetalda AFA- 
premier har återbetalats med 19,6 mkr och ska 
behandlas som en jämförelsestörande post. Under 
året har verksamhetens nettokostnad ökat med 42 
mkr medan skatteintäkter och statsbidrag endast 
ökat med 29 mkr.   
 
Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse 
med –16,9  mkr.  
 
Investeringsnivån har under året varit höga 70 mkr. 
Det har påverkat likviditeten, som försämrats med 
30 mkr. 
 
Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen 
har sänkts med 0,75 procentenheter. Detta har 
medfört att pensionsavsättningen ökat med 5 mkr 
och pensionsförbindelsen (utanför balansräkningen) 
har ökat med 36 mkr. 
   
 

 
Årets resultat 
Resultaträkningen för år 2013 visar ett överskott på 
10,4 mkr. AFA försäkring beslutade att återbetala 
2006 och 2005 års premier med 19,6 mkr vilket 
förklarar överskottet. 
 
   
   

Budgetavvikelse 
Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till  
-16,9 mkr, vilket är 6,7 mkr bättre än prognosen vid 
delårsbokslutet. Omsorgsnämnden visar det största 
underskottet med -7,9 mkr. Utbildningsnämnden 
har ett underskott med -6,8 mkr medan 
kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -2,6 
mkr.  Utförligare redovisning av nämndernas 
resultat finns i respektive nämndsredogörelse. För 
nämnderna totalt sett ökar nettokostnaderna jämfört 
med föregående år med 42 mkr.  
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Verksamhetens nettokostnader 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
statsbidrag visar hur stor del som går åt till den 
löpande verksamheten. Om nyckeltalet överstiger 
100 % täcker inte de totala skatteintäkterna den 
löpande verksamheten och inte heller finansnettot. 
För år 2013 är detta nyckeltal  99 % och netto-
kostnaderna ökade under året med 42 mkr. 
 
Enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) 
riktlinje för god ekonomisk hushållning bör detta 
nyckeltal vara 98 % över tiden, något som också är 
kommunens långsiktiga finansiella målsättning. 
 
 
 
 
 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Skatteintäkterna inklusive statsbidrag ökade med 29 
mkr under år 2013 till totalt 1 015 mkr.  Skatte-
intäkterna har ökat med 18 mkr, bidragen har ökat 
med 11 mkr. Slutavräkningen för 2012 har 
korrigerats med 0,5 mkr och slutavräkningen för 
2013 med -4,6 mkr. 
 
 
 
 
 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto är positivt med 1,5 mkr. 
Återföring av tidigare nedskrivningar har gjorts på 
de fonderade pensionsmedlen med 0,4 mkr för att 
matcha marknadsvärdet.  Räntekostnader som avser 
sänkningen av diskonteringsräntan ingår med 5 
mkr. 
 
 
 
 
 

 
 

Investeringar 
Under året har det investerats 70 mkr, (materiella 
anläggningstillgångar). Största enskilda objekt är 
ombyggnationen av Gärdeåsskolan samt 
Naturbruksgymnasiet och gatubelysningen.  
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Skulder 
I  januari 2013 amorteras det sista lånet och nu är 
kommunen fri från låneskulder. Investerings-
bidragen är fr.o.m. 2012 bokförda som långfristig 
skuld. Tidigare år har de nettobokförts bland 
investeringar. Övriga långa skulder är avsättningar 
till pensioner, men också den ansvarsförbindelse 
som redovisas utanför balansräkningen. Ansvars-
förbindelsen är den pensionsskuld som upparbetats 
t.o.m. 1997, medan avsättningarna till största delen 
gäller pensionsskuld fr.o.m. 1998. Ansvarsförbind-
elsen är på 604 mkr medan pensionsavsättningarna 
är på 59 mkr.  

 
 

Fonderade pensionsmedel 
Under åren 2006-2015 ska kommunen enligt 
pensionsplan avsätta 5 mkr per år. Placeringarna 
följer kommunens finanspolicy. T.o.m. 2013 har 
det avsatts 40 mkr. Värdet på hela innehavet per 
2013-12-31 var 44 mkr. I år har återföring av 
tidigare års nedskrivningar gjorts med 0,4 mkr. 

 
 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på hur mycket av tillgångarna 
som finansieras med eget kapital. Soliditeten 
påverkas av resultatutvecklingen och av skuldernas 
respektive tillgångarnas förändring.  
 
Soliditeten är -3 % år 2013. Om vi i soliditeten 
exkluderar den pensionsförbindelse som ligger 
utanför balansräkningen (intjänad t.o.m. 1997) 
hamnar vi på 68 %, en ökning med 2 
procentenheter.  Det långsiktiga målet för 
kommunen är att soliditeten ska öka med 3 
procentenheter under perioden 2013-2015. 
 

 
Likviditet 
Kommunen hade vid årsskiftet en positiv likviditet 
om 45mkr, d.v.s. mer medel fanns i kassa/bank än 
vad  nyttjades av checkkrediten. 
 
Den försämrade likvideten beror på den höga 
investeringsnivån. 
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Framtiden 
 
Ljusdals kommun har en långsiktig finansiell 
målsättning att kommunens kostnader över tiden 
ska vara 98 % av skatteintäkter och statsbidrag. De 
senaste tio åren har vi en genomsnittlig andel på 
98,1 %. Den enskilt mest avgörande faktorn för att 
klara denna målsättning är god ekonomistyrning. 
De viktigaste delarna i en god ekonomistyrning är 
dels ett budgetarbete som speglar verkligheten, dels 
en kontinuerlig uppföljning där varje chefs/nämnds 
ansvar är tydligt. 
 
Ljusdals kommun kommer fortsatt att behöva 
effektivisera sin verksamhet. De årliga ökningarna 
av skatteintäkter och statsbidrag  räcker inte för att 
finansiera kostnadsökningarna.  
 
Framtidens effektiviseringar måste, för att inte 
försämra servicen till medborgarna, vara mer 
inriktade på nya lösningar. Ny teknik, förenklade 
processer, samverkan inom kommunkoncernen, 
samverkan med andra kommuner och andra aktörer 
måste utvecklas. 
 
Antalet invånare är kanske den viktigaste para-
metern för att bibehålla en god service, både från 
offentliga och privata aktörer. Historiskt sett har 
kommunen i snitt tappat ca 100 invånare per år. 
Under senare år har denna trend förbättrats och 
under 2013 fick kommunen  51 fler kommun-
invånare. Orsaken är främst en ökad inflyttning. 
Under 2013 flyttade 842 personer till Ljusdal. 
 
Kommunens visionsarbete har lett till att 
kommunen under inledningen av 2014 har fattat 
beslut om en ny styrmodell samt en ny vision. 
Arbetet pågår  med att färdigställa en lokal 
utvecklingsstrategi 2014-2020 som ska konkretisera 
visionen. I analysarbetet som genomförts i visions-
arbetet kan vi konstatera att fler arbetstillfällen är 
vägen till framgång. Likaså att kommunens fokus 
för fler jobb ska ligga på infrastruktur/ kommuni-
kationer och utbildning/kompetens. 
 
Utifrån den nya styrmodellen har nya riktlinjer för 
budget och budgetuppföljning tagits fram för beslut 
under 2014. Beslut har också fattats om nya 
riktlinjer för investeringar. 
 
Under 2013 fattades beslut om att införa en 
resultatutjämningsreserv. Till den avsattes 37 mkr. 
Resultatutjämningsreserven är till för att utjämna 
skatteintäkter över tiden, vilket gör kommunen 
mindre sårbar för konjunktursvängningar. 
 
 
 

 
 
 
Nästa budgetperiod, 2014-2016, ser ut att bli år 
med låg tillväxt. Skatteunderlagets ökningar 
beräknas bli begränsade, vilket kommer att medföra 
behov av åtstramningar i ekonomin. Tidigare års 
relativt stora ökningar av kostnaderna, med 
påföljande negativa budgetavvikelser för 
nämnderna, kommer inte att vara möjliga under 
perioden utan att medföra underskott. Kommunen 
måste under perioden vidta åtgärder som reducerar 
kostnaderna.  
 
Under 2014 kommer arbetet med riktlinjer för God 
ekonomisk hushållning i Ljusdal att påbörjas. Dessa 
riktlinjer måste gå hand i hand med den antagna 
visionen samt den kommande lokala utvecklings-
strategin.  
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Syftet med den kommunala koncernredovisningen 
är att få en helhetsbild av kommunens ekonomi och 
åtaganden.  Denna kan ligga till grund för analyser 
och ge möjlighet till styrning av kommunens  
ekonomi, oavsett om verksamheten bedrivs i 
förvaltnings- eller bolagsform.  I den kommunala 
redovisningslagen används begreppet sammanställd 
redovisning vilket är synonymt med koncernredo-
visning. Koncernredovisningen omfattar aktiebolag, 
stiftelser och föreningar i vilka kommunen har ett 
betydande inflytande. Här avses de fall där kom-
munens röstandel överstiger 20 %. 
 
 

Verksamheten under året 
 För Ljusdal Energiföretag har året präglats av 

alla utbyggnadsprojekt som koncernen 
bedriver.  

 Ljusdal Elnät AB har fortsatt arbetet med att 
vädersäkra näten. 

 För Ljusdal Energi AB pågår fortsatt 
utbyggnad av HVC Sjulhamre. Två markfickor 
för bränslemottagning samt en utökning av 
befintligt bränslelager har färdigställts och 
driftsatts. Bäckebo kraftverk har byggts om 
med nya turbiner och generatorer.  

 Ljusnet har fortsatt med utbyggnad och 
projektering av fiber. Totalt har 600 kunder 
anslutits. 

 Ljusdal Vatten har påbörjat en översyn av 
samtliga verksamhetsområden för de allmänna 
VA-anläggningarna. 

 Ljusdal Renhållning har under året taggat de 
flesta av de 9000 sopkärlen, ett led i 
effektivisering och kvalitetsförbättring.  

 Ljusdalshem fortsätter arbetet med att minska 
förbrukningen av el, värme och vatten. 

 Ljusdals Servicehus har byggt och invigt det 
nya trygghetsboendet med 39 lägenheter. 

 Närljus har under året arbetat fram en lokal 
strategi för besöksnäringen samt deltagit i tre 
utvecklingsprojekt. 

 
 
 

Årets resultat 
Kommunkoncernen redovisar i den sammanställda 
redovisningen ett positivt resultat om 19,5 mkr före 
bokslutsdispositioner och skatt.   

 

Investeringar 
Investeringarna i koncernen uppgick till 214 mkr 
under år 2013. 
 
 

Soliditet/Likviditet/Skuldsättning 
Soliditeten i koncernen är 37 % vilket är lika som 
föregående år.  Inräknat kommunens pensions-
förbindelse är soliditeten 5 %. 
 
Koncernens samlade likvida medel minskade under 
2013 med 56 mkr samtidigt som kommunkoncer-
nens samlade skuldsättning ökade med 93 mkr 
(avsättningar + skulder – omsättningstillgångar). 
Orsaken är den höga investeringsnivån på 214 mkr.  
 
 

Antal anställda 
Antalet anställda i kommunkoncernen uppgick vid 
årsskiftet 2013/2014 till 1 741 årsarbetare (före-
gående år 1 698). Antalet anställda i de kommunala 
bolagen var 106. 
 

 
Framtid 
När Energikoncernen har färdigställt den pågående 
utbyggnaden av HVC Sjulhamre och anläggningen 
är  tagen i drift och godkänd kan HVC Östernäs 
avvecklas. Ljusnet kommer att fortsätta fokusera på 
att fiberansluta flerfamiljshus och villor. Man 
kommer även att digitalisera utbudet på TV-nätet. 
 
Ljusdalshem kommer under 2014 undersöka 
möjligheten till nybyggnation av lägenheter samt 
behålla fokus på energioptimering vad gäller 
värme, el och vattenförbrukning. 
 
NärLjus handlingsplan för 2012-2016 kommer att 
revideras utifrån att kommunen under inledningen 
av 2014 beslutat om en ny vision.  
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Ekonomiska engagemang i kommunkoncernen 
 
Intäkter, kostnader, borgen (tkr) 
 
 Försäljning  Borgen  
Enhet Köpare Säljare Givare Mottagare 
Ljusdals kommun   65 250   7 975 767 422  
Ljusdals Energiföretag AB    5 656 48 572  356 160 
AB Ljusdalshem  22 578   7 986  242 632 
AB Ljusdals Servicehus    4 450 27 832  168 630 
Stiftelsen Närljus       234  5 803   
Stiftelsen Stenegård     
 
 
 
 
Bidrag, tillskott, utdelningar (tkr) 
 
 Ägartillskott Återbet Utdelning  
Enhet Givare Mottagare Givare Mottagare 
Ljusdals kommun        176  2 255 
Ljusdals Energiföretag AB              2 255  
AB Ljusdalshem        176    
AB Ljusdals Servicehus     
Stiftelsen Närljus     
Stiftelsen Stenegård     
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RESULTATRÄKNING (Tkr) NOT KOMMUNEN KONCERNEN
2013 2012 2013 2012

Verksamhetens intäkter 1 252 111 241 103 489 715 476 582

Verksamhetens kostnader 2 -1 219 327 -1 175 099 -1 372 702 -1 326 988

Avskrivningar 3 -39 333 -30 367 -76 874 -65 607

Verksamhetens nettokostnad -1 006 549 -964 363 -959 861 -916 013

Skatteintäkter 4 699 739 682 187 699 739 682 187

Genere lla statsbidrag och utjämning 5 315 699 303 573 315 699 303 573

Finansiella intäkter 6 9 592 7 881 4 398 5 004

Finansiella kostnader 7 -8 091 -5 180 -40 513 -32 322

Resulta t före extraordinära poster 10 390 24 098 19 462 42 429

Skatt 8 4 461 -6 384

Årets resultat 10 390 24 098 23 923 36 045

BALANSRÄKNING (Tkr)
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

TILLGÅNGAR 2013 2012 2013 2012

Anläggningstillgångar

Immate riella anläggningstillgångar 9 932 932

Materie lla anläggningstillgångar 10 609 941 584 410 1 621 830 1 496 861

   varav mark, byggnader o tekn.an l. 563 342 540 077 1 557 815 1 433 474

   varav maskiner och inventarier 46 599 44 333 64 015 63 387

Finansiella anläggningstillgångar 11 73 470 73 470 7 906 13 064

Summa anläggningstillgångar 683 411 657 880 1 630 668 1 510 857

Omsättningstillgångar

Förråd 1 222 264 12 708 13 327

Fordringar 12 74 266 83 941 120 380 119 296

Kortf ristiga placeringar 13 44 442 37 854 44 442 37 854

Kassa  och bank 45 391 75 442 57 802 112 874

Summa omsättningstillgångar 165 321 197 501 235 332 283 351

SUMMA TILLGÅNGAR 848 732 855 381 1 866 000 1 794 208

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Årets resu ltat 14 10 390 24 098 23 923 36 045

Resultatutjämningsreserv 37 000 37 000

Övrigt eget kapital 527 062 539 964 628 700 629 655

Summa eget kapital 574 452 564 062 689 623 665 700

Avsättningar

Avsät tning för pensioner och liknande förplikte lser 15 59 116 52 386 59 397 52 634

Uppskjuten skatteskuld 16 0 0 36 992 43 649

Andra avsättningar 17 1 183 2 629 1 183 2 629

Summa avsättningar 60 299 55 015 97 572 98 912

Skulder

Långfristiga skulder 18 3 719 2 057 787 514 703 397

Kortf ristiga skulder 19 210 262 234 247 291 291 326 199

Summa skulder 213 981 236 304 1 078 805 1 029 596

Summa skulder och eget kapital 848 732 855 381 1 866 000 1 794 208

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Borgensförbindelse 20,21 780 686 706 822 13 264 13 378

Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse 15 603 713 566 815 603 713 566 815
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KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)
NOT KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012
Den löpande verksamheten
Årets resultat 10 390 24 098 23 923 36 045
Justering för av- och nedskrivningar 3 39 333 30 367 76 874 65 607
Justering för gjorda avsättningar 22 6 730 4 400 6 763 7 254
Justering för i anspråktagna avsättningar 23 -1 446 -9 183 -8 103 -9 183
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 24 -401 -340 -401 -340
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 54 606 49 342 99 056 99 383
Lager (ökning- / minskning+) -958 871 619 269
Korta fordringar (ökning- / minskning+) 3 087 5 018 -7 672 -3 422
Korta skulder (ökning+ / minskning-) -23 985 18 096 -34 908 17 267
Kassaflöde från den löpande verksamheten 32 750 73 327 57 095 113 497

Investeringsverksamhet
Investering i anläggningar -71 399 -39 610 -214 357 -111 732
Försäljning av anläggningar 6 695 653 12 674 10 152
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 -132 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 3 384 0 590
Nedskrivning finansiella anläggingstillgångar 5 290
Kassaflöde från investeringsverksamhet -64 704 -35 573 -196 525 -100 990

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 0 83 144 30 000
Amortering av skuld 0 -25 000 -689 -33 944
Ökning av investeringsbidrag 1 563 2 060 1 563 2 060
Förändring leasingskuld 340 340
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 903 -22 940 84 358 -1 884

Årets kassaflöde -30 051 14 814 -55 072 10 623

Likvida medel vid årets början 75 442 60 628 112 874 102 251
Likvida medel vid årets slut 45 391 75 442 57 802 112 874

-30 051 14 814 -55 072 10 623

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD/FORDRAN
Räntebärande nettoskuld vid årets början 41 354 -10 461 -659 986 -735 853
Räntebärande nettofordran / skuld (-) vid årets slut 47 942 41 354 -690 745 -659 986
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DRIFTREDOVISNING(Tkr)

Nämnd/Styrelse Redovisat Budget Avvikelse 
2012 2013 Intäkt Kostnad Netto 2013

Kommunfullmäktige 1513 1 840 0 1 579 1 579 261
Revisionen 977 1 025 0 1 078 1 078 -53
Kommunstyrelse 159 582 167 832 135 980 306 463 170 483 -2 651
   varav kommunledningskontor 48 325 48 833 5 373 58 004 52 631 -3 798
   varav samhällsutveckling 111 257 118 999 130 607 248 459 117 852 1 147
Utbildningsnämnd 406 293 411 729 68 712 487 209 418 497 -6 768
Omsorgsnämnd 420 249 431 325 198 346 637 451 439 105 -7 780
Valnämnd 4 100 0 37 37 63
Myndighetsnämnd 267 310 0 219 219 91
Överförmyndarnämnd 788 700 368 1 094 726 -26

989 673 1 014 861 403 406 1 435 130 1 031 724 -16 863

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr)
Redovisat Budget

2012 2013 Inkomster Utgifter Netto Avvikelse
Kommunstyrelse 33 476 89 878 1 534 65 350 63 816 26 062
   varav kommunledningskontor 3 828 3 776 0 2 296 2 296 1 480
   varav samhällsutveckling 29 648 86 102 1 534 63 054 61 520 24 582
Utbildningsnämnd 2 777 3 980 0 4 691 4 691 -711
Omsorgsnämnd 1 297 2 216 29 1 359 1 330 886

37 550 96 074 1 563 71 400 69 837 26 237

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr) Redovisning Redovisning Total 
Projekt 2013 tom 2013 budget
Östernäs Park o väg 3 017 3 291 17 000
Ombyggn H-Hus Gärdeåsskolan 9 696 10 073 12 047
Ombyggn L-Hus Naturbruksgymnasiet 6 199 7 013 7 100
Vägbelysning 10 016 10 016 9 626
Renovering Kläppa fritidsgård 4 574 4 643 5 500
Byte av tak Giganten 3 722 3 722 4 000
Renov aulan Slottegymnasiet 647 142 800
Renovering IP Akuta åtgärder 109 3 566 3 460

Redovisat 2013

Redovisat 2013
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Not 1 Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter enl driftsredovisning 403 407 393 439 549 688 542 408
Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillg 237 337 237 337
Statsbidrag, moms 3 859 3 616 3 859 3 616
Kommungem. Intäkter 30 389 22 476 30 389 22 476
Återföring investeringsbidrag 242 3 242
Avgår: interna poster/elimineringar inom koncernen -186 023 -178 768 -94 700 -91 918
Summa 252 111 241 103 489 715 476 582
varav jämförelsestörande post 19 574 20 357 19 574 20 357

Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader enl driftsredovisning -1 435 132 -1 383 111 -1 497 184 -1 448 119
Avgår: kapitalkostnad 55 863 54 814 55 863 54 814
Avgår Kalkylm pensions.pålägg 36 806 34 506 36 806 34 506
Avgår: interna poster/elimineringar inom koncernen 186 023 178 768 94 700 91 887
Personalomkostnader netto 16 572 14 593 16 572 14 593
Förändring semesterlöneskuld -2 328 -1 611 -2 328 -1 611
Realisationsförluster vid avyttring av anläggningstillg. 0 0 0 0
Kommungemens kostn. -16 454 -13 012 -16 454 -13 012
Pensionskostnader -60 677 -60 046 -60 677 -60 046
   varav:
   Pensionsutbetalning -28 479 -28 934 -28 479 -28 201
   Individuell del -32 096 -29 984 -32 096 -28 696
   Förändring pensionsavsättningar -102 -1 128 -102 -3 150
Summa -1 219 327 -1 175 099 -1 372 702 -1 326 988
Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26%. Till pensionsavsättningen tillkommer ränta 6 628tkr som redovisas bland finan. kostnader.

Not 3 Avskrivningar
Planenliga avskrivningar materiella anl. -39 333 -38 250 -76 874 -77 052
Nedskrivning av materiella anläggningstillgång 0 0
Återföring av nedskrivning anläggningstillgångar 0 7 883 0 11 445
Summa -39 333 -30 367 -76 874 -65 607

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär skatteinbetalning 703 891 673 491 703 891 673 491
Preliminär slutavräkning innevarande år -4 608 8 563 -4 608 8 563
Slutavräkningsdifferens föregående år 456 133 456 133
Summa 699 739 682 187 699 739 682 187

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Strukturbidrag 15 768 15 854 15 768 15 854
Inkomstutjämning 204 458 189 803 204 458 189 803
Kostnadsutjämning 38 618 41 788 38 618 41 788
LSS utjämning 15 722 14 472 15 722 14 472
Regleringsbidrag 8 605 9 341 8 605 9 341
Kommunal  fastighets avgift 32 528 32 315 32 528 32 315
Summa 315 699 303 573 315 699 303 573
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Not 6 Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 103 134 103 134

Räntor likvida medel 1 161 1 756 1 866 2 624

Utdeln Koncernbolag 2 255 2 255 2 255 2 255

Återbet del av villkorat aktieägartillskott Ljusdals Hem 176 250 176 250

Provisionsint koncbolag 3 467 1 269 3 467 1 269

Utdeln, reavinst övriga aktier 1 964 1 151 1 964 1 151

Övriga finansiella intäkter 36 86 36 111

Återföring nedskrivning av kortfristiga placeringar 430 980 430 980

Elimineringar inom koncernen 0 0 -5 899 -3770

Summa 9 592 7 881 4 398 5 004

Not 7 Finansiella kostnader

Räntor anläggningslån -285 -2 460 -36 175 -30 092

Ränta på pensionsskuldsförändringen -6 628 -2 022 -6 628 -2 022

Övriga finans. kostnader -1 178 -698 -1 178 -1 473

Elimineringar inom koncernen 3 468 1 265

Summa -8 091 -5 180 -40 513 -32 322

varav jämförelsestörande post 5 132 0 5 132 0

Not 8 Skattekostnader

Aktuell skatt enl. bolagens årsredovisning -1329 -2694

Uppskjuten skatt enlig bolagens årsredovisningar 5790 -3803

Skatt obeskattad reserv 113

Summa 0 0 4 461 -6 384

Not 9 Immateriella tillgångar

Vattenrätter 0 0 932 932

Summa 0 0 932 932

Not 10 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 017 811 968 140 2 318 447 2 136 171

Ackumulerad avskrivning -454 066 -427 660 -733 656 -678 946

Ackumulerad nedskrivning -403 -403 -26 976 -23 751

Bokfört värde 563 342 540 077 1 557 815 1 433 474

Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

Not 10 Forts Materiella anläggningstillgångar 2013 2012 2013 2012

Redovisat värde vid årets början 540 077 528 886 1 433 474 1 397 165

Investeringar 56 142 29 481 203 919 96 417

Försäljningar och utrangeringar -6 401 -316 -13 765 -15 771

Nedskrivningar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar/uppskrivn 0 7 883 -3 225 14 670

varav :

      Resecentrum 0 5 580 0 5 580

      Fönebasen 0 846 0 846

      F.d. Fenix 0 460 0 460

      Gammelgården Fågelsjö 0 454 0 454

      Kläppa 24:30 0 275 0 275

      Vi Skola 0 268 0 268

Årets avskrivningar -26 476 -25 857 -55 641 -56 735

Under året genomförda omfördelningar -6 947 -2 272

Redovisat värde vid årets slut 563 342 540 077 1 557 815 1 433 474

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 213 093 198 188 257 597 239 817

Ackumulerad avskrivning -166 494 -153 855 -193 582 -176 430

Ackumulerad nedskrivning 0 0 0 0

Bokfört värde 46 599 44 333 64 015 63 387

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Redovisat värde vid årets början 44 333 46 597 63 387 63 386

Investeringar 15 257 10 129 18 770 16 761

Försäljningar och utrangeringar -58 0 -58 -2

Övr justeringar -76 -77

Årets avskrivningar -12 857 -12 393 -18 007 -16 758

Redovisat värde vid årets slut 46 599 44 333 64 015 63 387

Summa Materiella 

anläggningstillgångar 609 941 584 410 0 1 621 830 1 496 861

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Långfristig utlåning/placering

Kommun Invest 3 500 3 500 3 500 3 500

HBV 40 40

Ljusdal Energiförsäljning 2 051 1 919

Värmeek 9 9

Summa 3 500 3 500 5 600 5 468
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

Not 11 Forts Finansiella anläggningstillgångar 2013 2012 2013 2012

Aktier och andelar

AB Ljusdalshem 37 000 37 000 37 000 37 000

Ljusdals Energiföretag AB 31 000 31 000 31 000 31 000

Kommuninvest 993 993 993 993

Fleruppgiftskommunalförbund 764 764 764 764

Samkraft 22 5 313

Övriga aktier o andelar 213 213 527 526

Elimineringar inom koncernen -68 000 -68 000

Summa 69 970 69 970 2 306 7 596

Summa Finansiella 

anläggningstillgångar 73 470 73 470 7 906 15 295

Till Ljusdalshem har lämnats ett villkorat aktieägartillskott 25 000 tkr, varav 23 107 tkr återstår

Not 12 Fordringar

Kundfordringar 5 994 6 158 22 711 20 682

Mervärdesskattefordringar 8 457 7 109 12 469 7 109

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 53 059 59 076 72 962 83 701

Övriga fordringar 6 756 11 598 22 149 20 810

Elimineringar inom koncernen -9 911 -15 237

Summa korta fordringar 74 266 83 941 120 380 117 065

Not 13 Kortfristiga placeringar

Pensionsmedel Nordea 21 619 19 008 21 619 19 008

Pensionsmedel Handelsbanken 22 823 18 846 22 823 18 846

Summa 44 442 37 854 44 442 37 854

Not 14 Eget kapital

Ingånde eget kapital 564 062 539 964 665 700 629 655

Årets resultat 10 390 24 098 23 923 36 045

Summa 574 452 564 062 689 623 665 700

Fullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 37 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultat-

utjämningsreserv.
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

Not 14 Forts Eget kapital 2013 2012 2013 2012

I rörelsekapitalet ingår nämndernas egna kapital samt

resultatfonder.

Nämndernas egna kapital:

Kommunstyrelsen 387 3 173 387 3 173

Utbildningsnämdnen -3 464 -80 -3 464 -80

Omsorgsnämnd -1 254 2 574 -1 254 2 574

Överförmyndarnämnd 0 0 0 0

Resultatfonder:

Städ 1 123 696 1 123 696

Kost -481 688 -481 688

Naturvård 994 1 126 994 1 126

Not 15 Avsättningar till pensioner

Avsättningar till pensioner exkl. ÖK-SAP 46 296 40 667 46 296 40 667

Avsättningar till pensioner avs. ÖK-SAP 360 976 360 976

Avsättningar till pensioner avs. förtroendev 919 515 919 515

Avsättning särskild löneskatt 11 541 10 228 11 541 10 228

Andra pensionsavsättningar 0 0 281 248

Summa 59 116 52 386 59 397 52 634

ÖK-SAP= Övereskommen särskild avtalspension

Pensionsbehållning 846 842 846 842

Förmånsbestämd ÅP 34 863 29 542 34 863 29 542

Pension till efterlevande 1 622 1 604 1 622 1 604

PA-KL pensioner 8 965 8 679 8 965 8 679

Summa avs pensioner exkl ÖK-SAP 46 296 40 667 46 296 40 667

Särskilda avtalspensioner 224 224

Visstidspensioner 360 752 360 752

Summa avs penisoner ÖK-SAP 360 976 360 976

Ingående avsättning pensioner 52 386 49 236 52 634 49 415

Nyintjänad pension 2 806 4 009 2 839 4 078

Ränte- och basbeloppsförändring 1 206 2 006 1 206 2 006

Sänkning diskonteringsränta 4 130 0 4 130 0

Pensionsutbetalningar -2 725 -3 480 -2 725 -3 480

Förändring av löneskatt 1 313 615 1 313 615

Summa avsatt till pensioner 59 116 52 386 59 397 52 634

Aktualiseringsgrad 91% 90% 91% 90%

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda med visstidspension 3 3 3 3

Personer med särskild avtalspension 3 3 3 3
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelser

Ingående ansvarsförbindelse 566 815 566 426 566 815 566 426

Ränte- och basbeloppsförändring 14 208 23 080 14 208 23 080

Sänkning diskonteringsränta 36 126 0 36 126 0

Aktualisering -987 313 -987 313

Pensionsutbetalningar -20 195 -19 805 -20 195 -19 805

Övrigt 542 -3 275 542 -3 275

Summa pensionsförpliktelser 596 509 566 739 596 509 566 739

Förändring av löneskatt 7 204 76 7 204 76

Utgående ansvarsförbindelse 603 713 566 815 603 713 566 815

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknat enligt RIPS 07.

Not 16 Uppskjuten skatteskuld

Avsättning skatter obeskattad reserv 26,3% av eget kapital 0 0 369 310

Avsättning skatter enligt bolagens årsredovisningar 0 0 36 623 43 339

Summa 0 0 36 992 43 649

Not 17 Andra avsättningar

Avsättning medel till återställande av avfallstippen

Ingående balans 2 043 9 185 2 043 9 185

Avsättningar under året 0 1 250 0 1 250

Ianspråktagande belopp under året -860 -8 392 -860 -8 392

Utgående balans 1 183 2 043 1 183 2 043

Avsättning utrivning Kvarndammen

Ingående balans 0 791 0 791

Ianspråktagande belopp under året 0 -791 0 -791

Utgående balans 0 0 0 0

Avsättning rivning fastigheter

Ingående balans 586 586 586 586

Ianspråktagande belopp under året -586 0 -586 0

Utgående balans 0 586 0 586

Summa 1 183 2 629 1 183 2 629

Not 18 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut

Förfaller 0 - 5 år efter balansdagen 0 20 000 131 819 107 851

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 0 0 310 596 57 000

Rörliga lån som löper på obestämd tid 0 0 341 380 569 489

Avgår kortfristig del 0 -20 000 0 -33 000

Summa 0 0 783 795 701 340

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 3 379 2 057 3 379 2 057

Summa förutbetalda intäkter 3 379 2 057 3 379 2 057

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjande tid som motsvarande tillgång har.

Återstående år(vägt snitt) 13 10 13 10
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Not 18 Forts Långfristiga skulder

Skuld finansiell leasing maskiner och inventarier

- som förfaller inom ett år 72 0 72 0

- som förfaller inom ett till fem år 268 0 268 0

Summa 340 0 340 0

Totala minimileasavgifter 355 tkr

Summa långfristiga skulder 3 719 2 057 787 514 703 397

Operationella leasingavtal överstigande 3 år

- som förfaller inom ett år 5 601 1 703 5 601 1 703

- som förfaller inom ett till fem år 8 951 1 117 8 951 1 117

- som förfaller efter fem år 900 900

Summa 15 452 2 820 15 452 2 820

Not 19 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 45 377 41 477 76 492 76 018

Nästa års amorteringar 0 20 000 11 321 33 000

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter* 149 328 154 150 178 290 183 856

Preliminärskatt 369 2 043 677 2 043

Skulder till staten 12 357 13 703 12 652 14 151

Övriga korta skulder 2 831 2 874 21 770 32 368

Elimineringar koncern -9 911 -15 237

Summa 210 262 234 247 291 291 326 199

*varav

Beräknad upplupna pensioner individuell del 25 422 24 176 25 422 24 354

Beräknad upplupna löneskatt 6 167 5 865 6 167 5 865

Beräknad upplupen semesterlön och okompenserad tid 52 102 48 927 52 102 49 745

Förutbetalda intäkter avseende flyktingverksamhet 10 140 13 610 10 140 13 610

Not 20 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden

AB Ljusdalshem 242 632 244 512

Ljusdals servicehus AB 168 630 162 259

Ljusdals Energi koncernen 356 160 286 673

Samkraft 8 094 8 094 8 094 8 094

Borgen för egnahem 570 684 570 684

Ljusdals Golfklubb 2 300 2 300 2 300 2 300

Region Gävleborg* 2 300 2 300 2 300 2 300

Summa 780 686 706 822 13 264 13 378
* Samtliga deltagare i Kommunalförbundet Region Gävleborg har tecknat 

en solidarisk borgen på 40 000 tkr. Ljusdals Kommuns andel är 2 300 tkr.
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NOTFÖRTECKNING TILL FINANSIERINGSANALYS

(TKR)

KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Not 21 Borgensförbindelse Kommuninvest

Not 22 Justering för gjorda avsättningar

Förändring avsättninga pensioner 5 417 2 535 5 450 2 604

Skuldförändr löneskatt på pens. avs 1 313 615 1 313 615

Avsättning återställande av avfallstipp 0 1 250 0 1 250

Förändring uppskjuten skatteskuld 0 2 785

Summa 6 730 4 400 6 763 7 254

Not 23 Justering för i anspråkt. avsättn.

Avfallstippen Lappmyra -860 -8 392 -860 -8 392

Utrivning Kvarndammen 0 -791 0 -791

Rivning fastigheter -586 -586

Förändring uppskjuten skatteskuld -6 657

Summa -1 446 -9 183 -8 103 -9 183

Not 24 Justering för övriga ej likvidetspåverkande poster

Realisationsvinst/förlust anläggningstillg -160 -337 -160 -337

Återförda investeringsbidrag -241 -3 -241 -3

Summa -401 -340 -401 -340

Ljusdals kommun har i augusti 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 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 ekonomiska förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljusdals kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor 
och totala tillgångarna till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 659 232 
035 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 663 520 319 kronor
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Redovisningsprinciper 
samt ord och begrepp  
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning, RKR.   
 
Kommunen följer lag och rekommendationer i allt 
väsentligt. I de fall undantag förekommer så redovisas de 
under respektive punkt. 
 
Intäkter 
 
Skatteintäkter 
I enlighet med Rådet för kommunal redovisning har  
kommunalskatten periodiserats.  I bokslutet för år 2013 
har bokförts den definitiva slutavräkningen för 2012 och 
en preliminär slutavräkning för 2013. Slutavräkningen 
2012 uppgår till +0,5 Mkr. Den preliminära slutavräk-
ningen för 2013 har bokförts till -4,6 Mkr. 
 
Övriga intäkter 
Barnomsorgs-, äldreomsorgsavgifter etc. intäktsförs i 
samband med fakturering, som sker löpande. 
 
Kostnader 
 
Nettokostnader 
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel. 
 
Sociala avgifter 
Sociala avgifter har, i samband med löneredovisningen, 
bokförts i form av procentuella personalomkostnads-
pålägg med 31,42%. För anställda med kommunala avtal 
tillkommer ett kalkylmässigt pålägg med 9,58 % 
avseende avtalsenliga avgifter och pensionskostnader, 
totalt personalkostnadspålägg 38,46%.  
 
 
Avskrivningar 
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 
Anläggningstillgångarna skrivs av när de tas i bruk. 
 
I huvudsak används följande avskrivningstider: 
3 år        Datainvesteringar 
5-10 år   Bilar, maskiner och inventarier samt    
              räddningsfordon                                          
10-15 år IT-infrastruktur samt vissa tilläggsinvesteringar 
             i fastigheter 
20-50 år  Fastigheter av enklare utförande                                                      
50 år       Dagvattenledningar 
 
 
Internränta 
I internredovisningen har verksamheterna belastats med 
internränta på 2,9 % ( 2012: 2,9 %). 
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till verksamhetens intäkter/kostnader. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan 
förekommande. I år har AFA Försäkring tagit beslut om 

att återbetala premier från 2006 och 2005, vilket har 
behandlats som en jämförelsestörande post. 
 
Anläggningstillgångar 
RKR:s rekommendation nr 11.1. Materiella anlägg-
ningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Fast och lös egendom avsedda att 
stadigvarande innehas, anskaffningsvärde över 1 
prisbasbelopp och en beräknad nyttjandeperiod på minst 
3 år. Kommunen har erhållit investeringsbidrag av 
mindre omfattning och dessa har redovisats enligt RKR:s 
rekommendation nr 18. Någon förändring av tidigare 
erhållna bidrag har ej gjorts. 
 
 
Semesterdagar och övertid som de anställda har 
sparade har skuldbokförts. 
 
Leasingavtal 
Kommunen redovisar finansiellt leasingavtal för en 
gascontainer, Naturbruksgymnasiet.  Containern tas upp 
som en anläggningstillgång. Operationella leasingavtal 
beskrivs i not 18. En genomgång av avtalen har gjorts 
under året. Har inte justerat föregående års siffror. 
 
Avsättning Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknande enligt RIPS07. Pensions-
skulden är den framtida skuld som kommunen har till 
arbetstagare och pensionstagare. Den samlade 
pensionsskulden, inklusive löneskatt, återfinns under 
rubrikerna: avsättning, kortfristiga skulder och 
ansvarsförbindelser. Under avsättningar redovisas 
kompletterande ålderspension, särskild avtalspension före 
65 samt efterlevandepension. Som kortfristig skuld finns 
redovisat de pensioner som intjänats av de anställda 
under 2013 men som betalats ut under 2014. Under 
ansvarsförindelser finns de pensionsförpliktelser som har 
intjänats före 1998. 
 
Övriga avsättningar 
Finns upptagna för avfallsdeponi, rivning av fastigheter. 
Avsättningen för avfallsdeponin avser framtida 
återställningskostnader. Avslutningsarbetena vid 
Lappmyra, etapp 2, fortsätter och beräknas vara klara 
under 2014. Angående avsättningen ”Rivning av 
fastigheter” har de avsatta medlen använts under året. 
Avsättningen tas inte upp som tillgång i balansräkningen 
och åtagandet har inte nuvärdesberäknats, vi följer alltså 
inte RKR:s rekommendation 10:2. 
 
Kapitalkostnader 
Benämning på internränta samt avskrivningar. 
Avskrivningar beräknas linjärt, d.v.s. lika stora belopp 
varje år på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde. 
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Extraordinära poster 
Är kostnader eller intäkter som inte ingår i den normala 
verksamheten. Dessa bortser man vanligen från vid 
jämförelser med föregående år eller annat.  
 
Omsättningstillgångar 
Lös egendom som inte är anläggningstillgångar, 
exempelvis förråd, fordringar, kortfristiga placeringar, 
kassa och bank. 
 
Kommunens fordran gentemot Inköp Gävleborg(Telge 
Energi)  har omklassificerats från finansiell anläggnings-
tillgång till kortfristig fordran. 
 
Eget kapital 
Kommunens eget kapital består av summa anläggnings-
kapital och rörelsekapital. 
 
Anläggningskapital 
Bundet eget kapital i anläggningar, utgör skillnaden 
mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
 
Rörelsekapital 
Fritt eget kapital, utgör skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet 
avspeglar kommunens kortfristiga finansiella styrka. 
 

 
Långfristiga skulder 
Skulder med en löptid överstigande ett år.  
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristiga lån och skulder med en löptid understigande 
ett år. 
 
Sammanställd redovisning 
Resultaträkningen och balansräkningen visar en samman-
ställd redovisning för koncernen. Den sammanställda 
redovisningen inkluderar kommunen, Ljusdals Energi-
företag AB, Ljusdalshem AB, Ljusdals Servicehus AB, 
Näringspolitiska stiftelsen NärLjus samt Stiftelsen 
Stenegård. 
 
Jämförelsetalen för 2012 har justerats utifrån gällande 
redovisningsprinciper. 
 
Mkr = Miljoner kronor, Tkr =Tusental kronor 
 
Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt. 
 
Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna. 
 
Nyckeltal 
Mäter förhållandet mellan två storheter.
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Verksamhet 
Kommunen har sju revisorer som genomför en 
granskande och främjande revision inom ramen för 
god revisionssed. Revisorernas uppgift är att 
tillvarata kommuninvånarnas intressen och att vara 
kontrollorgan till kommunfullmäktige. Revisorerna 
granskar om verksamheten sköts på ett ändamåls-
enligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.  
 
Revisorernas arbete innebär en årlig granskning av 
all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och 
nämndernas verksamhetsområden. Granskningar 
sker i den omfattning som följer av god revisions-
sed med utgångspunkt från en upprättad väsent-
lighets- och riskanalys. Revisorerna ska också ge 
förbättringsförslag till kommunen utifrån 
granskningarna. Revisorerna biträddes i sitt arbete 
av PwC. Revisionskonsulter utför granskningar och 
uppföljningar i enlighet med uppdragen och svarar 
för administrationen som är förknippad med 
revisorernas verksamhet. 

 
Viktiga händelser under året  
Revisorerna sammanträffade med fullmäktiges, 
kommunstyrelsens och nämndernas presidium, 
samt kommunchefen  och tjänstemän inom olika 
områden. Revisorernas arbete följde den fastställda 
revisionsplanen och redovisas i rapporter och 
revisionsberättelse. 
 
Granskningsarbetet har bland annat omfattat 
granskning av nämndernas övergripande 
ansvarsutövande. Fördjupande granskning har 
genomförts avseende verkställighet av beslut, 
internkontroll i redovisningsrutiner, ansvars-
utövande av styrelse samt granskning av 
delårsbokslut och årsredovisning. Utöver 
genomförda granskningar har revisorerna 
genomfört studiebesök och utbildning i att läsa 
bokslut samt en grundläggande utbildning i 
lekmannarevision.  
 
 
 

 
 
 
 
Vidare deltog tre revisorer i en revisionskonferens för 
revisorer inom kommun och landsting i Gävleborg och 
Dalarna. 

 
Årets resultat 
Revisionens budget för verksamhetsåret 2013 är 1 025 tkr 
och årets kostnader uppgår till 1 078 tkr. Kostnads-
avvikelsen är att härröra bland annat till extra satsning på 
kompetensutveckling under 2013.  

 
Framtiden 
2014 avser revisionen att fortsatt följa och granska 
utvecklingen avseende kommunens ledning och styrning, 
uppföljning och förbättringsåtgärder av verksamheten ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. De viktiga framtida frågorna för 
kommunen och revisorerna utifrån medborgarperspektivet är 
hur ledning och styrning sker utifrån fastställda 
övergripande mål. 2014 kommer revisionen fortsatt att 
präglas av grundläggande värden som t.ex. oberoende, 
objektivitet, saklighet och förhållningssätt utifrån en god 
revisionssed, samt fortsatt kompetensutveckling. 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
 

2013 2012
Intäkter 0 0
Kostnader -1 078 -977

Avskrivningar och internränta

RESULTAT -1 078 -977  
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Verksamhet 
Kommunstyrelsens verksamhet består av två 
förvaltningar. 
 
Kommunledningskontoret är en stabsfunktion 
bestående av kommunkansli, ekonomi-, personal-, 
IT- respektive informationsenhet.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen är kommun-
styrelsens verksamhetsförvaltning och omfattar: 
handläggare för råden, verksamhetsstöd, plan och 
bygg, utvecklingsprojekt, fastigheter, näringslivs-
främjande åtgärder och information, gator och 
vägar, parker och lekplatser, miljö, räddningstjänst, 
biblioteksverksamhet, musik- och kulturverksam-
het, fritidsgårdar, fritidsverksamhet, bostadsanpass-
ningsbidrag, kraftverk Kvarndammen och städ. 

 

Viktiga händelser under året 
 Kommunstyrelsen har beslutat att delta i en 

övergripande utredning om möjligheten att 
bedriva PA/HR-verksamhet tillsammans med 
övriga Hälsingekommuner. 

 En lokal utvecklingsstrategi ska tas fram. 
 En lokal strategi för besöksnäringen har 

antagits. 
 Resultatutjämningsreserv har införts. 
 Rådet för funktionshinderfrågor har under året 

färdigställt en policy/handbok med utgångs-

punkt från FN- konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 

 Rådet har också under året genomfört en 
temadag med inriktning på tillgänglighet. 

 Rådet håller på att revidera kommunens 
tillgänglighetsguide. 

 Ombyggnad av f.d. fordonsprogrammets lokaler 
på Naturbruksgymnasiet för industriprog-
rammet. 

 Takbyte på Giganten, Stenhamreskolan. 
 Installation av ny ventilation i Norrgården, 

Järvsö förskola. 
 Ombyggnad av Kläppa fritidsgård. 
 Ombyggnad av plan 3 och receptionen i 

Förvaltningshuset. 
 Nybyggnad av entré och serveringsdel på 

Resecentrum. 
 Utvändig renovering av Folkparksserveringen. 
 Rivning av f.d. åldershemmet Brattberga i Los. 
 Ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan, 

fortsätter 2014. 
 Lekplatser renoverades på Helsingsväg i 

Tallåsen och på Zätavägen i Nore. 
 Färebyparken i Färila renoverades och fick 

utegym, arbetet avslutas 2014. 
 Renovering av våra gator fortsatte enligt 

asfaltsplanen i Järvsö, Ljusdal och Färila. 
 Rekordmånga deltog i skräpplockardagarna i 

kommunen, 1 325 personer. 
 Arbetet med att upprätta plan för landsbygds- 

utveckling i strandnära lägen pågår. 
 Fördjupad översiktsplan för Ljusdal är påbörjad. 
 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande 

vindkraft är antaget. 
 Fortsatt samarbete med Peab angående 

utveckling av ett handels- och kontorsområde på 
Östernäs. 

 Byggande av strand- och parkområdet inom 
Östernäs har påbörjats. 

 Miljöenheten har haft tillsyn tillsammans med 
kommunens alkoholhandläggare och vid vissa 
tillfällen har även polisen och skattemyndig- 
heten deltagit. 

 Miljöenheten har anordnat en informationsdag 
för allmänheten om hur man åtgärdar sitt 
enskilda avlopp. 

 Miljöenheten har via media informerat allmän-
heten om hur man tvättar sin bil miljövänligt. 

 För att säkerställa att resurser finns för 
livsmedelskontroller har en ny livsmedelstaxa 
antagits av kommunfullmäktige. 

 Räddningstjänsten har investerat i släckbil till 
Färila kåravdelning, VW Pickup samt 11m3 
vattentank till Ljusdals kåravdelning. 

 Ny utalarmeringsanläggning och nya person-
sökare till alla kåravdelningar. 

 Räddningstjänsten har haft tematillsyner på 
skolor och förskolor. 

INVESTERINGAR (Tkr) 
2013 2012

Utgifter -65 350 -35 876
Inkomster 1 534 2 848

Nettoinvesteringar -63 816 -33 028

Ordförande: Roland Bäckman 
Kommunchef: Claes Rydberg 
Förvaltningschef SUF: Stig Olson 
Antal anställda: 214 st 
Antal årsarbetare: 203 st 
(exklusive deltidsbrandmän) 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2013 2012

Intäkter 134 512 151 862

Kostnader -256 409 -263 575

Resultat -121 897 -111 713

Avskrivningar och internränta -48 586 -47 868

Resultat -170 483 -159 581
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 Räddningstjänsten har haft tillsyn kvällstid 
tillsammans med polis, alkoholhandläggare och 
skattemyndigheten. 

 Omfattande ommålning av alla byggnader på 
Älvvallen. 

 Färdigställande av ventilationsanläggningen på 
ridhuset. 

 Näridrottsplatsen i Los färdigställdes. 
 Brända tomten vid Älvvallen färdigställdes. 
 Biblioteksverksamheten har deltagit i ett EU-

kompetensutvecklingsprojekt (KUB). Projektet 
genomförs tillsammans med folkbibliotek i fyra 
län inom områdena Lärande, IT, Bemötande, 
Marknadsföring. 

 På Järvsö bibliotek har självbetjäning införts.  
 Bibliotek, fritidsgårdar, musik- och 

kulturenheten samt FolkhälsoBrå har 
tillsammans genomfört två ON/OFF-veckor 
v.46-v.47 

 Tillgång till trådlöst WiFi på alla folkbibliotek. 
 En utredning angående nya rutiner för bidrags-

hantering av föreningsstöd/-bidrag har initierats. 
Slutförs under våren 2014. 

 En inventering/katalogisering av kommunens 
konstinnehav har påbörjats. Slutförs under våren 
2014. 

 
Årets resultat 
Kommunstyrelsen redovisar ett samlat underskott 
på 2 651 tkr. fördelat med ett underskott på 3 798 
tkr på kommunledningskontoret och ett överskott 
på 1 147 tkr på samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Inom kommunledningskontoret redovisar verksam-
hetsledning ett underskott på 197 tkr beroende på 
kommunledningskontorets ofördelade sparkrav. 
 
Verksamheten för Stenegård som finns placerad 
under kommunledningskontoret redovisar ett 
underskott på 132 tkr. 
 
Informationsenheten har ett överskott på 249 tkr 
beroende på lägre annonskostnader. 
 
Kommunkansliet har haft lägre lönekostnader och 
redovisar därför ett överskott på 452 tkr. 
 
Ekonomi- och utredarenheten har ett överskott på 
321 tkr på grund av att kostnaderna för inköps- 
verksamhet och utredare varit lägre. 
 
IT-enheten har ett underskott på 4 873 tkr beroende 
på kostnader för licens och programuppdateringar, 
konsulter, datakommunikation och kapital-
kostnader. 
 
Personalenheten har haft lägre lönekostnader, vilket 
har gett ett överskott på 285 tkr. 
 
 

Inom samhällsutvecklingsförvaltningen redovisar 
de kommunala råden ett överskott på 471 tkr, varav 
FolkhälsoBrå ett överskott med 303 tkr beroende på 
externa medel som inte har upparbetats. 
 
Plan och Bygg redovisar ett överskott på 2 973 tkr, 
till största delen beroende på högre bygglovs-
intäkter, högre intäkter för markhyror samt att 
tillskjutna medel för utredning av gång- och 
cykelväg Ljusdal-Järvsö samt översiktsplan Järvsö 
ej har upparbetats. 
 
Fastighetsenheten redovisar ett underskott på 439 
tkr. Högre hyresintäkter samt lägre energikostnader 
än beräknat har möjliggjort mer periodiskt 
underhåll av kommunens fastigheter. 
 
Gator och vägar redovisar ett underskott på 630 tkr, 
till största delen beroende på kostnader för dag-
vatten. 
 
Miljöenheten redovisar ett överskott på 500 tkr 
beroende på högre intäkter på grund av fler 
inkommande ärenden och deltidstjänstledigheter. 
 
Musik- och kulturverksamheten redovisar ett 
överskott på 198 tkr, till största delen beroende på 
lägre lönekostnader för vikarier samt lägre 
underhållskostnader för offentlig konst under året. 
 
Fritidsenheten redovisar ett underskott på 576 tkr 
på grund av högre reparations- och underhålls-
kostnader och kapitalkostnader samt överskott på 
föreningsbidrag. 
 
Bostadsanpassningsbidragen har blivit 2 243 tkr 
dyrare än budgeterat. 
 
Kostnaderna för kraftverket Kvarndammen har 
under året blivit 230 tkr för advokatkostnader. 
 
Städenheten redovisar ett överskott på 427 tkr 
beroende på högre intäkter samt lägre sjuklöne- och 
vikariekostnader. 



            KOMMUNSTYRELSE 

  VERKSAMHETSBERÄTTELSE I 40 

 

Framtiden 
För kommunstyrelsen kommer arbetet med en ny 
vision och ny målstyrning att vara prioriterat under 
2014. Till detta kommer behovet av en ny budget-
process samt nya riktlinjer för investeringar. 
 
Kommunledningskontoret kommer att fortsätta 
utvecklas som stabsenhet för att stödja medborgare, 
politik och förvaltningar. 
 
En fortsatt utveckling av användandet av ny teknik 
är en viktig framtidsfråga för kommunstyrelsen. En 
annan är samverkan med andra kommuner och andra 
aktörer. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet 
samt folkhälsostrategen flyttas från samhällsutveck-
lingsförvaltningen till kommunledningskontoret. 
 
Verksamhetsledare för Stenegård kommer organisa-
toriskt att tillhöra kommunledningskontoret.  
 
Gång- och cykelnätet är viktigt för att underlätta för 
hållbara resor och därför satsar kommunen på 
inventering och åtgärder som förbättrar gång- och 
cykelnätet. Arbetet med att förbättra vägnätet enligt 
asfaltsplanen fortgår. Med belysningspolicyn som 
grund pågår omfattande upprustningar av kom-
munens vägbelysning, men även en del rivningar. 
 
En modell för en långsiktig investeringsplan för hela 
kommunen bör antas. 
 
Eventuell överföring av driften för kommunens 
fastigheter till Ljusdalshem måste avgöras snarast. 
 
Planerade viktiga insatser för framtiden är bl.a.: 
 Utveckling av Östernäsområdet för idrott, handel 

och kontor. 
 Fortsatt arbete för etablering av omlastnings-

terminal på ny plats. 
 Virkesomlastningen inom Ljusdals tätort  

avslutas. 
 Projektering av konstgräsplan på Älvvallen. 
 Fördjupad översiktsplan för Järvsö antas. 
 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

antas. 
 Handel- och industriområde vid Kläppa 

färdigställs. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPECIFIKATION FÖR 2013 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 

kostnad mot budget
Verksamhetsledning 6 337 -197
Turistverksamhet 1 307 -132
Information 2 449 249
Kommunkansli 6 088 452
Ekonomi & utredare 9 830 321
Medl.avg.,försäkr. & anslag 3 556 97
IT-enhet 15 483 -4 873
Personal 7 581 285
Summa KLK 52 631 -3 798
Råd 1 039 471
Verksamhetsstöd 1 212 430
Plan & Bygg 4 997 2 973
Utvecklingsprojekt 813 431
Fastigheter 3 467 -439
Näringslivsfr.åtg/information 6 919 43
Gator & vägar 22 627 -630
Parker & lekplatser 4 544 -36
Miljö 2 654 500
Räddningstjänst 15 698 -243
Biblioteksverksamhet 10 863 45
Musik- & kulturverksamhet 13 744 198
Fritidsgårdar 4 708 26
Fritidsverksamhet 17 670 -576
Bostadsanpassningsbidrag 7 085 -2 243
Kraftverk Kvarndammen 239 -230
Städ -427 427
Summa SUF 117 852 1 147
SUMMA Kommunstyrelse 170 483 -2 651
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Måluppfyllelse 2013 
Kommunstyrelsen har beslutat ett antal mål inom fem fokusområden. Trafikljusen 
symboliserar nämndens sammanvägda måluppfyllelse vid årets slut. 

 

                    
 
 Ekonomi Kund/medborgare Medarbetare Verksamhet Miljö 
 
Ekonomi 
 

Mål 
 

Resultat 
 Genom ökad samordning och samarbete mellan 

förvaltningens enheter samt externa aktörer tillse 
att optimal verksamhet uppnås för avsatta medel. 

 

  Klarar. 

 Under 2013 ta fram förslag på en ny 
budgetprocess. 
 

 Klarar. Förslag till beslut våren 2014.  

 
 
Kund/medborgare 
 

Mål 
 

Resultat 
 Genom kontinuerlig dialog samt kundunder-

sökningar säkerställa att verksamheten uppfyller 
medborgarnas förväntningar. 
 

  Fler ”kundundersökningar” på fler enheter 
behövs.  

 
 
Medarbetare 
 

Mål 
 

Resultat 
 Genom behovsstyrd kompetensutveckling av 

personalen tillse att nya kunskaper tillförs 
verksamheten. 
 

 Klarar.  

 
Verksamhet 
 

Mål 
 

Resultat 
 Genom verksamhetsplaner säkerställa att 

förvaltningen alltid arbetar för att uppnå 
kommunens övergripande mål. 
 

 Klarar. 
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Verksamhet 
 

Mål 
 

Resultat 
 Under 2013 ta fram förslag på en lokal 

utvecklingsstrategi för Ljusdals kommun. 
 

 Klarar. Förslag till beslut våren 2014. 

 Under 2013 ta fram förslag på en ny målstruktur. 
 

 Klarar. Beslut januari 2014. 

 
 
Miljö 
 

Mål 
 

Resultat 
 Genom att i all verksamhet beakta de nationella 

och regionala miljömålen att säkerställa en god 
miljö för människor, djur och natur. 
 

 Klarar.  
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Verksamhet 2013 
Utbildningsnämnden bedriver barnomsorg i 13 
kommunala förskolor, en öppen förskola, 10 fri-
tidshemsavdelningar, en fritidsklubb samt pedago-
gisk omsorg. Utöver de kommunalt drivna verk-
samheterna finns 15 förskolekooperativ och två 
fritidshemskooperativ samt en pedagogisk omsorg i 
enskild regi. Ett område bedriver barnomsorg som 
intraprenad. 
 
Grundskolor: I Ljusdalsområdet finns en skola F-9, 
en grundsärskola 1-9 och tre F-6 skolor, varav en 
drivs som intraprenad. I Los finns en skola F-9. 
Ramsjö har en F-9-skola. I Järvsöområdet finns en 
skola F-2 och en skola 3-9. Färila har en F-9 skola. 
Totalt i kommunen finns 2054 elever i grundskola 
och grundsärskola. 
 
Gymnasieskolan organiseras som två skolenheter 
med varsin rektor. Den första enheten organiserar 
programmen barn och fritid, ekonomiprogrammet, 
estetiska programmet, hantverksprogrammet, indi-
viduella programmet, naturvetenskapliga program-
met, restaurang- och livsmedelsprogrammet, sam-
hällsvetenskapliga programmet samt vård och om-
sorg med sammanlagt 377 elever.  Den andra enhe-
ten organiserar industritekniska programmet och 
naturbruksprogram och har 169 elever. Gymnasie-
skolan samverkar med övriga hälsingekommuner 
inom Hälsingeutbildningar ekonomisk förening. 
 
 
 

I kommunen finns ett lärcentra där all vuxenutbild-
ning bedrivs. Verksamheten omfattar svenska för 
invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning 
och komvux. Där finns även möjlighet att på  
distans bedriva högskolestudier. Inom samma orga-
nisation finns yrkeshögskoleutbildningar (YH), 
annan uppdragsutbildning samt företagskuvös. 
Under året har 462 elever varit inskrivna i någon av 
verksamheterna. Särvux finns i samma lokaler, men 
sorterar under grundsärskolans rektor. Vuxen-
utbildningen samverkar med övriga hälsingekom-
muner inom Hälsingeutbildningar ekonomisk före-
ning. 
 
I kommunen finns en central elevhälsa. I elevhälsan 
ingår psykologer, kuratorer, skolsköterskor, special-
pedagoger, IT-pedagog samt studie- och yrkesväg-
ledare. Skolläkartjänsten köps av extern aktör. Tidi-
gare vakanser på psykolog- och kuratorstjänster har 
under året kunnat besättas med utbildad personal. Den 
centrala elevhälsan ingår regelbundet i respektive 
skolenheters lokala elevhälsoteam (EHT) och barn-
hälsoteam (BHT).  
 
Meritvärde och behörighet till gymnasiet är mätbara 
indikatorer på graden av måluppfyllelse i grundsko-
lan. Våren 2013 var det genomsnittliga meritvärdet 
för kommunens avgångsklasser 202,2 poäng. Det är 
under riksnivån (213) men över det genomsnittliga 
meritvärdet i Gävleborgs län (195). Bland avgångs-
eleverna i kommunen var 80,3 % behöriga till ykes-
förberedande gymnasieprogram. Detta kan jämföras 
med riket (87,6) och Gävleborgs län (79,7). 
 
Andelen elever med fullständiga slutbetyg samt 
behörighet till universitet och högskolor är mätbara 
indikatorer vad gäller graden av måluppfyllelse i 
gymnasieskolan. På gymnasieskolans Slotte 1 hade 
86% fullständiga slutbetyg. Bland de elever som 
hade fullständiga slutbetyg var 95% behöriga att 
söka till högskola eller universitet. På gymnasiesko-
lans Slotte 2 uppnådde 89% av avgångseleverna 
fullständiga slutbetyg. Bland de elever som hade 
fullständiga slutbetyg hade 82% grundläggande 
behörighet att söka till högskola eller universitet. 
Alla elever på Slotte 2 går på yrkesförberedande 
program. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande: Malin Ängerå 
Utbildningschef: Lena Tönners Ångman 
Antal anställda: 552 
Antal årsarbetare: 530 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
 
 2013 2012 
Intäkter 68 713 64 840 
Kostnader -481 378 -465 528 
 
Resultat -412 665 - 400 688 
 
Avskrivningar  
och internränta -5 832 -5 606 
Resultat -418 497 -406 294
  
INVESTERINGAR (Tkr) 
 
 2013 2012 
Utgifter  -4 691 -2 777 
Inkomster  
Netto- 
investeringar -4 691 -2 777 
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Viktiga händelser under året 
 Ny förvaltningschef tillträdde i augusti. 
 Rekrytering påbörjades av kvalitets- och lär-

stödschef. 
 Beslut om förvaltningsorganisation har tagits. 
 Beslut om projektering och upphandling  

gällande flera om- och tillbyggnadsbehov har 
tagits. 

 Tillfällig utökning av utbildningsnämndens 
budgetram om sex miljoner kronor. 

 Pedagogisk omsorg i enskild regi och ett för-
skolekooperativ beviljades tillstånd. 

 Frirumsstipendium har tilldelats förskolan 
Bofinken. 

 Ökat antal barn, elever och vuxna med annat 
modersmål än svenska i samtliga skolformer. 

 Trots vidtagna åtgärder under hösten har ett 
underskott mot budgeten inte undvikits. 

 

Årets resultat 
Nämndens verksamheter har överskridit budgeten 
för 2013 med totalt -6,7 miljoner kronor. Delårs-
bokslutets helårsprognos pekade mot ett underskott 
på -9,4 miljoner. 
 
Den verksamhet som kostat mindre än budgeterat är 
den del av barnomsorgen som omfattar förskola och 
fritidshem. Överskottet beror till viss del på färre 
inskrivna barn/elever i förhållande till budget.  
 
Störst avvikelser har grundskolan, som förbrukat 
7,6 miljoner mer än budgeterat. Undervisning i 
form av svenska som andraspråk och modersmål är 
områden som kostat mer än beräknat. Insatser för 
elever i behov av särskilt stöd förklarar merparten 
av underskottet.  Detta trots den tillfälliga utök-
ningen av budgetramen. Budgeten för läromedel 
och skolskjutsar har överskridits. Den generösa 
inställningen till beviljande av skolskjuts, utöver 
ansvar enligt lagstadgade skolskjutsregler, har  
medfört merkostnader.    
 
Gymnasieskolan överskrider budgeten med ca 2,5 
miljoner. Uträknad programpeng har inte varit 
tillräcklig till nuvarande organisation. Gymnasie-
skolan har många program och inriktningar i förhål-
lande till antal elever, vilket innebär att vissa pro-
gram har få elever i varje årskurs.  Viss samordning 
inom organisationen sker, men inte i tillräcklig 
omfattning i förhållande till uträknad programpeng. 
 
I övrig utbildning ingår kostnader för yrkeshögsko-
leutbildning, uppdragsutbildning, företagskuvöser 
och elevhem. Det huvudsakliga underskottet står 
elevhemmet för,  i form av outhyrda lägenheter och 
personalkostnader.  
 
Budgetutfallet inom verksamhetsstöd förklaras av 
vakanta tjänster inom elevhälsan och chefstjänster 
på förvaltningen.  

 

Framtid 
För att svara mot huvudmannens kompensatoriska 
ansvar ska en ny socioekonomisk fördelnings-
modell arbetas fram. En större del av den totala 
budgetramen bör fördelas enligt denna modell. 
 
För att svara mot skollagens krav och det ökade 
antal barn, elever och vuxna med annat modersmål 
än svenska, finns ett växande behov av studiehand-
ledning på modersmål, modersmålsundervisning 
och undervisning i svenska som andraspråk.  
 
Skollagen föreskriver från 2015 utökade behörig-
hetskrav, varav det behöver skapas förutsättningar 
för pedagogerna att bredda sin behörighet. En kom-
petensförsörjningsplan håller i dagsläget på att 
utarbetas för att kartlägga framtida utbildningsbe-
hov. Som ett led i kommande rekryteringsbehov 
behöver samverkan med lärosäten stärkas och dis-
kussionen om höjda lärarlöner bör få en central roll. 
Ännu en konsekvens av skollagens ökade behörig-
hetskrav är att säkerställa elevers rättsäkerhet i 
förhållande till nuvarande organisation med många 
skolenheter. 
 
Även gymnasieorganisationen i nuvarande form 
behöver ses över. Två separata skolenheter samt 
många program och inriktningar i förhållande till 
antalet elever bidrar till ett kostsamt gymnasium. 
En översyn av bland annat marknadsförings-
strategier, samordning och programpeng behöver 
genomföras.  
 
Skolledarorganisationen med dess komplexa upp-
drag behöver också belysas. Resultatet av med-
arbetarundersökningen visar att skolledare upplever 
hög grad av stress, stor arbetsmängd och högt  
arbetstempo. Dessa signaler ska tas på allvar, skol-
ledarorganisationen bör därför förstärkas. 
 
Ekonomi 
I tabellen nedan redovisas verksamheternas  
avvikelser mot budget 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFIKATION FÖR 2013 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 
 kostnad mot budget 
Utbildningsnämnd  1 102 32 
Idrotts & fritidsanl.  34 -14 
Barnomsorg  116 162 1 716 
Förskoleklass  12 050 137 
Grundskola- & särskola  170 453 -7 643 
Gymnasie- & gysärskola  92 292 -2 559 
Vuxenutbildning  8 041 102 
Övrig utbildning  3 638 -419 
Verksamhetsstöd  14 725 1 880 
 
SUMMA       418 497 -6 768 
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Måluppfyllelse 2013 
Utbildningsnämnden har beslutat ett antal mål inom fem fokusområden. De fem fokusområdena har sedan 
kopplats till de mål som finns i utbildningschefens strategiska plan. Trafikljusen symboliserar nämndens 
bedömning av den sammanvägda måluppfyllelsen vid årets slut. 

 
 

                 
 
 Ekonomi Kund/medborgare Medarbetare Verksamhet Miljö 
 
Ekonomi och Pedagogiska processer Professionell Samverkan med Hållbarhet 
mål i balans  personal omvärlden 
 
 
Ekonomi och mål i balans  
 
Mål 

 
Resultat 

 
Inslaget av socioekonomiska faktorer i resursfördel-
ningen inom förskola och grundskola ska öka. 

 Extra tilldelat budgetutrymme under 2012 och 
2013 har möjliggjort extra insatser som fördelades 
enligt socioekonomiska kriterier.  

 
Användandet av de socioekonomiska faktorerna ska 
utvecklas till högre träffsäkerhet. 

 2013 års fördelningsmodell utgick från geografiska 
områden vilket gav låg träffsäkerhet. Ett arbete med att 
utveckla en ny modell har genomförts och kommer att 
tillämpas på budgeten för 2014. 

 
Pedagogiska processer 
 
Mål 

 
Resultat 

 
Andelen godkända i nationella prov i åk 3 ska under 
en treårsperiod visa en stigande trend. 

 Andelen som klarat alla delprov på de nationella 
proven i både matematik och svenska har sjunkit från 
64% 2011 till 49%  år 2013.  

 
Antalet modersmålsspråk som erbjuds ska öka. 
 

 Antalet modersmål som erbjuds har 2011-2013 
ökat från sex till tio. Antalet elever i moders-
målsundervisning har också ökat, från 36 elever till 
120 elever. 

 
Meritvärdet för avgångseleverna i åk 9 ska under en 
treårsperiod visa en stigande trend med en ökning på 
20 poäng per år. 

 Meritvärdet har stigit från 200,2 poäng 2011 till 
poäng 202,2 poäng 2013.  

 
Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan 
ska under en treårsperiod visa en stigande trend med 
en ökning av 7 procentenheter per år. 

 Andelen elever behöriga till yrkesprogram var 
84,1% våren 2011 och 80,3% våren 2013.  
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Andelen elever med gymnasieexamen ska under en 
treårsperiod visa en stigande trend med en ökning av 3 
procentenheter per år. 

 Andelen elever som fullföljer sin utbildning inom 
fyra år efter påbörjad gymnasieutbildning visar en 
stigande trend. Våren 2011 avslutade 72,3% 
gymnasiet med fullständiga betyg och år 2013 var det 
82,1%  av avgångseleverna som hade fullständiga 
betyg.  

 
Resultatet på ”elevenkäten” ska förbättras. 

 Det genomsnittliga resultatet på elevenkäten 
sjunker från 8,2 till 8,0.  

 
Pojkarnas kunskapsresultat ska öka. 

 Pojkarnas genomsnittliga meritvärde i årskurs nio 
har minskat från 186,2 till 178,9 mellan åren 2011 till 
2013. 

 
Analys av pedagogiska möjligheter att stimulera 
pojkars inlärande ska genomföras. 

 Skillnader i resultat mellan könen ingår som en 
del i resultatuppföljningar. Likvärdigheten i analys-
processerna bör dock förbättras.  

 
 
Professionell personal 
 
Mål 

 
Resultat 

 
Resultat på ”Medarbetarenkät” ska förbättras.  Snittvärdet på medarbetarenkäten sjunker från 8,4 

till 8,2.  
 

 
Resultat på ”Föräldraenkäter” ska förbättras.  Snittvärdet på föräldraenkäten var 8,3 våren 2012 

och 8,2 våren 2013.  
 
 
Samverkan med omvärlden 
 
Mål 

 
Resultat 

 
Satsningen på datorer, läsplattor och IT-pedagoger ska 
leda till nya arbetsformer i vår verksamhet 

 Datorer och läsplattor används i växande grad i 
skolorna. Genom samverkan mellan lärare utvecklas 
metodik och pedagogik kring digitala lärandeverktyg. 
 

 
IT-satsningen ska leda till ökat internationellt utbyte. 

 På två verksamheter planeras utbyten och två 
verksamheter har flera pågående projekt.  De 
internationella utbytenas eventuella samband med  
IT-satsningen har inte undersökts. 
 

 
Hållbarhet 
 
Mål 

 
Resultat 

 
Antalet verksamheter med miljökvalitetsutmärkelser 
ska öka. 

 Antalet miljömärkningar har öka från två 2012 till 
fyra verksamheter har utmärkelsen Grön Flagg. En 
verksamhet planerar att ansöka om miljökvalitets-
utmärkelse. 

 
Samtliga verksamheter ska ha fungerande 
källsortering utifrån upprättade planer. 

 Tio verksamhetsområden källsorterar helt eller 
delvis. Några verksamheter har upprättat en plan kring 
källsortering, andra källsorterar trots att de inte har en 
plan.  
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Verksamhet 
Äldreomsorgen (ÄO) består av hemtjänst, vård- och 
omsorgsboenden (vobo), samt viss hälso- och 
sjukvård. Antalet kunder som fick hemtjänst var 
under december 2013 433 personer varav 83,4% 
hade valt kommunen som utförare och 16,6 % hade 
valt annan utförare. Antalet platser i vobo har fram 
t.o.m. oktober månad varit 337. Från och med 
oktober har platserna på Slottebo upphört och 
platserna i vobo är nu 327 inklusive korttidsplatser 
och avlösning. Anhörigstöd upplever ett ökat tryck 
och efterfrågas från nya grupper med betydligt yngre 
personer. Dagverksamhet finns i samtliga 
kommundelar. Antalet personer som beviljats vård- 
och omsorgsboende (kön) har i snitt varit under 20 
personer varje månad.  
 
Stöd och omsorg till personer med funktions-
nedsättning (SO), tidigare Handikappomsorgen 
(HO), verkställer insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL) eller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) till ca 300 kunder med 
olika funktionsnedsättningar. Verksamheten kan 
indelas i omsorg för utvecklingsstörda såsom 
gruppbostäder, korttidshem och daglig verksamhet, 
personlig assistans till personer med funktions-
nedsättning samt socialpsykiatri m.m. 
 
Handläggarverksamheten bedömer och beslutar om 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) och färdtjänst/riksfärdtjänstlagen. I 
handläggarenhetens arbete ingår även avgiftshand-
läggning och anhörigstöd. Anhörigstödet har 
utvecklats under året till att även omfatta individ- 
och familjeomsorg (IFO) samt stöd och omsorg 
(SO). 
 
Organisatoriskt så har även Frivilligcentralen 
placerats under anhörigkonsulentens ansvarsområde. 
Två nyrekryteringar av LSS-handläggare har gjorts 
under året p.g.a. pensionsavgång och tjänstledighet. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har att sörja för 
de mest utsatta grupperna i samhället. Här sker 
handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) av 
försörjningsstöd, stöd åt barn, unga, familjer och 
andra vuxna, samt vård utan samtycke av unga och 
missbrukare (tvångsvård) som regleras i särskild 
tvångslagstiftning. Handläggning av familjerätt, 
serveringstillstånd, skuldsanering, budgetrådgivning, 
körkortstillstånd och medlingsverksamhet för unga, 
är några andra ansvarsområden. Förebyggande barn- 
och ungdomsarbete i samverkan med mödra- och 
barnhälsovård, barnomsorg, skola, barnpsykiatri och 
polis bedrivs i lokaler utanför förvaltningshuset. IFO 
har en öppenvårdsbehandling i egen regi. 
 
Arbetsmarknadsverksamheten är den övergripanden 
verksamheten för arbetsmarknadsenheten (AME) 
med ansvar bl.a. för kommunens bilpool, delar av 
skogsverksamhet och viss återvinning och tillverk-
ning, samt - från och med 2013 - den dagliga 
verksamheten Hantverkargården. Tillsammans med 
IFO och Arbetsförmedlingen (AF) skapas arbete för 
dem som har svårast att komma in på arbetsmark-
naden.   
 
Integrationsverksamheten har ansvar för flykting-
mottagande. Ytterligare ett hem för ensam-
kommande flyktingbarn, Credo 2, har planerats 
under 2013. Här finns också ett nära samarbete med 
arbetsförmedlingen, IFO och Utvecklingscentrum 
(SFI). 
 
Kostservice, tidigare kostenheten, består av 
centralköket som producerar måltider till fem skolor, 
fyra förskolor, närsjukvården, 12 särskilda boenden, 
fem dagvårdsenheter samt matdistribution för 
hemmaboende. I kostservice ingår även ytterligare 
fyra tillagningskök och ett mottagningskök. Tre av 
dessa tillagningskök producerar även måltider till 
ytterligare fyra förskolor.  
 
 

Viktiga händelser under året 
Länets kommuner övertog den 1 februari 2013 
ansvaret för hemsjukvård till personer över 18 år och 
med ett behov av insatser över 14 dagar. Över-
tagandet upplevs ha gått bra i Ljusdals kommun, 

Ordförande: Markus Evensson 
Socialchef: Marita Wikström 
Antal anställda: ca 860, motsvarande 
785 årsarbetare 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2013 2012

Intäkter 198 347 176 705

Kostnader -636 292 -595 778

Resultat -437 945 -419 073

Avskrivningar och internränta -1 159 -1 175

Resultat -439 104 -420 249

INVESTERINGAR 
(Tkr)   
 2013 2012

Utgifter -1 359 -1 297

Inkomster 29 206

Nettoinvesteringar -1 330 -1 091
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något som får tillskrivas den kompetenta personal 
som rekryterats.   
 
Ett beslut om mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn fattades under våren 2012 och en 
integrationsverksamhet skapades. I december 2012 
kom de första sex ungdomarna till Credo. Efter en 
förändring i lagstiftningen. och därmed krav på 
kommuner att ta emot ensamkommande barn, har 
omsorgsnämnden beslutat att starta ytterligare ett 
hem, Credo 2, där de första barnen kommer under 
februari 2014. Antalet platser utökas därmed från 10 
till 18 platser. 
 
Kommunfullmäktige har dessutom beslutat om 
tillfälligt utökad flyktingmottagning under 2013 och 
2014 från 50-70 personer/år till 90-110 personer/år. 
 
Den verksamhet som finns med valfrihet för kunden 
att kunna välja utförare av hemtjänst har fortsatt, och 
fem företag förutom kommunens egenproduktion 
har varit certifierade under större delen av 2013. Ett 
av företagen, Modus Vivendi, gick under senhösten i 
konkurs, vilket vi från kommunen ser som en förlust 
för våra kunder. 
 
Tillsammans med norra Hälsingland har vår 
utvecklingsledare fortsatt sitt arbete att tillsammans 
med sjuksköterskor, enhetschefer och omvårdnads-
personal registrera och göra åtgärdsplaner för att 
förbättra boendemiljö och ge en högre livskvalitet 
till omsorgsförvaltningens (OFS) kunder på vobo. 
Registren är inriktade på kost, nutrition, förhind-
rande av fall och trycksår. Dessutom finns ett 
palliativt register där alla som avlider ska registreras 
för att kunna följa hur behoven av trygghet, 
smärtfrihet och att inte behöva dö ensam uppfylls. 
 
Mårtensgatans före detta gruppbostad har byggts om 
till nytt korttidshem. Korttidshemmet har därmed 
fått betydligt rymligare och mer tillgängliga lokaler i 
markplan. Inflyttning skedde under våren 2013. 
 
En del av SO och ÄO:s chefer har upplevt att deras 
arbetssituation inte varit hanterbar och de skrev om 
den besvärliga situationen till förvaltnings- och 
verksamhetscheferna i maj 2013. Verksamhets-
cheferna har vidtagit vissa åtgärder under 2013 och 
förvaltningschefen har anlitat förre socialchefen 
Leopold Stoltz för att utreda frågan. Inom SO har 
fyra chefer slutat under året, varav minst två kan 
hänskjutas mer eller mindre till arbetssituationen. 
 
Handläggarenheten har under året haft fortsatt 
handledning i juridik. De flesta vårdplaneringar har 
genomförts via videolänk. I detta arbete har Ljusdal 
tillsammans med landstinget varit drivande för att 
minska antalet resor med miljö- och säkerhetsrisker. 
Nätverksträffar med grannkommunerna utvecklar 
och kvalitetssäkrar handläggarnas arbete. 

Under 2013 så har ett nytt datasystem införts, 
Treserva, vilket inneburit ett gediget arbete för bland 
andra handläggarenheten. Förvaltningens 
bedömning av personella resurser i samband med 
införande av nytt IT-system har varit grovt 
underskattat, något som har försvårat arbetet. 
 
Ljusdals kommun har fortsatt att arbeta med Vård- 
och omsorgscollege, en mycket viktig del i att säkra 
personalförsörjningen inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden. 
 
Under 2013 har behovet av försörjningsstöd varit 
fortsatt högt. Sett över hela året så betalades det ut 
21 764 000 kronor i försörjningsstöd, vilket är 
922 000 kr mer än 2012. Den oroande utveckling 
som pågått under ett antal år har fortsatt vad gäller 
barn och unga som behövt placeras i hem för vård 
och boende (HVB) eller familjehem.  
 
Arbetsmarknadsverksamheten har bedrivit 
verksamhet tillsammans med IFO, 35 arbetsplatser 
har funnits till förfogande. Totalt har 72 personer 
med olika anställningsformer funnits i verksam-
heten. Kommunfullmäktige gav 1 800 tkr extra i 
anslag till arbetsmarknadsåtgärder och till att utöka 
sommarpraktiken för gymnasieungdomar. 
Arbetsmarknadsenheten sköter ca 115 bilar för 
kommunens olika verksamheter, och bilverkstaden 
har haft ca 1 100 besök. Sommarpraktik för 150 
gymnasieungdomar har genomförts. Skogslaget har 
röjt 145,5 hektar skogsmark Arbetsmiljöverket 
gjorde den 10 oktober en oanmäld inspektion hos 
Skogslaget, då det konstaterades att verksamheten 
följer regler och bestämmelser enligt Arbetsmiljö-
verkets krav. Miljögruppen har tagit bort och 
miljösanerat åtta illegala soptippar inom Ljusdals 
kommun. Transporter av böcker för bibliotekets 
räkning sker två gånger i veckan till Los-Ramsjö-
Färila-Järvsö-Ljusdal. Källbacka serveringen har 
cirka 80-100 matgäster per dag, serveringen säljer 
även smörgårdstårtor och matlådor.  Ny konferens-
lokal har ställts i ordning under året, lokalen har 
delvis iordningställts av egen personal. Omigen 
återvinning har under året erhållit nya hygien-
utrymmen samt matrum. Snickarjobben har utförts 
av egen personal. Under 2013 har arbetsmarknads-
verksamheten flyttat in i lokaler på Slottegymnasiet. 
En som OF bedömer lyckad satsning på samarbete  
och som dessutom sänker Slottegymnasiets lokal-
kostnader. 
 
Kostservice har under året haft ett flertal kompetens-
dagar för samtliga medarbetare. Tillsammans med 
Hälsinglands matambassadör Pär Johansson, Växbo 
Krog och Länsstyrelsen genomfördes bl.a. en 
utbildningsdag för medarbetare med temat ”Laga 
mat med 8 lokalt odlade råvaror”. En ny livsmedels-
upphandling har åter arbetats fram under året, vilket 
har resulterat i att ett 15-tal små och medelstora 
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företag i Gävleborgs län kommer få leverera 
livsmedel till länets egna förskolor, skolor och 
äldreboenden. Den överprövade livsmedelsupp-
handlingen har resulterat i högre livsmedels-
kostnader mot budget. En 100 % kostekonomtjänst 
drogs in under hösten, som en del i åtgärdsförslaget 
som beslutades av nämnden under våren. Under året 
ökades produktionen av producerade matlåder till 
kunder i ordinärt boende med ca 4 700 st. ökningen 
2012 var 880 matlådor. 
 
Den slimmade administrativa organisationen och 
många administrativt betungande rutiner gör att 
tjänstemän i kommunen kan uppfattas som mindre 
tillgängliga. 
 
Sjukfrånvaron har ökat ytterligare under 2013 från 
8,2 % 2012 till 9,3 % 2013. Ökningen ses 
framförallt i långtidsfrånvaron, och hos kvinnorna, 
medan männens frånvaro minskar igen, liksom 
korttidsfrånvaron. Ökningen hos kvinnorna sker i 
samtliga åldersgrupper. Antalet arbetsskador 2013 
var 62 och antalet tillbud var 27.  Arbetsskadorna 
skedde vanligen inom ÄO (35) eller inom SO (23). 
Skadorna avser 16 fallskador, 18 skada av person,  
9 fysisk överbelastning, 7 skador av hanterade 
föremål eller maskin, tre fordonsolyckor, 7 skador 
av snedtramp, eller att man stött emot något, samt en 
kontakt med kemiskt ämne och en av psykisk 
belastning. Tillbuden fördelar sig mellan ÄO (3) och 
SO (22), samt inom administration/IFO (1). Till-
buden har i nästan uteslutande skett i samband med 
hot och aggression från kund (24). Dessutom kan 
nämnas två i samband med halka och en med risk 
för fysisk överbelastning.  
 

Årets resultat 
Utfallet för omsorgsnämnden för år 2013 blev ett 
underskott på -7 780 tkr. Förvaltningen har under 
hela året varnat för underskott då de prognoser som 
gjorts pekat mot ökade kostnader inom flera 
områden. Bidragande orsaker till resultatet är bland 
annat: Omvårdnadslyftet – kostnader för vikarier då 
ordinarie personal läser till viss del på arbetstid. 
Övertid och fyllnadstid – utbeordring av personal 
bl.a. då vikarier saknas. Utbetalning av inarbetad 
flextid – vid övergång till ”allmänna bestämmelser”. 
Hemtjänst – arbetet med att anpassa och förändra 
den egna verksamheten till modellen med ersättning 
per planerad timme. Personlig assistans – nya 
ärenden samt ärenden som förlorat ersättning från 
Försäkringskassan. Barn- och familjenheten, IFO – 
kraftig ökning av antalet utredningar och placer-
ingar. Försörjningsstöd – mer kostnader än budge-
terat, dock inte lika stor ökning som föregående år. 
Livsmedel – avsaknad av nytt avtal ger högre priser. 
Boende inom SO – ny extern placering och ändrade 
behov hos brukarna ger högre personalkostnader.  
 
 

Återföring tre miljoner, IFO – på grund av  
stämningsansökan mot IFO avsattes tre miljoner.  
Nu har ärendet avgjorts till fördel för kommunen. 
Hyresrabatt – återbetalning från Servicehusbolaget. 
Intäkter AME – större uppdrag under året till 
exempel avverkning 

 
Framtiden 
Från och med 1 januari 2014 har verksamhetschefen 
för AME gått i pension. För att få en budget i balans 
valde förvaltningschefen att chefen för IFO övertog 
AME. Dessutom fördes UNIK:s verksamhet till 
AME. Under 2014 kommer förvaltningschefen att 
vara närmsta chef för enhetscheferna inom IFO. 
 
ÄO och SO behöver fortsätta att arbeta med de 
förändringar som uppstod då den flexibla arbets-
tidsmodellen övergick till arbete med fasta scheman 
enligt AB (Allmänna beställelser). Utveckling av 
arbetet med att underlätta för våra enhetschefer och 
skapa en dräglig arbetsmiljö för alla personalkate-
gorier. 
 
Den kvalitetssamordnare som anställdes under 2014 
kommer att börja sitt arbete i mitten av februari. 
Varje verksamhet kommer att arbeta med värde-
grundsarbete och nämnden kommer i slutet av året 
att anta en värdegrund för ON:s verksamhetsområde. 
 
Den så kallad 18-plus-verksamheten för våra ensam-
kommande flyktingbarn kommer att utvecklas under 
året. 
 
Omsorgsförvaltningen har en relativt liten personal-
omsättning. När det gäller handläggare inom IFO 
har rörligheten inte varit av godo, och det tolkas som 
att det beror på ärendenas svårigheter och komplex-
itet. Samtidigt ser vi att andra grupper av anställda 
väljer andra arbetsgivare, i en del fall beroende på 
den upplevda stressiga arbetsmiljön. 
 
 

Verksamhet Netto- Avvikelse 

kostnad mot budget

Omsorgsnämnd 966 111

Verks.stöd och biståndsh. 15 886 -727

Färdtjänst 3 169 -169

Individ- o familjeomsorg 62 972 -1 858

Stöd och omsorg 83 063 -5 615

Äldreomsorg 261 934 734

Arbetsmarknadsenhet 9945 913

Integrationsverksamhet 0 0

Kostservice 1 169 -1 169

SUMMA 439 104 -7 780

SPECIFIKATION FÖR 2013 (Tkr)
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Måluppfyllelse 2013 
Omsorgsnämnden har beslutat ett antal mål inom fem fokusområden. Trafikljusen 
symboliserar nämndens sammanvägda måluppfyllelse vid årets slut. 
 

                    
 
 Ekonomi Kund/medborgare Medarbetare Verksamhet Miljö 
 

Ekonomi 
 

Mål 
 

Resultat 
 Omsorgsförvaltningens kostnader ska vara i nivå 

med standardkostnader. 
 

 Klarar ej, Avvikelse mot standardkostnad för 
Äldreomsorg +4,9 %, Individ- och familjeomsorg 
+21,1 %, Lag om stöd och service (LSS) -8,1 %.  
Totalt har dessa verksamheter ca 16 miljoner kr högre 
kostnader än vad de borde ha, givet ett idealiskt läge.  

 

Kund/medborgare 
 

Mål 
 

Resultat 
 Omsorgsförvaltningen ska informera kunderna 

om vilken service de kan förvänta sig, 
 Klarar, broschyrer och hemsida uppdateras 

regelbundet.  
 

Medarbetare 
 

Mål 
 

Resultat 
 Omsorgsförvaltningen ska erbjuda attraktiva 

arbetsplatser. 
Klarar delvis. En satsning görs på ÄO:s 

arbetsplatser tillsammans med fack och arbetsgivare.  
Men med hänvisning till organisationsutredningen 
klarar  nämnden målet endast delvis. 

 

Verksamhet 
 

Mål 
 

Resultat 
 Omsorgsförvaltningens verksamheter ska hålla 

god kvalitet. 
Klarar.  Ex. 94 % av de svarande i socialstyrelsens 

undersökning anger att de är nöjda eller mycket nöjda 
med hemtjänsten, motsvarande siffra för vård och 
omsorgsboende är 88 %. Båda svaren gör att Ljusdals 
kommun ligger bland de 25 % som är bäst i Sverige. 

 

Miljö 
 

Mål 
 

Resultat 
 Omsorgsförvaltningen ska använda resurser och 

medel effektivt och klimatsmart. 
 

 Klarar, alla verksamheter har satt upp egna mål 
för att minska förbrukningen av resurser. Ex. projektet 
inom kosten för att minska svinn i mathanteringen på 
skolorna.  
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Verksamhet   
Överförmyndarnämnden ska verka för att reglerna i 
enlighet med förmyndarskapslagstiftningen efter-
levs. Den huvudsakliga uppgiften är att utöva 
tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare 
samt att ha en fortlöpande kontroll över deras 
förvaltning av huvudmännens egendom och omsorg 
om deras person.  Kontrollen sker till stor del 
genom granskningar av årsräkningar. Beslut och 
rådgivning är ytterligare två delar i verksamheten. 

 
Viktiga händelser under året 
Ett arbete mot en gemensam nämnd har inletts 
under 2013. Medverkande kommuner i utrednings-
skedet är Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker och Söder-
hamn. Ytterligare ett boende, med planerat 
öppnande feb 2014, har inrättats för ensam-
kommande barn och ytterligare en god man för 

dessa har  rekryterats och utbildats. En utökning av 
budgeten för 2014 har äskats och beviljats med  
200 tkr, vilket totalt blir 900 tkr. 
 

Årets resultat 
Av nämndens budget om 700 tkr förbrukades 726 
tkr. Överförmyndarnämnden redovisade ett resultat 
för 2013 med -26 tkr, vilket var ett mycket bättre 
resultat än förväntat.  
 

Framtiden 
Överförmyndarnämnden kommer att behöva  
rekrytera fler gode män/förvaltare. Utbildning för 
dem kommer att erbjudas. Ökade krav på utbildning 
ställs även på handläggarna och nämnden, utifrån 
de krav på tillsyn och rättsäkerhet som finns. Ett 
beslut om gemensam nämnd eller inte är att se fram 
emot. 

 
Måluppfyllelse 2013; Överförmyndarnämnden (Målen är ej tagna i 

kommunfullmäktige) 
Överförmyndarnämnden har beslutat ett antal mål inom fem fokusområden. Trafikljusen symboliserar nämndens 
sammanvägda måluppfyllelse vid årets slut. 
 
 

                                                                                      
 Ekonomi Kund/medborgare      Medarbetare Verksamhet          Miljö 

 
Ekonomi 
 

Mål 
 

Resultat 
 
Budget ska hållas. 
 

 
      Målet klaras inte. 

 
Nämndsledamöterna ska ha god kännedom om bud-
geten. 
 

 
     Målet klaras. 
 
 

 
 
Kund/medborgare 
 

Mål 
 

Resultat 
 
Överförmyndarnämndens verksamhet ska synliggöras 
och utvecklas med lättförståelig information om verk-
samheten via kommunens hemsida. 

 
      Målet klaras 
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Handläggningstiden för inkomna ärenden får inte 
överstiga 3 månader. 
 

 
    Målet klaras i de flesta fall, dock inte i alla. 
      Lite rutinändringar kommer att leda till kortare        
handläggningstider 2014. 
 

 
 
Medarbetare 
 

Mål 
 

Resultat 
 
Fortlöpande kompetensutveckling inom överför- 
myndarnämndens verksamhetsområde. 
 

 
      Målet klaras. 

 
Verksamhet 
 

Mål 
 

Resultat 
 
Minst fem nya gode män ska rekryteras. 

 

 
    Målet klaras. 

 
Utbildning för gode män ska hållas vartannat år med 
start år 2011. 

 
    Målet klaras. 

 
Måluppföljning av verksamheten vid sammanträdena 
under året. 

 

 
     Målet klaras. 
 

 
  Genomföra ett informationsmöte riktad till omsorgen 

under året. 

 
    Målet klaras inte. Tid för möte har inte funnits, 
dock hålls samtal löpande. Stort möte hösten 2011. 

 
Redovisningarna, årsräkningarna ska vara granskade 
och klara senast 15 september.  

 

 
    Bedömningen är att målet klaras. 

 
Miljö 
 

Mål 
 

Resultat 
 
Arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan genom att 
följa utvecklingen av miljöanpassad utrustning.  
 

 
      Svårt att mäta, men som målet är utformat så är 
         bedömningen att det klaras. 
          

 
Ha en fungerande hemsida med blanketter för att 
minska utskick.  

 

 
        Målet klaras till viss del. 

 
Nyttja kollektivtrafik i första hand vid tjänsteresor. 

 
      Bedömningen är att målet klaras partiellt. Svårt 
då ofta enormt mycket material fraktas under 
årsräkningstider. 
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AB Ljusdal Energiföretag koncern 
Koncernen bedriver produktion, inköp och försälj-
ning av el och fjärrvärme, och från och med 2011 
även vatten och renhållning. Koncernen genomför 
också kommunens IT-infrastruktursatsning.  Hel-
ägda dotterbolag Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät 
AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB och Ljusdal 
Renhållning AB, hälftenägt Ljusdal Energi 
Försäljning AB. Koncernen producerar fjärrvärme i 
fyra anläggningar och elkraft i två vattenkraft-
stationer. 
 
Ägd andel 100 %. 
 
Nyckeltal (Tkr)   2013   2012  
Omsättning 173 947 167 708  
Resultat     9 619   11 622  
Balansomslutning 524 654 466 498  
Eget kapital    90 064   76 412  
Antal anställda          77          74  
 
 

AB Ljusdalshem koncern 
Kommunens bostadsstiftelse övergick till att bedri-
vas i aktiebolagsform fr.o.m. 1997. Bolagets ända-
mål är att främja kommunens försörjning med  
bostäder och lokaler.  Bolaget förvaltar 1 840 
lägenheter.   Helägt dotterbolag AB Ljusdals 
servicehus som har som ändamål att främja 
försörjningen av boenden för omsorgsverksamhet  
i kommunen. 
 
Ägd andel 100 %. 
 
Nyckeltal (Tkr)   2013   2012  
Omsättning 137 645 136 194  
Resultat     5 489     1 730  
Balansomslutning 570 231 555 682  
Eget kapital   99 581   94 268  
Antal anställda          24          21  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljusdals kommuns näringspolitiska 
stiftelse NärLjus 
NärLjus bildades 1986 av kommunen och det 
lokala näringslivet. Närljus arbetar med 
utvecklande av det lokala näringslivet samt med 
stöd och service till nya och befintliga företag.  
 
 
Nyckeltal (Tkr)  2013  2012  
Omsättning 6 271 7 159  
Resultat      25    156  
Balansomslutning 1 577 1 735  
Eget kapital    834    809  
Antal anställda               5        6  
 
 

Stiftelsen Stenegård 
Beslut har tagits i kommunfullmäktige om att stif-
telsen ska avvecklas och stiftelsen har sålt fastig-
heten Stenegård till kommunen.  
 
 
Nyckeltal (Tkr)   2013    2012  
Omsättning         0         0  
Resultat         0        31  
Balansomslutning         0         0  
Eget kapital -2 216 -2 216  
Antal anställda         0         0  
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