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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
 
 

   INLEDNING I 2 

Verksamheten kom under år 2014 att präglas av en 
ökad budgetavvikelse för nämnderna. Delårsbok-
slutets prognos för 2014 pekade på ett underskott om 
19,2 miljoner kronor, något som föranledde ett 
omfattande arbete inom hela kommunförvaltningen, 
med införandet av ett bromspaket enligt samma 
modell som år 2009. Sammantaget ledde besparings-
arbetet till att resultatet för 2014 endast blev minus 
7,1 miljoner kronor, trots att nämndernas underskott 
fortsatte att öka under året. Det är nu fjärde året i rad 
som nämnderna visat ett underskott. 

Arbetet med att sänka kostnaderna kommer att 
fortsätta under 2015 så att de hamnar i nivå med 
intäkterna. Den alltför höga kostnadsnivån är ett 
allvarligt hot mot kommunens ekonomi och måste 
därför åtgärdas. Kommunen har för övrigt en stabil 
ekonomi, men verksamheter måste effektiviseras 
genom strukturella åtgärder som gör att uppgifter 
utförs bättre och billigare. 

För att förbättra den ekonomiska styrningen har 
Riktlinjer för budgetuppföljning inkluderande 
Riktlinjer för driftbudet och Plan för budget och 
budgetuppföljning införts, samt Riktlinjer för God 
ekonomisk hushållning. Dessutom har besluts tagit 
om Riktlinjer för planering och finansiering av 
investeringar. Riktlinjerna syftar till att åstadkomma 
en effektivare ekonomisk styrning och uppföljning, 
som bland annat ska skapa bättre förutsättningar för 
att säkerställa kommunallagens krav på att klara 
balanskravet. 

Kommunens verksamhet är mycket personalintensiv 
och det kräver att all personal trivs, mår bra och kan 
utvecklas i arbetet. Sjukfrånvaron har emellertid ökat 
under 2014 från redan höga nivåer till en total från-
varo på 8,3 procent. Det är särskilt omsorgsförvalt-
ningen som har hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron 
påverkar verksamheterna och gör att det blir mer 
arbetsamt för all personal. Antalet tidsbegränsade 
anställningar - vikarier - ökade under året med 31 
personer. 

Som ett led i att minska både sjukfrånvaro och antalet 
vikarier har beslut tagits att från och med 2016 införa 
rätt till heltid för all personal. Detta skapar också 
bättre möjligheter för kommunens anställda att kunna 
försörja sig själva, och då särskilt för kvinnor som 
arbetar inom omsorgen. 

Ljusdals kommuns långsiktiga utveckling är mycket 
beroende av att antalet invånare ökar. Kommunen har 
tappat cirka 100 invånare per år under en längre tid.  
År 2013 vände den trenden och även 2014 visar på en 
positiv befolkningsökning om 18 invånare. Att 
invånarantalet ökar beror på en ökad inflyttning, 
bland annat genom invandring från andra länder. Mot 
bakgrund av att cirka 500 personer av kommunens 

samlade personalstyrka kommer att gå i pension 
under de kommande åtta åren, kan invandring bidra 
positivt till den personalförsörjning som kommunen 
behöver. Detta förutsätter att fler invandrare stannar 
i kommunen och kommer in i arbetslivet. 

Strategiskt blir det viktigt att klara av att rekrytera, 
behålla och utveckla personal för att långsiktigt 
upprätthålla den kommunala servicen när omkring 
trettio procent av personalstyrkan kommer att 
pensioneras. Speciellt eftersom kommunen redan 
idag har svårt att rekrytera all den personal som 
behövs. Under 2014 startade ett mer tydligt 
framåtriktat arbete för kommunens utveckling. 
Grunden för detta var införandet av en ny 
styrmodell (se sid. 9).  

Kommunen fortsatte att utvecklas under 2014. 
Särskilt är det hela Järvsö som kan lyftas fram med 
ökade satsningar på besökare och turister genom 
byggen och restaurering av hotell och vidare-
utbyggnad av verksamheterna i Järvsöbacken. 
Kommunens anläggning Stenegård, med Besöks-
centrum för världsarvet, har också bidragit till 
utveckling av turistorten Järvsö. Fler besökare i 
Järvsö kommer också att ställa krav på kommunala 
insatser när det gäller bostäder, trygghetsboenden, 
vatten, vägar, belysning och parkeringsplatser. 

Arbetet med att bygga en konstgräsplan för fotboll 
under tak pågick under 2014 för att nu stå klart 
hösten 2015.  En stor framtidssatsning är också 
investeringen på 100 miljoner kronor i den bred-
bandsutbyggnad som kommer att ske under 
perioden 2015 till 2020.  

Lars Molin 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Fem år i sammandrag 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandatfördelning i fullmäktige 
 
    
Parti 2015-2018 2011-2014 2007-2010 
    
Socialdemokraterna 12 14 13 
Moderata samlingspartiet 7 7 6 
Centerpartiet 4 5 8 
Socialradikala demokraterna 2 4 4 
Folkpartiet 3 3 2 
Vänsterpartiet 4 3 3 
Miljöpartiet 3 2 2 
Sverigedemokraterna 5 2  
Kristdemokraterna 1 1 2 
Frihetliga Ljusdalsbygden   1 
Totalt 41 41 41 
    
    
 

 2014 2013 2012 2011 2010              
                   
Antal invånare 18 949 18 931 18 880 18 974 19 065 

 
  

 
      

 
              

                   
Skattesats 22,36 22,36 22,14 22,40 22,40              
                    
                   
Kommunen                   
Årets resultat kommunen Mkr -7,1 10,4 24,1 29,4 34,7              
Soliditet, kommunen % 68 68 66 64 57              
Balansomslutning  Mkr 836 849 855 841 891              
Likvida medel kommunen Mkr 15 45 75 60 26              
Låneskuld kommunen, Mkr 0 0 20 45 112              
Investeringar kommunen Mkr 50 70 38 46 46              
Eget kapital/invånare kommunen 29 941 30 345 29 876 28 458 26 779                      
Nettokostnads andel % 101 % 99 % 98 % 97 % 97 %                
Antal tillsvidareanställda 1 636 1 635 1 597 1 583 

 
 

1 654                      
                   
Kommunkoncernen                   
Årets resultat koncernen Mkr 16,6 24,0 36,0 59,2 49,1                    
Soliditet, koncernen % 36 37 37 36 34              
Balansomslutning koncernen Mkr 1 985 1 866 1 794 1 744 1 658                       
Likvida medel koncernen Mkr 101 58 113 102 67              
Låneskuld koncernen, Mkr 868 784 734 725 715              
Investeringar koncernen Mkr 163 214 112 98 66              
Eget kapital/invånare koncernen             37 273           36 428           35 260           35 185           29 928                                                                                                         

    
 

Antal tillsvidareanställda 1 747 1 741 1 698 1 680 1 714                      
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Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 
genom en sammanslagning av Ljusdal, Färila, 
Järvsö, Los och Ramsjö kommuner. Centralort är 
Ljusdal. 
 
 
Befolkning 2014 
 
Ljusdals befolkning uppgick till 18 949 personer 
vid årsskiftet 2014/2015.  Det är en ökning med 18 
personer sedan årsskiftet 2013/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flytt- och födelsenetto 1982-2014 
 
Flyttnetto blev för 2014 positivt. 126 personer fler 
flyttade till Ljusdals kommun än från Ljusdals 
kommun. Födelsenettot fortsätter att vara negativt: 
 -113.  
 
Åldersstruktur 
 
Ljusdals kommun har färre yngre och fler äldre 
invånare än riksgenomsnittet. Andelen invånare 
över 65 år är 25,9 % i Ljusdal och för hela riket 
19,7 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skattesatser inkl. kyrkoavgift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTA 
 

YTA: 5 642,9 km2, därav vatten 348,4 km2 
FOLKMÄNGD: 18 949 invånare per 2014-12-31 

Åldersgrupp Ljusdal % Riket % 
    

0-5 år 1 085 5,7 7,2 
6-15 år         2 048 10,8 11,0 

16-64 år 10 900 57,6 62,1 
65-74 år 2 698 14,2 11,1 

75-  år 2 218 11,7 8,6 
    

Summa 18 949 100,0 100,0 
    

 

STÖRRE                               INVÅNARE 
ORTER                          141231 
Ljusdal  7 884 
Järvsö  1 825 
Färila  1 450 
Tallåsen     750 
Los     404 
Hybo     301 
Ramsjö     244 
Korskrogen     197 
Hennan     204 
Kårböle     107 
Hamra      91 
Tandsjöborg      47 

 

 2014 
Ljusdal 35,11 
Färila 35,49 
Järvsö 35,37 
Los 35,49 
Ramsjö 35,11 
Kårböle 35,49 
Hamra 35,49 
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Var kommer pengarna ifrån? 
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Vad används pengarna till?                      
 

Politisk verksamhet
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Kommunfullmäktiges övergripande 
mål 
Utifrån den vision som finns antagen i kommun-
programmet identifierade kommunfullmäktige år 
2007 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 2014 
kommunfullmäktiges målsättning.  

 
• Befolkningen i Ljusdal ökade med 18 personer 

under 2014. 
 

• Flyttnettot innebar ett överskott på 126 
personer, eftersom 976 personer flyttade till 
kommunen medan 847 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 2014 
(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. Kommun-
fullmäktige har också antagit en ny styrmodell som 
lägger grund för hur arbetet ska utformas för att nå 
visionen. 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 ej Omsorgsnämnden 

Klarar delvis 

 
Överförmyndarnämnden 
Klarar  
 

Kommunstyrelsen 
Klarar delvis 

Utbildningsnämnden 
Klarar delvis Omsorgsnämnden 

Klarar  

 
Överförmyndarnämnden 
Klarar  

Kommunstyrelsen 
Klarar  

Utbildningsnämnden 
Klarar delvis Omsorgsnämnden 

Klarar ej 

 
Överförmyndarnämnden 
Klarar  
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Verksamhet 

 
 
 
Miljö 

 
 
 
Förklaringstext 
 
Grönt Klarat 
Gult Tveksamt eller delvis 
Rött Klarar ej 
  
 

 

Kommunstyrelsen 
Klarar  

Utbildningsnämnden 
Klarar delvis 
 

Omsorgsnämnden 
Klarar delvis 

 
Överförmyndarnämnden 
Klarar  
 

Kommunstyrelsen 
Klarar 

Utbildningsnämnden 
Klarar delvis  Omsorgsnämnden 

Klarar 

 
Överförmyndarnämnden 
Klarar  
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Näringsliv
Verksamheten 
Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, NärLjus, 
bildades 1986 av kommunen och det lokala näringslivet. 
 
Styrelsen består av sex ledamöter, tre politiker och tre 
företagsrepresentanter.  
 
NärLjus hade vid årets slut 5,2 årsanställda fördelat på tre 
män och tre kvinnor. 
 
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. 
 
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 ”Utbildning för företag som 
vill växa”. 
 
 NärLjus arbetar vidare med BIS-gruppen, där åtta 
företagsnätverk samlas för att tillsammans diskutera 
strategiska frågor. NärLjus fortsätter de regelbundna 
träffarna med  kommunens tjänstemän och företags-
kontakter, 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  för personer med 
anställning genom Region Gävleborgs projekt RUN och 
har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen, 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.  
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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 65 % av kommunens 
kostnader, 822 mkr, består av kostnader för 
personal.  Detta är en ökning med 31 mkr jämfört 
med 2013.  
 
Antal anställda 
Ljusdals kommun hade vid årsskiftet 2014/2015 
1636 tillsvidareanställda, en ökning med 1 jämfört 
med årsskiftet 2013/2014, då antalet var 1635. 
Därutöver var 171 personer tidsbegränsat anställda 
vid årsskiftet 2014/2015, att jämföra med årsskiftet 
2013/2014 då antalet var 140.    
 
Det totala antalet anställda var 1807 vid årsskiftet 
2014/2015. Utöver dessa fanns även 64 deltids-
brandmän samt ett antal timavlönade. 
 
 
 
Kvinnor       Män       Totalt  
1488            319         1807 
 
 

 
 
 
 
 
Personalens åldersfördelning 
Könsfördelningen är 1488 kvinnor (1467) och 319 
män (308). Den procentuella fördelningen är 
därmed 82 % kvinnor och 18 % män. 
 
Åldersfördelningen visar fortfarande på en hög 
snittålder, ca 49 år (49). Kommunen har många 
pensionsavgångar de närmaste åren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Personalkostnader 
(Mkr) 

         2014  2013  

Lön 559,4 540,9  
Semestertillägg 6,9             7,0  
Kostnadsersättningar 4,7 4,0  
Sjuklön 10,1 9,5  
Sociala avgifter 185,5         180,8  
Pensionskostnader 55,4 49,0  
             
 
Summa 

 
822,0 

        
        791,2 

 

 

Resultaträkning (Mkr) 2014 2013  
    
Intäkter 1 292,7 1 241,6  
Personalkostnader -822,0 -791,2  
Övriga kostnader -477,8 -440,0  

Resultat -7,1 10,4  
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Sjukfrånvaro 
 
Tabellen visar sjukfrånvaron i Ljusdals kommun 
under åren 2013 och 2014. 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.  
 
Sjukfrånvaron fortsätter att öka från 7,3 % 2013 till 
8,3 % 2014. Ökningen sker hos både män och 
kvinnor och i samtliga åldersgrupper. Kvinnor har 
som tidigare betydligt högre sjukfrånvaro än män. 
Av de totala sjukfrånvarotimmarna ökar andelen 
långtidsfrånvarotimmar. 
 
Endast kommunledningskontoret har sänkt sin 
sjukfrånvaro 2014 jämfört med 2013, medan 
sjukfrånvaron inom övriga förvaltningar ökar. Det 
är omsorgsförvaltningen som har den högsta 
sjukfrånvaron, med en ökning från 9,3 % till 10 %.  
Både sjukdomar i rörelseorganen och psykisk 
ohälsa (inkl. stressrelaterade sjukdomar) har ökat, 
vilket även Försäkringskassan rapporterar 
beträffande Ljusdals kommun. 
 
Hälso- och arbetsmiljöarbete 
Varje förvaltning ska ta fram en åtgärdsplan för att 
öka hälsan och sänka sjukfrånvaron. Omsorgsför-
valtningen förslag till åtgärdsplan omfattar såväl 
chefernas som medarbetarnas arbetsmiljö, liksom 
arbetet med enskilda ärenden.    
 
Utbildning i rehabiliteringsprocessen har hållits för 
chefer, och fler utbildningstillfällen är planerade 
under 2015. Målet med utbildningen är att förmedla 
betydelsen av ett aktivt rehabiliteringsarbete och 
beskriva innehållet i en effektiv rehabiliterings-
process, för att därmed bidra till att sänka 
sjukfrånvaron. Både företagshälsovården och 
Försäkringskassan medverkar i utbildningen. 
 
Under 2015 kommer en ny omgång föreläsningar 
kring stresshantering att erbjudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nyckeltal    2014          2013 
 

 
 
Personalförsörjning 
Fram till och med år 2023 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 Hälsing-
land och i länet. Projekt som pågått under året är 
bl.a. marknadsföring av våra kommunala yrken, för 
att underlätta framtida rekryteringar, och ett chefs-
utvecklingsprogram som syftar till att utbilda och 
rekrytera framtidens chefer.  
 
 
  Pensionsavgångar 2015-2023 
 
 

 

Total sjukfrånvarotid    8,0 %    7,3 % 
Tid med långtidssjukfrånvaro  58,5 %  55,5 % 
Sjukfrånvarotid kvinnor    8,7 %    8,0 % 
Sjukfrånvarotid män    5,0 %    4,1 % 
Sjukfrånvarotid <29 år    5,5 %    4,2 % 
Sjukfrånvarotid 30 – 49 år    7,4 %    6,6 % 
Sjukfrånvarotid >50 år    8,8 %       8,1 %    
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God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen stadgar att kommuner måste ha 
balans i ekonomin, kostnaderna får inte överstiga 
intäkterna. Utöver detta balanskrav ska kommu-
nerna 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.  
 
Nettokostnadsandelen var 101 % 2014. Räknat på 
de senaste 10 åren så har nettokostnadsandelen 
genomsnittligt uppgått till 98,2 %.  
 
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  -7,1 
Avgår reavinster   0 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar -7,1 
Medel till RUR*    0 
Medel från RUR   3,1 
Årets balanskravsresultat -4,0 
Balanskravsunderskott 
från tidigare år     0    
Balanskravsresultat 
att reglera  -4,0  
 
*  Resultatutjämningsreserv           
 
Uttag ur RUR får göras om utvecklingen av 
skatteunderlaget är lägre än den genomsnittliga 
utvecklingen de tio senaste åren. 
 
Skatteunderlagets utveckling 
Snitt 10 år 3,9 
2014 3,6 
Differens -0,3 
 
Skatteunderlagets lägre utveckling 2014 ger en 
möjlighet till uttag ur RUR med 3,1 Mkr. 
 
Ett negativt balanskravsresultat ska regleras under 
de tre närmast följande åren. För detta ska kom-
munfullmäktige anta en åtgärdsplan som anger hur 
det negativa balanskravsresultatet på -4 Mkr ska 
regleras senast år 2017. 
 
 

 

Finansiella mål 
Ljusdals kommun klarar till stora delar de finan-
siella mål som kommunfullmäktige har ställt upp 
för 2014.  
  
• Att soliditeten förbättras med en procentenhet. 

Soliditeten är oförändrat 68 %. Men om man 
räknar in pensionsförbindelsen har soliditeten 
ökat med 2,5 procentenheter till -0,5 %. 
 

• Att samtliga investeringar självfinansieras. 
Årets investeringar har självfinansierats genom 
tidigare års överskott. 

 
 
Ekonomisk analys år 2014 
Ljusdals kommun redovisar ett negativt reslutat om 
-7,1 Mkr för 2014. Balanskravsresultatet som ska 
regleras är -4 Mkr efter uttag ur RUR med 3,1 Mkr.  
 
Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott 
med -20,7 mkr. Störst underskott har omsorgs-
nämnden med -24,4 Mkr. Utbildningsnämnden 
redovisar även de ett underskott med -5,8 Mkr, 
medan kommunstyrelsen redovisar ett överskott 
med 9,4 Mkr. 
 
Nettokostnaderna har under året ökat med 33 mkr, 
vilket ska jämföras med ökningen av skatteintäkter 
och statsbidrag på12 mkr. Det är tredje året i rad 
som kostnaderna ökar betydligt mer än intäkterna, 
och det är fjärde året i rad som nämnderna visar en 
negativ budgetavvikelse. 
 
Investeringarna har under året varit 50 mkr. Det 
negativa resultatet har medfört att investeringarna 
endast har självfinansierats genom nyttjande av 
tidigare års överskott. Detta har medfört en 
minskning av likviditeten med 30 mkr. 
 
Finansnettot är för tredje året i rad positivt. I år med 
5,8 mkr.   
 
Soliditeten är oförändrat 68 %. Om man räknar med 
pensionsförbindelsen har soliditeten förbättrats med 
2,5 procentenheter från -3 % till -0,5 %. Orsaken är 
en minskande pensionsförbindelse. 
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Sammanfattning 
Årets resultat blev -7,1 mkr, vilket är bättre än 
prognosen som lämnades i samband med 
delårsbokslutet (-19,2 mkr). Under året har 
verksamhetens nettokostnad ökat med 33 mkr 
medan skatteintäkter och statsbidrag endast ökat 
med 12 mkr.   
 
Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse 
med –20,7 mkr.  
 
Under året har det investerats med 50 mkr vilket är 
19 mkr lägre än budget. 
 
   
 
 
Årets resultat 
Resultaträkningen för år 2014 visar ett underskott 
med -7,1 mkr.  
 
 
 
   
   
Budgetavvikelse 
Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till  
-20,5 mkr, vilket är 8,3 mkr bättre än prognosen vid 
delårsbokslutet. Omsorgsnämnden visar det största 
underskottet med -24,4 mkr. Utbildningsnämnden 
har ett underskott med -5,8 mkr, medan kommun-
styrelsen redovisar ett överskott med 9,6 mkr.  
Utförligare redovisning av nämndernas resultat 
finns i respektive nämndsredogörelse. För 
nämnderna totalt sett ökar nettokostnaderna jämfört 
med föregående år med 5 mkr.  
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Verksamhetens nettokostnader 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
statsbidrag visar hur stor del som går till den 
löpande verksamheten. Om nyckeltalet överstiger 
100 % täcker inte de totala skatteintäkterna den 
löpande verksamheten och inte heller finansnettot. 
För år 2014 är detta nyckeltal 101 % och netto-
kostnaderna ökade under året med 33 mkr. 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings 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 12 
mkr under år 2014 till totalt 1 027 mkr.  Skatte-
intäkterna har ökat med 14 mkr, bidragen har 
minskat med 2 mkr. Slutavräkningen för 2013 har 
korrigerats med -2,1 mkr och slutavräkningen för 
2014 med +0,1 mkr. 
 
 
 
 
 
Finansnetto 
Kommunens finansnetto är positivt med 5,8 mkr. 
De största finansiella intäkterna är utdelningar och 
borgensprovision från koncernbolagen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeringar 
Under året har det investerats 50 mkr (materiella 
anläggningstillgångar). Största enskilda objekt är 
Östernäs Park o väg samt tillbyggnad av Färila 
skola. 
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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. Ansvarsförbin-
delsen uppgår till 571 mkr, medan pensionsavsätt-
ningarna uppgår till 63 mkr. Kommunen redovisar 
finansiella leasingavtal för fordon samt en 
gascontainer. Förpliktelsen att i framtiden betala 
leasingavgifter redovisas som en skuld i 
balansräkningen.  
 
 
Fonderade pensionsmedel 
Under åren 2006-2015 ska kommunen enligt 
pensionsplan avsätta 5 mkr per år. Placeringarna 
följer kommunens finanspolicy. T.o.m. 2014 har 
det avsatts 45 mkr. Värdet på hela innehavet per 
2014-12-31 var 50 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 -0,5 % år 2014. Om vi i soliditeten 
exkluderar den pensionsförbindelse som ligger 
utanför balansräkningen (intjänad t.o.m. 1997) 
hamnar vi på 68 %, lika som ifjol. 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 15 mkr, d.v.s. mer medel fanns i kassa/bank än 
som nyttjades av checkkrediten. 
 
Den försämrade likviditeten beror på det negativa 
resultatet och den relativt 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 kommunen en genomsnittlig 
andel på 98,2 %. 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, vilket har lett till 
försämrade resultat ett antal år och för 2014 ett 
underskott.   
 
2014 års negativa resultat innebär att kommunen 
inte klarar balanskravet. Balanskravsresultatet var 
efter uttag ur resultatutjämningsreserven -4 Mkr. 
Detta måste regleras under åren 2015-2017. För 
detta skall en åtgärdsplan beslutas av kommun-
fullmäktige. I budget 2014-2016 finns budgeterat 
resultatnivåer som reglerar underskottet. Därför är 
det av högsta vikt att hålla budget och att klara 
balanskravet under åren framöver. 
 
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 2014 fick kommunen ytterligare 18  
kommuninvånare. Orsaken är främst en ökad 
inflyttning. Under 2014 flyttade 976 personer till 
Ljusdal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kommunens visionsarbete har lett till att kommu-
nen under 2014 har fattat beslut om en ny styr-
modell, en ny vision, samt en lokalutvecklings-
strategi 2014-2020 som ska konkretisera visionen.  
I det analysarbete som genomförts i visionsarbetet 
kan vi konstatera att fler arbetstillfällen är vägen till 
framgång. Likaså att kommunens fokus för fler 
jobb ska vara på infrastruktur/kommunikationer och 
utbildning/kompetens. 
 
Utifrån den nya styrmodellen har nya riktlinjer för 
budget och budgetuppföljning beslutats under 2014. 
Beslut har också fattats om nya riktlinjer för invest-
eringar. 
 
Under 2014 beslutades om riktlinjer för God ekono-
misk hushållning i Ljusdal. Dessa riktlinjer måste 
gå hand i hand med den antagna visionen samt den 
kommande lokala utvecklingsstrategin. Utifrån 
dessa riktlinjer kommer finansiella mål på både kort 
och lång sikt att antas under 2015.  
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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 eko-
nomi, oavsett om verksamheten bedrivs i förvalt-
nings- eller bolagsform.  I den kommunala redovis-
ningslagen används begreppet sammanställd redo-
visning, vilket är synonymt med koncernredovis-
ning. 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 även år 2014 

präglats av alla utbyggnadsprojekt som 
koncernen bedriver.  

• Ljusdal Elnät AB har fortsatt arbetet med att 
vädersäkra näten. 

• För Ljusdal Energi AB pågår fortsatt utbygg-
nad av HVC Sjulhamre. Ny fastbränslepanna 
10MW har installerats. Bäckebo kraftverk har 
varit avställt under en period för ombygg-
nationer med nya turbiner och generatorer. 

• Ljusnet har fortsatt med utbyggnad och 
projektering av fiber. Totalt har 1 400 kunder 
anslutits. 

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

• Ljusdal Renhållning har byggt om Åkerslunds 
återvinningscentral och anläggningen togs i 
bruk under juli månad. 

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

• Ljusdalshem var ett av totalt fem bolag i 
Sverige som inte höjde hyran för 2015. 

• Närljus har deltagit i flera utvecklingsprojekt, 
bl.a. Destinationsutveckling Järvsö och 
regional utbildning för nyföretagare 111101-
151231. 

 
 
 
Årets resultat 
Kommunkoncernen redovisar i den sammanställda 
redovisningen ett positivt resultat om 26,2 mkr före 
bokslutsdispositioner och skatt.   

 
Investeringar 
Investeringarna i koncernen uppgick till 163 mkr 
under år 2014. 
 
 
Soliditet/Likviditet/Skuldsättning 
Soliditeten i koncernen är 36 %, vilket är 1% lägre 
än  föregående år.  Inräknat kommunens pensions-
förbindelse är soliditeten 7 %. 
 
Koncernens samlade likvida medel ökade under 
2014 med 43 mkr, samtidigt som kommunkoncer-
nens samlade skuldsättning ökade med 56  mkr 
(avsättningar + skulder – omsättningstillgångar).  
 
 
Antal anställda 
Antalet anställda i kommunkoncernen uppgick vid 
årsskiftet 2014/2015 till 1 747 årsarbetare 
(föregående år 1 741). Antalet anställda i de 
kommunala bolagen var 111. 
 
 
Framtid 
När Energikoncernen har färdigställt den pågående 
utbyggnaden av HVC Sjulhamre, och anläggningen 
är i drifttagen 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 2015 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 62 902  6 362 860 997  
Ljusdals Energiföretag AB   4 622 45 641  400 647 
AB Ljusdalshem konc  25 031 35 009  460 350 
Stiftelsen Närljus       238   5 781   
Stiftelsen Stenegård     
 
 
 
 
Bidrag, tillskott, utdelningar (tkr) 
 
 Ägartillskott Återbet Utdelning  
Enhet Givare Mottagare Givare Mottagare 
Ljusdals kommun        211  2 255 
Ljusdals Energiföretag AB              2 255  
AB Ljusdalshem        211    
AB Ljusdals Servicehus     
Stiftelsen Närljus     
Stiftelsen Stenegård     
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RESULTATRÄKNING (Tkr) NOT KOMMUNEN KONCERNEN
2014 2013 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 265 602 252 111 518 002 489 715
Verksamhetens kostnader 2 -1 264 407 -1 219 327 -1 408 908 -1 372 702
Avskrivningar 3 -41 188 -39 333 -81 982 -76 874
Verksamhetens nettokostnad -1 039 993 -1 006 549 -972 888 -959 861

Skatteintäkter 4 713 308 699 739 713 308 699 739
Generella statsbidrag och utjämning 5 313 819 315 699 313 819 315 699
Finansiella intäkter 6 7 356 9 592 1 918 4 398
Finansiella kostnader 7 -1 588 -8 091 -29 944 -40 513
Resultat före extraordinära poster -7 098 10 390 26 213 19 462
Skatt 8 -9 629 4 461
Årets resultat -7 098 10 390 16 584 23 923

BALANSRÄKNING (Tkr)
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

TILLGÅNGAR 2014 2013 2014 2013
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10 932 932
Materiella anläggningstillgångar 11 618 669 609 941 1 689 851 1 621 830
   varav mark, byggnader o tekn.anl. 576 226 563 342 1 628 426 1 557 815
   varav maskiner och inventarier 42 443 46 599 61 425 64 015
Finansiella anläggningstillgångar 12 78 470 73 470 13 121 7 906
Summa anläggningstillgångar 697 139 683 411 1 703 904 1 630 668

Omsättningstillgångar
Förråd 498 1 222 12 151 12 708
Fordringar 13 74 248 74 266 117 724 120 380
Kortfristiga placeringar 14 49 765 44 442 49 765 44 442
Kassa och bank 14 721 45 391 101 132 57 802
Summa omsättningstillgångar 139 232 165 321 280 772 235 332
SUMMA TILLGÅNGAR 836 371 848 732 1 984 676 1 866 000

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Årets resultat 15 -7 098 10 390 16 584 23 923
Resultatutjämningsreserv 33 900 37 000 33 900 37 000
Övrigt eget kapital 540 552 527 062 652 710 628 700
Summa eget kapital 567 354 574 452 703 194 689 623

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 16 63 356 59 116 63 642 59 397
Andra avsättningar 17 691 1 183 41 048 38 175
Summa avsättningar 64 047 60 299 104 690 97 572

Skulder
Långfristiga skulder 18 6 373 3 719 874 705 787 514
Kortfristiga skulder 19 198 597 210 262 298 987 291 291
Summa skulder 204 970 213 981 1 173 692 1 078 805
Summa skulder och eget kapital 836 371 848 732 1 981 576 1 866 000

Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland 16 571 211 603 713 571 211 603 713
 skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser 20,21 874 131 780 686 13 134 13 264
Leasing 18
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KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)
NOT KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013
Den löpande verksamheten
Årets resultat -7 098 10 390 16 584 23 923
Justering för av- och nedskrivningar 3 41 188 39 333 81 982 76 874
Justering för gjorda avsättningar 23 4 240 6 730 7 610 6 763
Justering för i anspråktagna avsättningar 24 -492 -1 446 -492 -8 103
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 25 -443 -401 -355 -401
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 37 395 54 606 105 329 99 056
Lager (ökning- / minskning+) 724 -958 557 619
Korta fordringar (ökning- / minskning+) -5 305 3 087 -2 667 -7 672
Korta skulder (ökning+ / minskning-) -11 666 -23 985 7 695 -34 908
Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 148 32 750 110 914 57 095

Investeringsverksamhet
Investering i anläggningar -51 428 -71 399 -162 893 -214 357
Försäljning av anläggningar 1 558 6 695 12 936 12 674
Investering i finansiella anläggningstillgångar -5 000 0 -5 215 -132
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0
Nedskrivning finansiella anläggingstillgångar 5 290
Kassaflöde från investeringsverksamhet -54 870 -64 704 -155 172 -201 815

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 85 049 83 144
Amortering av skuld 0 -513 -689
Ökning av investeringsbidrag 1 156 1 563 1 156 1 563
Förändring leasingskuld 1 896 340 1 896 340
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 052 1 903 87 588 84 018

Årets kassaflöde -30 670 -30 051 43 330 -60 702

Likvida medel vid årets början 45 391 75 442 57 802 112 874
Likvida medel vid årets slut 14 721 45 391 101 132 57 802

-30 670 -30 051 43 330 -55 072

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD/FORDRAN
Räntebärande nettoskuld vid årets början 47 942 41 354 -735 859 -659 986
Räntebärande nettofordran / skuld (-) vid årets slut 48 891 47 942 -815 067 -735 853
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DRIFTREDOVISNING(Tkr)

Nämnd/Styrelse Redovisat Budget Avvikelse 
2013 2014 Intäkt Kostnad Netto 2014

Kommunfullmäktige 1579 1 840 1 880 1 880 -40
Revisionen 1 078 1 025 1 025 1 025 0
Kommunstyrelse 170 483 168 296 136 022 294 943 158 921 9 375
   varav kommunledningskontor 52 631 52 625 6 142 58 894 52 752 -127
   varav samhällsutveckling 117 852 115 671 129 880 236 049 106 169 9 502
Utbildningsnämnd 418 497 406 744 75 059 487 622 412 563 -5 819
Omsorgsnämnd 439 105 436 549 227 923 688 884 460 961 -24 412
Valnämnd 37 300 644 888 244 56
Myndighetsnämnd 219 310 220 220 90
Överförmyndarnämnd 726 900 601 1 498 897 3

1 031 724 1 015 964 440 249 1 476 960 1 036 711 -20 747

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr)
Redovisat Budget

2013 2014 Bidrag Utgifter Netto Avvikelse
Kommunstyrelse 63 816 65 585 1 156 49 086 47 930 17 655
   varav kommunledningskontor 2 296 4 448 150 5 877 5 727 -1 279
   varav samhällsutveckling 61 520 61 137 1 006 43 209 42 203 18 934
Utbildningsnämnd 4 691 2 057 920 920 1 137
Omsorgsnämnd 1 330 1 577 1 422 1 422 155

69 837 69 219 1 156 51 428 50 272 18 947

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr) Redovisning Redovisning Total 
Projekt 2014 tom 2014 budget
Östernäs Park o väg 14 474 17 765 17 570
Kläppa industrimoråde 598 598 5 000
Tillbyggnad Färila skola 8 567 8 567 10 717
Ombyggn H-Hus Gärdeåsskolan 1 976 12 049 12 047
Vägbelysning 2 889 12 905 12 986
Renovering Kläppa fritidsgård 327 4 970 5 500
Folkparken 2 338 2 873 4 286
Betongpark 3 000 120 3 000

Redovisat 2014

Redovisat 2014
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 30 149 25 885 165 879 146 753
Taxor o avgifter 26 162 24 318 26 162 24 318
Hyror o arrenden 26 645 27 321 135 222 126 339
Bidrag 141 233 134 712 141 477 135 180
Försäljning av verksamhet o konsulttjänster 38 782 38 390 38 782 38 390
Realisationsvinster 66 340 7 052 340
Försäkringsersättningar 740 21 740 21
Övriga intäkter 1 825 1 124 2 688 18 374
Summa 265 602 226 226 518 002 489 715
varav jämförelsestörande post 19 574 19 574

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner o sociala avgifter -766 655 -742 024 -820 411 -789 124
Pensionskostnader -55 432 -49 233 -56 568 -55 309
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -2 474 -607 -2 475 -607
Bränsle energi o vatten -21 734 -20 736 -44 370 -44 409
Köp av huvudverksamhet -145 826 -149 329 -189 582 -206 725
Lokal o markhyra -41 223 -40 475 -5 712 -5 302
Övriga tjänster -66 569 -66 874 -130 962 -125 492
Lämnade bidrag -85 048 -66 917 -79 266 -61 114
Förändring avsättning 472 1 446 472 1 446
Övriga kostnader -79 918 -84 578 -80 034 -86 066
Summa -1 264 407 -1 219 327 -1 408 908 -1 372 702
Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26%. Till pensionsavsättningen tillkommer ränta 812 tkr som redovisas bland finan. kostnader.

Not 3 Avskrivningar
Avskrivning byggnader och anläggningar -27 863 -26 476 -62 757 -58 866
Planenliga avskrivningar materiella anl. -13 325 -12 857 -19 225 -18 008
Summa -41 188 -39 333 -81 982 -76 874

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär skatteinbetalning 715 280 703 891 715 280 703 891
Preliminär slutavräkning innevarande år 132 -4 608 132 -4 608
Slutavräkningsdifferens föregående år -2 058 456 -2 058 456
Mellan kommunal utjämning -46 -46
Summa 713 308 699 739 713 308 699 739

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Strukturbidrag 10 676 15 768 10 676 15 768
Inkomstutjämning 206 022 204 458 206 022 204 458
Kostnadsutjämning 49 534 38 618 49 534 38 618
LSS utjämning 10 927 15 722 10 927 15 722
Regleringsbidrag 4 376 8 605 4 376 8 605
Kommunal  fastighets avgift 32 284 32 528 32 284 32 528
Summa 313 819 315 699 313 819 315 699
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013
Not 6 Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 86 103 392 103
Räntor likvida medel 431 1 161 545 1 866
Utdeln Koncernbolag 2 255 2 255 2 255 2 255
Återbet del av villkorat aktieägartillskott Ljusdals Hem 213 176 213 176
Provisionsint koncbolag 3 853 3 467 3 853 3 467
Utdeln, reavinst övriga aktier 125 1 964 125 1 964
Övriga finansiella intäkter 393 36 838 36
Återföring nedskrivning av kortfristiga placeringar 430 0 430
Elimineringar inom koncernen 0 0 -6 303 -5 899
Summa 7 356 9 592 1 918 4 398

Not 7 Finansiella kostnader
Räntor anläggningslån -121 -285 -28 477 -34 738
Ränta på pensionsskuldsförändringen -812 -6 628 -812 -6 628
Övriga finans. kostnader -655 -1 178 -4 492 -2 615
Elimineringar inom koncernen 3 837 3 468
Summa -1 588 -8 091 -29 944 -40 513
varav jämförelsestörande post 5 132 5 132

Not 8 Skattekostnader
Aktuell skatt enl. bolagens årsredovisning -7661 -1329
Uppskjuten skatt enlig bolagens årsredovisningar -1968 5790
Skatt obeskattad reserv
Summa 0 0 -9 629 4 461

Not 9 Jämförelsestörande poster
Återbetalning AFA Försäkring 0 19 574 0 19 574
Sänkning av diskonteringsränta 0 -5 132 0 -5 132
Summa 0 14 442 0 14 442

Not 10 Immateriella tillgångar
Vattenrätter 0 0 932 932
Summa 0 0 932 932

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 058 557 1 017 811 2 434 228 2 318 447
Ackumulerad avskrivning -481 928 -454 066 -780 267 -733 656
Ackumulerad nedskrivning -403 -403 -25 535 -26 976
Bokfört värde 576 226 563 342 1 628 426 1 557 815
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 11 Forts Materiella anläggningstillgångar 2014 2013 2014 2013

Redovisat värde vid årets början 563 342 540 077 1 557 815 1 433 474
Investeringar 42 088 56 142 144 348 203 919
Försäljningar och utrangeringar -1 341 -6 401 -11 426 -13 765
Nedskrivningar 0 4 615 -3 225
Årets avskrivningar -27 863 -26 476 -63 038 -55 641
Under året genomförda omfördelningar -3 888 -6 947
Redovisat värde vid årets slut 576 226 563 342 1 628 426 1 557 815
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 220 929 213 093 271 593 257 597
Ackumulerad avskrivning -178 486 -166 494 -210 168 -193 579
Ackumulerad nedskrivning 0 0
Bokfört värde 42 443 46 599 61 425 64 018
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 46 599 44 333 64 018 63 387
Investeringar 9 340 15 257 15 435 18 770
Försäljningar och utrangeringar -171 -58 -324 -58
Övr justeringar -76 1 521 -74
Årets avskrivningar -13 325 -12 857 -19 225 -18 007
Redovisat värde vid årets slut 42 443 46 599 61 425 64 018

Summa Materiella 
anläggningstillgångar 618 669 609 941 0 1 689 851 1 621 833

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig utlåning/placering
Kommun Invest 3 500 3 500 3 500 3 500
Ljusdals IF 5 000 5 000
HBV 40 40
Ljusdal Energiförsäljning 2 266 2 051
Värmeek 9 9
Summa 8 500 3 500 10 815 5 600
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN
Not 12 Forts Finansiella anläggningstillgångar 2014 2013 2014 2013

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 22
Övriga aktier o andelar 213 213 527 527
Elimineringar inom koncernen -68 000 -68 000
Summa 69 970 69 970 2 306 2 306
Summa Finansiella 
anläggningstillgångar 78 470 73 470 13 121 7 906
Till Ljusdalshem har lämnats ett villkorat aktieägartillskott 25 000 tkr, varav 23 107 tkr återstår

Not 13 Fordringar
Kundfordringar 6 270 5 994 17 692 22 711
Mervärdesskattefordringar 6 298 8 457 7 073 12 469
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 55 564 53 059 74 607 72 962
Övriga fordringar 6 116 6 756 22 977 22 149
Elimineringar inom koncernen -4 625 -9 911
Summa korta fordringar 74 248 74 266 117 724 120 380

Not 14 Kortfristiga placeringar
Pensionsmedel Nordea 24 269 21 619 24 269 21 619
Pensionsmedel Handelsbanken 25 496 22 823 25 496 22 823
Summa 49 765 44 442 49 765 44 442

Marknadsvärde vid årets slut 59 132 59 132

Not 15 Eget kapital
Ingånde eget kapital 574 452 564 062 689 623 665 700
Justering 88
Årets resultat -7 098 10 390 16 583 23 923
Summa 567 354 574 452 706 294 689 623

Fullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 37 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultat-
utjämningsreserv. I år har uttag gjorts med 3,1 mkr, kvar i resultatujämningsfonden är 33,9 mkr.
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN
Not 15 Forts Eget kapital 2014 2013 2014 2013
I rörelsekapitalet ingår nämndernas egna kapital samt
resultatfonder.

Nämndernas egna kapital:
Kommunstyrelsen 5 074 387 387
Utbildningsnämdnen -6 373 -3 464 -3 464
Omsorgsnämnd -13 460 -1 254 -1 254
Överförmyndarnämnd 0 0 0
Resultatfonder:
Städ 769 1 123 1 123
Kost -831 -481 -481
Naturvård 607 994 994

Not 16 Avsättningar till pensioner
Avsättningar till pensioner exkl. ÖK-SAP 49 674 46 296 49 674 46 296
Avsättningar till pensioner avs. ÖK-SAP 1 042 360 1 042 360
Avsättningar till pensioner avs. förtroendev 270 919 270 919
Avsättning särskild löneskatt 12 370 11 541 12 370 11 541
Andra pensionsavsättningar 0 0 286 281
Summa 63 356 59 116 63 642 59 397
ÖK-SAP= Övereskommen särskild avtalspension

Pensionsbehållning 804 846 804 846
Förmånsbestämd ÅP 36 830 34 863 36 830 34 863
Pension till efterlevande 1 308 1 622 1 308 1 622
PA-KL pensioner 10 732 8 965 10 732 8 965
Summa avs pensioner exkl ÖK-SAP 49 674 46 296 49 674 46 296
Särskilda avtalspensioner 787 787
Visstidspensioner 255 360 255 360
Summa avs penisoner ÖK-SAP 1 042 360 1 042 360

Ingående avsättning pensioner 59 116 52 386 59 397 52 634
Nyintjänad pension 5 452 2 806 5 457 2 839
Ränte- och basbeloppsförändring 653 1 206 653 1 206
Sänkning diskonteringsränta 4 130 4 130
Pensionsutbetalningar -2 694 -2 725 -2 694 -2 725
Förändring av löneskatt 829 1 313 829 1 313
Summa avsatt till pensioner 63 356 59 116 63 642 59 397
Aktualiseringsgrad 92% 91% 92% 91%
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

2014 2013 2014 2013
Pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelser
Ingående ansvarsförbindelse 603 713 566 815 603 713 566 815
Ränte- och basbeloppsförändring 4 755 14 208 4 755 14 208
Sänkning diskonteringsränta 0 36 126 0 36 126
Aktualisering -1 809 -987 -1 809 -987
Pensionsutbetalningar -21 739 -20 195 -21 739 -20 195
Övrigt -7 364 542 -7 364 542
Summa pensionsförpliktelser 577 556 596 509 577 556 596 509
Förändring av löneskatt -6 345 7 204 -6 345 7 204
Utgående ansvarsförbindelse 571 211 603 713 571 211 603 713
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknat enligt RIPS 07.

Not 17 Andra avsättningar
Avsättning skatter obeskattad reserv 22 % av eget kapital 0 0 -457 369
Avsättning skatter enligt bolagens årsredovisningar 0 0 40 814 36 623
Summa 0 0 40 357 36 992
Avsättning medel till återställande av avfallstippen
Ingående balans 1 183 2 043 1 183 2 043
Avsättningar under året 500 0 500 0
Ianspråktagande belopp under året -992 -860 -992 -860
Utgående balans 691 1 183 691 1 183
Avsättning rivning fastigheter
Ingående balans 0 586 0 586
Ianspråktagande belopp under året 0 -586 0 -586
Utgående balans 0 0 0 0
Summa 691 1 183 41 048 38 175

Not 18 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Förfaller 0 - 5 år efter balansdagen 0 0 377 052 131 819
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 0 0 241 083 310 596
Rörliga lån som löper på obestämd tid 0 0 263 197 341 380
Avgår kortfristig del 0 0 -13 000 0
Summa 0 0 868 332 783 795

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 4 137 3 379 4 137 3 379
Summa förutbetalda intäkter 4 137 3 379 4 137 3 379
Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjande tid som motsvarande tillgång har.
Återstående år(vägt snitt) 13 13 13 13
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013
Not 18 Forts Långfristiga skulder

Skuld finansiell leasing maskiner och inventarier
- som förfaller inom ett år 699 72 699 72
- som förfaller inom ett till fem år 1 537 268 1 537 268
Summa 2 236 340 2 236 340
Summa långfristiga skulder 6 373 3 719 874 705 787 514
Totala minimileasavgifter 1 784 1 784
Nuvärde totala minimileasavgifter 1 679 1 679

Operationella leasingavtal överstigande 3 år
- som förfaller inom ett år 39 856 38 416 39 856 38 416
- som förfaller inom ett till fem år 119 322 81 072 119 322 81 072
- som förfaller efter fem år 25 565 21 973 25 565 21 973
Summa 184 743 141 461 184 743 141 461

Not 19 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 30 226 45 377 55 181 76 492
Nästa års amorteringar 0 0 15 474 11 321
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter* 152 429 149 328 182 419 178 290
Preliminärskatt 666 369 690 677
Skulder till staten 13 015 12 357 14 018 12 652
Övriga korta skulder 2 261 2 831 35 830 21 770
Elimineringar koncern -4 625 -9 911
Summa 198 597 210 262 298 987 291 291
*varav
Beräknad upplupna pensioner individuell del 27 677 25 422 27 677 25 422
Beräknad upplupna löneskatt 6 714 6 167 6 714 6 167
Beräknad upplupen semesterlön och okompenserad tid 48 450 52 102 48 450 52 102
Förutbetalda intäkter avseende flyktingverksamhet 12 796 10 140 12 796 10 140

Not 20 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden
AB Ljusdalshem 295 762 242 632
Ljusdals servicehus AB 164 588 168 630
Ljusdals Energi koncernen 400 647 356 160
Samkraft 8 094 8 094 8 094 8 094
Borgen för egnahem 440 570 440 570
Ljusdals Golfklubb 2 300 2 300 2 300 2 300
Region Gävleborg* 2 300 2 300 2 300 2 300
Summa 874 131 780 686 13 134 13 264
* 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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(TKR)

KOMMUNEN KONCERNEN
2014 2013 2014 2013

Not 21 Borgensförbindelse Kommuninvest

Not 22 Justering för gjorda avsättningar
Förändring avsättninga pensioner 3 411 5 417 3 411 5 450
Skuldförändr löneskatt på pens. avs 829 1 313 829 1 313
Avsättning återställande av avfallstipp 0 0 0 0
Förändring uppskjuten skatteskuld 2 970 0
Summa 4 240 6 730 7 210 6 763

Not 23 Justering för i anspråkt. avsättn.
Avfallstippen Lappmyra -492 -860 -492 -860
Utrivning Kvarndammen 0 0 0 0
Rivning fastigheter 0 -586 0 -586
Förändring uppskjuten skatteskuld -6 657
Summa -492 -1 446 -492 -8 103

Not 24 Justering för övriga ej likvidetspåverkande poster
Realisationsvinst/förlust anläggningstillg -46 -160 -46 -160
Återförda investeringsbidrag -397 -241 -397 -241
Justering eget kapital 88
Summa -443 -401 -355 -401

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 2014-12-31 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 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor 
och totala tillgångarna till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 767 717 
971 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 746 536 919 kronor
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Redovisningsprinciper 
 
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. 
 
Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 
 
Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas 
inflyta. 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till ett anskaffnings-
värde där inget annat anges. Periodisering av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 
Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
stiftelser där kommunen har minst 20 % inflytande. Inga 
förändringar har skett under året i kommunkoncernens 
sammanställning. Den sammanställda redovisningen 
inkluderar kommunen, Ljusdals Energiföretag AB, 
Ljusdalshem AB, Ljusdals Servicehus AB, Närings-
politiska stiftelsen NärLjus samt Stiftelsen Stenegård. 
 
 
Jämförelsestörande poster (RKR 3.1) 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till verksamhetens intäkter/kostnader. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan 
förekommande. I år redovisas inga jämförelsestörande 
poster. 2013 redovisades återbetalningen från AFA 
Försäkring som jämförelsestörande post. 
 
Intäkter 
 
Skatteintäkter 
I enlighet med Rådet för kommunal redovisning har  
kommunalskatten periodiserats. I bokslutet för år 2014 
har bokförts den definitiva slutavräkningen för 2013 och 
en preliminär slutavräkning för 2014, baserats på SKL:s 
decemberprognos. Slutavräkningen 2013 uppgår till -2 
Mkr. Den preliminära slutavräkningen för 2014 har 
bokförts till +0,1 Mkr. 
 
Övriga intäkter 
Barnomsorgs-, äldreomsorgsavgifter etc. intäktsförs i 
samband med fakturering, som sker löpande. 
 
Kostnader 
 
Avskrivningar 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs 
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst 
pågående arbeten görs inga avskrivningar. 
 

Avskrivningstider 
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 
 
Avskrivningsmetod 
Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivning påbörjas när 
tillgången tas i bruk. 
 
  
Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett 
basbelopp. 
 
Anläggningstillgångar (RKR 11.4) 
Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2012 upp som en förut-
betald intäkt och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. Tidigare redovisades det så att det 
reducerade anskaffningsvärdet. 
 
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 2015. Avsättningen tas inte upp som tillgång i 
balansräkningen och åtagandet har inte nuvärdes-
beräknats, vi följer alltså inte RKR:s rekommendation 
10:2. 
 
Pensioner(RKR 2:1, 7.1,17) 
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 2014, men som betalats ut under 2015. Under 
ansvarsförindelser finns de pensionsförpliktelser som har 
intjänats före 1998. 
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Leasingavtal(RKR 13.2) 
Kommunen redovisar finansiellt leasingavtal för fordon 
som leasats under året samt en gascontainer. Fordonen 
och containern tas upp som en anläggningstillgång, 
Operationella leasingavtal beskrivs i not 18.  
 
Omsättningstillgångar 
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som 
en omsättningstillgång. Samtliga placeringsmedel är 
värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
försäljningsvärdet. 
 
. 
 
Ord och begrepp 
 
Mkr = Miljoner kronor, Tkr =Tusental kronor 
 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk 
t.ex. byggnader, mark, aktier, inventarier, maskiner. 
 
Avskrivningar 
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där 
avskrivningen sker utifrån förväntad ekonomisk 
livslängd. 
 
Avsättning 
Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller 
sannolika till sin förekomst, men där osäkerhet föreligger 
beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen per den 31 december 
samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur de har 
anskaffats (skulder och eget kapital) 
 
Drift- och investeringsredovisning 
Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter 
och kostnader på nämndsnivå.  
 
Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar respektive skulder och 
avsättningar.  
 
Finansiell leasing 
Äganderätten kan övergå till leasetagaren (kommunen), 
vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som 
är förknippat med ägandet också övergår. 
 
Finansnetto 
Finansiella intäkter (t.ex. utdelningar, ränteintäkter) 
minus finansiella kostnader (t.ex. räntekostnader). 
 
 
 
Jämförelsestörande poster 
Ekonomiska händelser som inte är extraordinära, men 
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser mellan 
olika år. 

 
Kapitalkostnader 
Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och 
internränta. 
 
Kassaflödesanalys 
Beskriver hur verksamhet och investeringar har 
finansierats under året och hur likvida medel har 
förändrats. 
 
Kortfristiga fordran/skulder 
Kortfristiga lån, fordran eller skuld med en löptid 
understigande ett år. 
 
Kommunalt koncernföretag 
En juridisk person där kommunen har ett varaktigt 
bestämmande eller betydande inflytande. 
 
Likvida medel 
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt 
t.ex. kassa- och banktillgångar samt värdepapper. 
 
Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt. 
 
Långfristig fordran/skuld 
Långfristig fordran, lån eller skuld som förfaller till 
betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång. 
 
Nettokostnader 
Driftskostnader inklusive avskrivningar, efter avdrag för 
driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
 
Omsättningstillgångar 
Lös egendom som inte är anläggningstillgångar, exem-
pelvis förråd, fordringar, kortfristiga placeringar, kassa 
och bank. 
 
Resultaträkning 
Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets 
förändring av det egna kapitalet (årets resultat). 
 
Självfinansieringsgrad 
Beskriver hur stor del av tillgångarna som är finansierade 
genom lån och övriga skulder 
 
Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna. 
 
. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 2014

Revisionens uppdrag och ansvar:
Vi av kommunftillmäktige valda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits av
kommunstyrelsen och nämnderna. Utsedda lekmannarevisorer har granskat verksamheten i
kommunens företag.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivits i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och för återredovisningen till fullmäktige av hur de
fullgjort uppdraget. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, redovisning, intern
kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Revisorernas genomförda granskning:
Granskningen har utförts enligt kommunallag, enligt av kommunfullmäktige fastställt
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Vår granskning har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning. Granskningens omfattning och inriktning redovisas i bilaga

Revisorerna skall utifrån lagstiftningen om god ekonomisk hushållning bedöma om resultatet
i bokslutet är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige
beslutat om. Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör ffir utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen
lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).

Årets resultat uppgår till -7,1 mnkr. Resultatet för 2013 uppgick till +10,4 mnkr, vilket gör att
resultatutfallet för 2014 är en försämring jämfört med föregående år. Totalt redovisar
nämnderna ett underskott om -20,7 (-16,9) mnkr jämfört mot slutlig budget där
omsorgsnämnden redovisar det största underskottet med -24,4

(-7,8) mnkr.

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finansiella mål
som fullmäktige har angivit i 2014 års budget. Vi bedömer att måluppfyllelsen för
verksamheten, utifrån återrapporteringen i årsredovisningen, är svag. Det är mycket
väsentligt att kommunstyrelsen tar ansvar för kommunens ekonomi i ett långsiktigt
finansiellt perspektiv.

Vi bedömer vidare att kommunens ekonomiska situation och utveckling är oroande. 1 detta
sammanhang är nämndernas budgetdisciplin av stor vikt. Vidare har kommunstyrelsen med
sin samordningsroll och uppsiktsplikt stor påverkansgrad gällande hur tillfredställande
nämndernas uppföljning, utvärdering, analys och kontroll av verksamhet och ekonomi är.

Utifrån genomförd granskaingsinsats bedömer vi att Omsorgsnämnden brustit i sin ledning,
styrning och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde. Vi riktar kritik mot att
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Omsorgsnämnden inte på ett tillfredsställande och tillräckligt sätt vidtagit aktiva åtgärder för
att minska utvecklingen av budgetöverskridandet under 2014.

Vi riktar också kritik mot kommunstyrelsen som enligt vår bedömning inte tillräckligt
uppfyllt sin uppsiktsplikt då kommunstyrelsen inte på ett tillfredsställande sätt efterfrågat
underlag och dokumenterade analyser för att åtgärda Omsorgsnämndens
budgetöverskridande.

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen även brister i sitt ansvar och i sin uppsiktsplikt vad
det gäller kommunens verksamheter och bolags följsamhet till gällande regelverk för bokslut
och årsredovisning då kommunen avviker från kommunallagens krav avseende avlämnande
av 2014 års årsredovisningen. Styrelsen har avlämnat årsredovisningen 7 maj.

Trots våra kritiska synpunkter tillstyrker vi

att kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

att kommunens årsredovisning för år 2014 godkänns.

Granskningens omfattning och inriktning samt revisionens resultat redovisas i bilagan
“Revisorernas redogörelse” och de därtill fogade bilagorna.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende de kommunala aktiebolagen bilägges.

Urban Sundström

Karl-Erik Svärd

har ej deltagit i granskning av Omsorgsnämnden på grund av
valbarhetshinder.

har ej deltagit i granskning av kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott på grund av valbarhetshinder.

L s-Göran Larsson

/

Iia-Lill Ny.fzit

Ljusdal 2015-05-18

Urban Sundström



REVISION 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE I 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhet 
All kommunal verksamhet ska granskas årligen. 
Kommunens revisorer är sju till antalet och 
genomför granskande och främjande revision inom 
ramen för god revisionssed. Enligt kommunallagen 
ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillfredställande. Revisorerna biträdes i sitt arbete 
av PwC. 
 

Viktiga händelser under året  
Revisorerna upprättar årligen, utifrån en bedöm-
ning av risk och väsentlighet, en revisionsplan. 
Revisorerna utför granskningar av styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande, delårsrapporten och 
årsredovisningen. Revisorerna följer uppmärksamt 
styrelsens och nämndernas löpande verksamhet 
genom att följa protokollen och genomföra 
studiebesök i olika verksamheter. Dessutom 
genomförs årligen ett antal fördjupade gransk-
ningsprojekt. De fördjupade granskningarna har 
rört följande områden: 
- Underhåll av fastigheter 
- Avtalstrohet 
- Hemsjukvård 

 
Utöver ovan nämnda insatser har studiebesök 
genomförts, och informella möten har ägt rum 
med olika tjänstemän och förtroendevalda. 
 
Årets resultat 
Revisorernas anslag används huvudsakligen till 
arvoden samt köp av revisionstjänster från det 
revisionsföretag som revisionen har avtal med.  
Revisionens budget för verksamhetsåret 2014 
är1025 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Framtiden 
2015 har revisionsnämnden minskat från sju till fem 
revisorer. Den nya revisionen avser att fortsatt följa och 
granska utvecklingen avseende kommunens ledning, 
styrning, uppföljning samt förbättringsåtgärder av 
verksamheten - både ur ett kvalitativt, rättssäkert och 
ekonomiskt perspektiv.  
 
2015 kommer revisionen fortsatt att präglas av grund-
läggande värden som t.ex. oberoende, objektivitet, saklighet 
och förhållningssätt utifrån en god revisionssed, samt fortsatt 
utveckling.

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
 

2014 2013
Intäkter 0 0
Kostnader -1 025 -1 078

Avskrivningar och internränta

RESULTAT -1 025 -1 078  
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Verksamhet 
Kommunstyrelsens verksamhet består av två 
förvaltningar. 
 
Kommunledningskontoret är en stabsfunktion 
bestående av kommunkansli, ekonomi-, personal-, 
IT-, informations- samt utredningsenhet. Under 
kommunledningskontoret finns även verksamheten 
på Stenegård.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen är kommun-
styrelsens verksamhetsförvaltning och omfattar: 
verksamhetsstöd, ungdomsråd, planering och 
bygglov, utvecklingsprojekt, fastigheter, närings-
livsfrämjande 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 
• En vision för kommunens utveckling har 

skapats. Visionen har ett tidsperspektiv som 
sträcker sig många år fram i tiden och ska vara 
kommunens riktmärke inför framtiden. 
Kopplad till visionen finns en ny styrmodell 
som bl.a. innehåller lokal utvecklingsstrategi 
2015-2020 (LjUS:en), ekonomisk långsiktsplan 
(ELP) och årsbudget. Kommunfullmäktige har i 
anslutning utformat mål för styrning av 
nämnderna. 

• Information och förankring om kommunens 
vision har genomförts vid ett antal möten och 
dialogmöten. 

• Politiskt beslut under året att kommunen inte 
ska medverka i en övergripande utredning om 
möjligheten att bedriva PA/HR-verksamhet 
tillsammans med övriga Hälsingekommuner. 

• En samordnad och förstärkt styrning av IT-
verksamheten har startat utifrån ett koncern-
övergripande perspektiv, genom bland annat en 
IT-ledningsgrupp. 

• 1 september 2014 inrättades utredningsenheten 
inom kommunledningskontoret som samlar 
utredare, jämställdhetsstrateg, folkhälso-
utvecklare, konsumentvägledare, strateg för 
funktionshinderfrågor och reception. 

• Kontraktsskrivningsmetoden TobaksFri duo 
som genomförts på Färila skola har bidragit till 
att näst intill alla elever varit tobaksfria på 
högstadiet i Färila. 

• Samverkan mellan socialtjänst, skola, fritids-
gårdsverksamhet och folkhälsa har ökat i arbetet 
för ANDT-strategin. 

• Konsumetvägledarinformation har under året 
genomförts för gymnasieelever, vuxenelever, 
föräldrar, medlemmar i fackförbundet 
Kommunal och verksamheten UNIK. 

• Konsumentvägledaraktiviteter riktade mot 
handeln har genomförts: kontroll av pris-
märkning i skyltfönster och information till 
butiker inför julhandeln. 

• Receptionen i Förvaltningshuset har flyttat ur 
biblioteket och tillhör efter omorganisationen 
kommunledningskontoret.  

• Arbetet med nya ljusdal.se och ett nytt blankett-
system påbörjades. 

• Utredning och genomförande av medborgar-
skapsceremoni. 

• Färdigställande av Kläppa fritidsgård. 
• Fortsatt renovering och upprustning av Folk-

parken. 
• Om- och tillbyggnad av Färila skola samt 

Bofinkens förskola. 
• Ny ventilation på Hybo skola samt Lillhaga 

förskola. 
• Nybyggnad av karantän på djurhuset, 

Naturbruksgymnasiet. 
• Färdigställande av H-huset på Gärdeåsskolan. 
• En helt ny lekplats byggdes intill Torsvägen i 

Ämbarbo. Utformningen har barnen i Ämbarbo 
varit med och röstat fram. 

• Arbetet med nya konstgräsplanen på Älvvallen 
påbörjades tillsammans med LIF. 

• Renovering av kommunens gator fortsatte enligt 
asfaltsplanen i Järvsö, Ljusdal och Färila. 

• Längs Mohlinsgatan byggdes en ny GC-väg. 
• Riktlinjer för uteserveringar antogs av 

samhällsutvecklingsutskottet. 
• Arbetet med att upprätta plan för landsbygds- 

utveckling i strandnära lägen pågår. 
• Fördjupad översiktsplan för Ljusdal pågår. 

INVESTERINGAR (Tkr) 
2014 2013

Utgifter -49 086 -65 350
Inkomster 1 156 1 534

Nettoinvesteringar -47 930 -63 816

 

Ordförande: Leif Persson 
Kommunchef: Claes Rydberg 
Förvaltningschef SUF: Stig Olson 
Antal anställda: 217 st 
Antal årsarbetare: 206 st 
(exklusive deltidsbrandmän) 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2014 2013

Intäkter 132 927 134 512
Kostnader -244 030 -256 409
Resultat -111 103 -121 897

Avskrivningar och intern -47 818 -48 586

Resultat -158 921 -170 483
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• Fortsatt samarbete med Peab angående utveck-
ling av ett handels- och kontorsområde på 
Östernäs. 

• Byggande av strand- och parkområdet på 
Östernäs. 

• Ett gemensamt projekt med näringslivet för en 
omlastningsterminal i Böle har påbörjats. 

• Miljöenheten har under året haft ett särskilt 
fokus på tillsyn av majkasor, bensinstationer 
och skjutbanor. 

• Andra tillsynsområden inom miljöenheten har 
varit avloppsreningsverk och inventering av 
enskilda avloppsanläggningar. 

• Miljöenheten har också riktat in sig på skolans 
områden, med tillsyn av rökning på skolgårdar 
och inomhusmiljön i skolorna. 

• Räddningstjänsten har kopplat in automatiska 
brandlarm, driftlarm och hisslarm från 
kommunala fastigheter till egen larmmottag-
ningsutrustning. 

• Räddningstjänsten har haft tematillsyner på 
skolor och förskolor. 

• Ny sotningsupphandling klar under året. 
• Biblioteket har under hösten arbetat med att ta 

fram sparförslag för åren 2015-2016 på grund 
av det sparbeting som finns för enheten. 

• Skolbiblioteket i Ramsjö lades ner vid höst- 
terminens slut när byns skola stängde. 

• Renovering av sargen på Ridhusvolten samt 
byte av underlaget. 

• Fiskeplanens yttre inventeringar är gjorda, nu 
återstår sammanställningen. 

• En utredning angående en eventuell etablering 
av ett operativt Kulturcentrum i befintliga 
lokaler vid Slottegymnasiet/Musikskolan har 
genomförts av Musik- och kulturenheten. 
 

Årets resultat 
Kommunstyrelsen redovisar ett samlat överskott på 
9 375 tkr, fördelat med ett underskott på 127 tkr på 
kommunledningskontoret och ett överskott på 9 502 
tkr på samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Kommunledningskontoret: 
Verksamheten för Stenegård redovisar ett under-
skott på 257 tkr beroende på uppstartskostnader 
som varit svåra att förutse. 
 
Informationsenheten har ett överskott på 282 tkr 
beroende på deltidsföräldraledighet samt att 
kostnaderna för webb och intranät varit lägre än 
beräknat. 
 
Kommunkansliet redovisar ett överskott på 842 tkr 
beroende på en vakant deltidstjänst som arkivarie 
samt att kostnaderna för interntryckeri och postgång 
varit lägre än beräknat. 
 
IT-enhetens underskott på 2 463 tkr beror till största 
delen på högre kostnader för licenser, program-
uppdateringar, konsulter och datakommunikation. 

Personalenheten har haft lägre lönekostnader på 
grund av vakant tjänst samt lägre kostnader för 
databehandling, vilket gett ett överskott på 516 tkr. 
 
Utredningsenheten redovisar ett överskott på 675 
tkr beroende på lägre kostnader för inköpsverk-
samhet samt en vakant tjänst för Rådet för 
funktionshinderfrågor. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen: 
Enheten för planering och bygglov redovisar ett 
överskott på 3 093 tkr, till största delen beroende på 
högre bygglovsintäkter, högre intäkter för planer 
och kartor samt markhyror. Arbetet med översikts-
plan Järvsö har under året färdigställts och kunde 
framställas till en lägre kostnad än beräknat, vilket 
innebär att det blivit ett överskott. Utredningen om 
GC-väg Ljusdal-Järvsö fortsätter under 2015. 
 
Fastighetsenheten redovisar ett överskott på 1 943 
tkr, till största delen beroende på lägre uppvärm-
ningskostnader på grund av en mild vinter, samt att 
tjänsten som fastighetschef varit vakant. 
 
Gator och vägar redovisar ett överskott på 953 tkr, 
till största delen beroende på att kostnaden för 
vinterväghållning blivit lägre på grund av en mild 
och snöfattig vår, samt en lång höst utan snö. 
 
Miljöenheten redovisar ett överskott på 539 tkr 
beroende på deltidsföräldraledighet samt att 
vakanser funnits under vissa delar av året. 
 
Biblioteksverksamheten har ett överskott på 332 
tkr, till största delen beroende på att chefstjänsten 
varit vakant under en del av året samt att RIFD-
projektet försenats, vilket resulterat i lägre kapital-
kostnader. 
 
Musik- och kulturverksamheten redovisar ett 
överskott på 565 tkr beroende på vakanta tjänster 
under våren samt att vissa barn- och ungdomskul-
turevenemang inte har blivit genomförda på grund 
av sjukskrivning hos personalen. 
 
Fritidsgårdsverksamheten har ett underskott på 108 
tkr på grund av ett ökat behov av personal under 
vissa kvällar, samt att Kläppa fritidsgård under 
hösten har börjat med lördagsöppet.  
 
Fritidsenheten redovisar ett överskott på 68 tkr, 
bland annat på grund av långtidssjukskrivning samt 
att budgeterade föreningsbidrag inte blivit sökta. 
Däremot har kostnaderna för isbanor samt ridhuset 
blivit högre än beräknat. 
 
Bostadsanpassningsbidragen har varit 761 tkr lägre 
än budgeterat. Antal ärenden under året har varit 
färre än året innan, samt att det inte varit några 
större ärenden som betalats under året.  
 



 KOMMUNSTYRELSE 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE I 40 

Kostnaderna för kraftverket Kvarndammen har 
under året varit 393 tkr för advokatkostnader. 
Däremot har en tidigare avsättning för skade-
ståndskrav återförts, vilket har resulterat i ett 
överskott på totalt 536 tkr. 
 
Städenheten redovisar ett överskott på 769 tkr 
beroende på högre intäkter samt lägre vikarie-
kostnader. 
 
Framtiden 
Kommunledningskontoret kommer att fortsätta 
utvecklas som stabsenhet för att stödja medborgare, 
politik och förvaltningar. 
 
Under 2015 kommer Ljusdals kommun gå in i 
projektet Framtidens arkiv. Gävle Kommun är 
projektägare och samtliga kommuner i Gävleborg 
medverkar. Projektet startas för att lösa problemen 
med att arkivera och hantera digital information i 
framtiden med hjälp av en övergripande strategi 
som tar ett helhetsgrepp om juridik, teknik och 
organisation. 
 
En fortsatt utveckling av användandet av ny teknik 
är en viktig framtidsfråga för kommunstyrelsen. En 
annan är samverkan med andra kommuner och 
andra aktörer. 
 
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. 
 
Överföring av driften för kommunens fastigheter 
till Ljusdalshem genomförs. 
 
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 gång- och cykelväg mellan 

Järvsö och Ljusdal. 
• Plan för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen antas. 
• Handel- och industriområde vid Kläppa 

färdigställs. 
• Inledande processer och planering inför en 

eventuell etablering av ett operativt 
Kulturcentrum i befintliga lokaler vid 
Slottegymnasiet/Musikskolan kommer att 
initieras under 2015. 
 
 

• Ljusdal har fattat beslut om att under hösten 
2015 ansluta sig till den nationella 
bibliotekskatalogen Libris. 

• Samordnad kommunal service i Ramsjö. 
• Ljusdals centrum utvecklas genom en särskild 

samordningsprocess. 
 
 
 
 
 

SPECIFIKATION FÖR 2014 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 

kostnad mot budget
Verksamhetsledning 6 126 -125
Turistverksamhet 2 359 -257
Information 2 487 282
Kommunkansli 5 794 842
Ekonomienhet 7 034 347
Medl.avg.,försäkr. & anslag 3 597 56
IT-enhet 13 630 -2 463
Personalenhet 7 463 516
Utredningsenhet 4 262 675
Summa KLK 52 752 -127
Råd 512 140
Verksamhetsstöd 1 447 -896
Planering & bygglov 3 974 3 093
Utvecklingsprojekt 802 344
Fastigheter 806 1 943
Näringslivsfr.åtg/information 6 117 233
Gator & vägar 20 711 953
Parker & lekplatser 4 151 -50
Miljö 2 632 539
Räddningstjänst 15 314 280
Biblioteksverksamhet 11 009 332
Musik- & kulturverksamhet 12 705 565
Fritidsgårdar 5 270 -108
Fritidsverksamhet 17 938 68
Bostadsanpassningsbidrag 4 086 761
Kraftverk Kvarndammen -536 536
Städ -769 769
Summa SUF 106 169 9 502
SUMMA Kommunstyrelse 158 921 9 375
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Måluppfyllelse 2014 
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 2014 ta fram förslag på en ny, tydligare 
budgetprocess. 
 

 Klarar. 

 
 
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 2014 ta fram förslag på en lokal 

utvecklingsstrategi för Ljusdals kommun. 
 

 Klarar.  

 
 
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 2014 
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 14 förskolekooperativ och tre 
fritidshemskooperativ samt en pedagogisk omsorg i 
enskild regi. Ett område bedriver barnomsorg som 
intraprenad. 
 
De kommunala grundskolorna fördelas på åtta rek-
torsområden: Los skola årskurs F-9, Färila skola 
årskurs F-9, Stenhamreskolan årskurs F-9 tillsam-
mans med Tallåsens skola årskurs F-6, Gärdeåssko-
lan årskurs åk F-6, Grundsärskolan årskurs 1-9, 
Nybo skola årskurs F-2, Öjeskolan årskurs 3-9 och 
Hybo skola årskurs F-6. Hybo skola drivs som 
intraprenad. I kommunen finns tre fristående grund-
skolor, en F-9 skola, en F-6 skola och en 7-9 skola.  
Elevantalet i de kommunala och fristående grund-
skolorna är 2 102 elever. 
 
Gymnasieskolan, Slotte, består av två skolenheter 
med varsin rektor. Slotte 1 organiserar programmen 
barn och fritid, ekonomi, estetiska, hantverk, indi-
viduella programmen (IM), naturvetenskap, restau-
rang- och livsmedel, samhällsvetenskap samt vård 
och omsorg. Sammanlagt går det 394 elever på 
Slotte 1.  På Slotte 2 går 148 elever, och där bedrivs 
programmen industritekniska, naturbruk skog samt 
naturbruk djur. Gymnasieskolan samverkar med 
övriga hälsingekommuner inom Hälsingeutbild-
ningar ekonomisk förening. 
 

I kommunen finns ett lärcentrum där all vuxenut-
bildning bedrivs. Verksamheten omfattar svenska 
för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbild-
ning och komvux. Där finns även möjlighet att på 
distans bedriva högskolestudier. Inom samma orga-
nisation finns yrkeshögskoleutbildningar (YH), 
annan uppdragsutbildning samt en företagskuvös. 
Under året har drygt 700 elever varit inskrivna i 
någon av verksamheterna. Särvux finns i samma 
lokaler men sorterar under grundsärskolans rektor. 
Vuxenutbildningen samverkar med övriga hälsing-
ekommuner inom Hälsingeutbildningar ekonomisk 
förening. 
 
I kommunen finns en central elevhälsa. I elevhälsan 
ingår psykologer, kuratorer, skolsköterskor, speci-
alpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. 
Skolläkartjänsten köps av extern aktör. Den cen-
trala elevhälsan ingår regelbundet i respektive skol-
enheters lokala elevhälsoteam (EHT) och barnhäl-
soteam (BHT).  
 
Meritvärde och behörighet till gymnasiet är mätbara 
indikatorer på graden av måluppfyllelse i grundsko-
lan. Våren 2014 var det genomsnittliga meritvärdet 
för avgångsklasserna i de kommunala skolorna i 
Ljusdals kommun 209,4 poäng. Att jämföra med 
det genomsnittliga meritvärdet för rikets alla kom-
munala skolor som 2014 var 21l poäng. Bland av-
gångseleverna i de kommunala skolorna i kommu-
nen var 80 % behöriga till yrkesförberedande gym-
nasieprogram. Detta kan jämföras med de kommu-
nala skolorna i riket, där 85,7% var behöriga till 
yrkesprogram (statistik hämtas från förvaltningens 
verksamhetssystem och SIRIS).    
 
Andelen elever med gymnasieexamen samt behö-
righet till universitet och högskolor är mätbara 
indikatorer på graden av måluppfyllelse i gymna-
sieskolan. På Slotte 1 uppnådde 91 % av eleverna 
på de högskoleförberedande programmen gymnasi-
eexamen. Yrkesexamen erhöll 78 % av eleverna på 
yrkesprogrammen. Av dessa hade 37 % även läst in 
grundläggande behörighet till högskolan. På Slotte 
2, som erbjuder yrkesprogrammen industri och 
naturbruk, uppnådde 74 % yrkesexamen. Bland 
dessa elever hade 30 % även läst in grundläggande 
behörighet till högskolan (statistik hämtas från 
förvaltningens verksamhetssystem).  
 

Viktiga händelser under året 
 Biträdande förvaltningschef samt kvalitets- och 

lärstödschef har tillsatts. 
 En ny socioekonomisk modell har tagits fram, 

viss del av budget fördelas med hänsyn till  
elevernas socioekonomiska bakgrund. 

 Beslut om en förstärkt rektorsorganisation har 
tagits. 

 Renovering av förskolan Bofinken i Ljusdal 
samt tillbyggnad av Färila skola har påbörjats. 

 ”Bromspaket” infördes i början av juni. 

Ordförande: Malin Ängerå 
Utbildningschef: Lena Tönners Ångman 
Antal anställda: 542 
Antal årsarbetare: 519 
 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
 
 2014 2013 
Intäkter 75 059 68 713 
Kostnader -481 595 -481 378 
 
Resultat -406 535 -412 665 
 
Avskrivningar  
och internränta -6 027 -5 832  
Resultat -412 563 -418 497
  
INVESTERINGAR (Tkr) 
 
 2014 2013 
Utgifter  -920 -4 691 
Inkomster  
Netto- 
investeringar -920 -4 691 
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 Frirumsstipendium har tilldelats Korskrogens 
förskola och Los skola. 

 Skolinspektionen har genomfört tillsyn av 
verksamheterna. 

 Beslut om nedläggning av Ramsjö skola har 
tagits av kommunfullmäktige och verkställts. 

 
Årets resultat 
Nämndens verksamheter har överskridit budgeten 
för 2014 med totalt 5,8 miljoner kronor. Delårsbok-
slutets helårsprognos pekade mot ett underskott på 
10,4 miljoner. På grund av vidtagna åtgärder och 
bromspaketet kunde det befarade underskottet 
minska något. 
 
Barnomsorgen har ett överskott och där är det 
fritidshemmen som kostat mindre än budgeterat. 
Det beror främst på att färre antal barn varit in-
skrivna i verksamheten än budgeterat. 
 
Förskoleklass redovisar ett underskott som hänger 
samman med en samlad skoldag där barnen följer 
samma skoltider som lågstadiet. Nyckeltalen för 
förskoleklass är anpassad efter en undervisningstid 
om totalt 525 timmar per läsår, medan lågstadiet 
ligger på en undervisningstid mellan 900-1 100 
timmar per läsår. Därför används mer personal i 
förskoleklass än vad som är budgeterat. 
 
Grundskolans avvikelser mot budget rör främst 
behov av extra resurser för elever i behov av sär-
skilt stöd. Den socioekonomiska tilldelningen är 
inte tillräcklig i förhållande till de behov som finns.  
Dessutom har små skolenheter svårt att hålla nyck-
eltalen för undervisning. Dessa enheter är också de 
som har störst utmaning att rekrytera legitimerade 
lärare i alla ämnen och samtidigt hålla sig inom 
tilldelad resurs enligt nyckeltal. Fler elever har 
önskat undervisning i modersmål, vilket kostat mer 
än budgeterat. 
 
Gymnasieskolan står för den största avvikelsen 
mot liggande budget. Underskottet är 6,4 miljoner 
och beror på att det är fler elever från kommunen 
som valt gymnasium på annan ort och färre elever 
från andra kommuner som sökt till Slottegymnasiet 
än vad som budgeterats. Kommunens egna gymna-
sieskolor, Slotte 1 och Slotte 2, har många program 
och inriktningar i förhållande till antal elever. Detta 
innebär att vissa program har få elever i varje års-
kurs. Programpengen utgår från att samordning 
mellan programmen kan göras. Detta är en komplex 
uppgift då hänsyn bland annat ska tas till lokaler, 
lärare, kurser och elever. Genom införandet av GY 
11 har IM ett bredare uppdrag jämfört med tidigare  
samtidigt som fler nyanlända kontinuerligt skrivs 
in. Viss samordning inom organisationen sker, men 
inte i tillräcklig omfattning i förhållande till uträk-
nad programpeng.  
 
I övrig utbildning ingår kostnader för yrkeshög-
skoleutbildning, uppdragsutbildning, företagskuvö-
ser och elevhem. Det överskott som redovisas här-

rör från att vissa budgeterade kostnader har ingått i 
projekt och därmed bekostats med projektpengar.  
Budgetutfallet inom verksamhetsstöd förklaras av 
att det periodvis under året funnits vakanser inom 
elevhälsan och på utbildningsförvaltningen. I juni 
infördes, på kommunövergripande nivå, restriktion-
er gällande inköp av material och kompetenstut-
veckling, det så kallade bromspaketet. Budgeten för 
kompetensutveckling har därför inte belastats i den 
utsträckning som budgeterats. 
 

Framtid 
För att svara mot huvudmannens kompensatoriska 
ansvar har en ny socioekonomisk fördelningsmo-
dell arbetas fram. Potten som fördelats enligt mo-
dellen behöver öka för att möjliggöra för skolorna 
att organisera undervisningen efter elevernas behov. 
 
Modersmålsundervisning har till och med 2014 
bedrivits på distans. Eftersom detta inte är förenligt 
med skollagen blev det ett föreläggande från Skol-
inspektionen, vilket medför att egna modersmåls-
lärare/studiehandledare nu kommer att rekryteras.  
 
Skollagen föreskriver från 2015 ämnesbehörighet 
för alla undervisande lärare, lärarlegitimation.  En 
kompetensförsörjningsplan tas fram som ska  
användas vid prioritering av utbildningsinsatser. 
Samverkan med lärosäten ska stärkas och diskuss-
ion om höjda lärarlöner bör få en central roll för att 
möjliggöra framtida rekryteringsbehov.  
 
Organisationen av gymnasiet i två skolenheter 
med många program och inriktningar behöver ut-
värderas. Där bör då även marknadsföringsstrate-
gier, programpeng och organisationen av IM ingå.  
 
Behov och tillgång av lokaler påverkas av den 
ojämna fördelningen av elever i kommunen. Det är 
i synnerhet för- och grundskolor i Ljusdal- och 
Järvsöområdet som har behov av fler och större 
lokaler. Eventuella till- eller ombyggnationer behö-
ver utredas.   
 
Ekonomi 
I tabellen nedan redovisas verksamheternas avvi-
kelser mot budget 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFIKATION FÖR 2014 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 
 kostnad mot budget 
Utbildningsnämnd  933 190 
Idrotts & fritidsanl.  52 17 
Barnomsorg  106 129 2 883 
Förskoleklass  10 735 -725 
Grundskola- & särskola  175 753 -2 851 
Gymnasie- & Gy särskola  96 420 -9 586 
Vuxenutbildning  8 068 64 
Övrig utbildning  3 033 411 
Verksamhetsstöd  11 440 3 779 
 
SUMMA       412 563 -5 819 
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Måluppfyllelse 2014  
Utbildningsnämnden har beslutat ett antal mål inom fem fokusområden. Trafikljusen symboliserar nämndens 
bedömning av den sammanvägda måluppfyllelsen vid årets slut. 

 
 

                 
 
 Ekonomi Kund/medborgare Medarbetare Verksamhet Miljö 
 
 
Ekonomi och mål i balans  
 
Mål 

 
Resultat 

Fastställa socioekonomisk beräknings-
modell.  En socioekonomisk fördelningsmodell som bygger på 

indikatorerna ”föräldrars utbildningsnivå” och ”elever med 
utländsk bakgrund” har tagits fram. Statistikunderlag hämtas från 
SCB.  

Löneutvecklingen för pedagoger ska ligga 
över nationellt riktmärke.  Den genomsnittliga löneökningen för pedagoger i Ljusdals 

kommun 2014 är strax över 2,5 %.  Preliminär statistik från SKL 
anger att löneökningarna för pedagoger i riket är ca 3,2 %. 

 
Kund medborgare 
 
Mål 

 
Resultat 

Förskola 
100 % språklig medvetenhet i 
förskoleklass. 

  Screeningmaterialet Bornholmsscreeningen visar att 89,7 % 
av eleverna i förskoleklassen uppnår kravnivån, 93,5 % av 
flickorna och 84,9 % av pojkarna.  

Grundskola/grundsärskola 
Undervisningen ska ge varje elev, med 
utgångspunkt från individuella 
förutsättningar, möjlighet att uppnå 
behörighet till gymnasieprogram. 

 I avgångsklassen 2014 var 79 % av eleverna behöriga till 
gymnasiets yrkesprogram, 83 % av flickorna och 74 % av 
pojkarna. Resultaten ligger i linje med 2013 års resultat.  

Gymnasieskolan 
Undervisningen ska ge varje elev, med 
utgångspunkt från individuella 
förutsättningar, möjlighet att uppnå 
fullständiga gymnasiebetyg. 
 

 På de högskoleförberedande programmen har 91 % av 
avgångseleverna uppnått gymnasieexamen, 92 % av flickorna 
och 87 % av pojkarna.  På de yrkesförberedande programmen 
har 76 % uppnått gymnasieexamen, 78 % av flickorna och 74 % 
av pojkarna. Detta är den första elevgrupp som får slutbetyg 
enligt Lgy 11. 

Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen ska ge varje 
elev, med utgångspunkt från 
individuella förutsättningar, 
möjlighet att fullgöra sin 
utbildning. 

 Digitala individuella studieplaner (ISP) implementeras 
under ht -14 vilket ökar möjligheten för både lärare och elev att 
följa varje elevs studieupplägg. Detta ökar elevernas 
förutsättningar att uppnå de individuella studiemålen. Under 
2014 slutförde 77 % påbörjade kurser. 
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Medarbetare 
 
Mål 

 
Resultat 

Utbildning och behov i balans.  På grund av kommunens ”bromspaket”, där en 
besparingsåtgärd var restriktiv hållning gentemot 
kompetensutveckling, har endast ett fåtal utbildningar och 
kompetensutvecklingsinsatser genomförts.  

Kompetensförsörjningsplan och 
kompetensutvecklingsplan upprättas.   Kartläggning av lärarkompetenser och lärarlegitimationer 

är genomförd. Komptensutvecklingsplanen är ett levande 
dokument som kontinuerligt uppdateras efter de behov som 
uppkommer. 

 
Verksamhet 
 
Mål 

 
Resultat 

Likvärdiga processer för 
resultatuppföljning. 
 

 Underlag och organisation för analysarbete och 
resultatuppföljning har tagits fram och implementerats i alla 
skolformer. Kommungemensam sambedömning och resultat-
analys av nationella prov på grundskolan genomfördes under 
vårterminen. Kommunens förstelärare ansvarade för detta.  

Användbara mätresultat i Incito: 
• Personal, 100 % 

deltagande. 
• Elever, 90 % deltagande. 
• Vårdnadshavare, 65 % 

deltagande. 

  Detta läsår genomförde Skolinspektionen enkäter i 
samband med tillsynen.  

Samtliga verksamheter har 
skriftliga planer över samverkan 
med näringsliv, andra fristående 
organisationer samt övrig offentlig 
sektor. 

 Skriftliga planer för samverkan med näringsliv, fristående 
organisationer och offentlig sektor finns i hälften av 
verksamheterna. 

 
 
Miljö 
 
Mål 

 
Resultat 

Samtliga verksamheter har skriftliga 
planer över sitt miljöarbete. 
 

 Skriftliga miljöplaner finns i häften av verksamheterna.  

Minska onödig resursförbrukning genom att 
minska mängden slängd mat i kommunens 
skolmatsalar, detta sker i samarbete med 
kostservice. Målet är att minska den totala 
andelen slängd mat med 50 % under perioden 
januari till december 2014. 

  Den insats som gjordes under 2014 gav inte en 
halvering av matavfallet i skolmatsalarna då det redan var 
lågt. 

Verksamheterna ska övergå till att servera 
ekologiskt producerat och rättvisemärkt kaffe 
och te. 

 Har genomförts. Detta medför en merkostnad på ca  
100 000 kr per år.   
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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 2014 445 personer, varav 82,1% 
hade valt kommunen som utförare och 17,9 % hade 
valt annan utförare. Antalet platser i vobo är 327, 
inklusive korttidsplatser och avlösning. Anhörigstöd 
upplever ett ökat tryck och efterfrågas av 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 funktionsned-
sättning (SO) verkställer insatser, enligt socialtjänst-
lagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), till ca 300 kunder med 
olika funktionsnedsättningar. Verksamheten består 
av omsorg för funktionsnedsatta såsom grupp-
bostäder, korttidshem och daglig verksamhet samt 
personlig assistans och socialpsykiatri. 
 
Handläggarverksamheten bedömer och beslutar om 
insatser enligt SoL samt LSS och färdtjänst/ riks-
färdtjänstlagen. I handläggarenhetens arbete ingår 
även avgiftshandläggning och anhörigstöd. Anhörig-
stödet omfattar ÄO individ- och familjeomsorg 
(IFO) samt SO. Organisatoriskt så är även Frivillig-
centralen placerad under anhörigkonsulentens 
ansvarsområde. 

 
Inom IFO sker handläggning enligt SoL av försörj-
ningsstöd, stöd åt barn, unga, familjer och andra 
vuxna, samt vård utan samtycke av unga och 
missbrukare (tvångsvård) som regleras i särskild 
tvångslagstiftning. Några andra ansvarsområden är 
handläggning av familjerätt, serveringstillstånd, 
skuldsanering, budgetrådgivning, körkortstillstånd 
och medlingsverksamhet för unga. I lokaler utanför 
Förvaltningshuset bedrivs förebyggande barn- och 
ungdomsarbete i samverkan med mödra- och 
barnhälsovård, barnomsorg, skola, barnpsykiatri och 
polis. IFO har en öppenvårdsbehandling i egen regi. 
 
Arbetsmarknadsverksamheten är den övergripanden 
verksamheten för arbetsmarknadsenheten (AME),  
med ansvar bland annat för kommunens bilpool, 
delar av skogsverksamhet, viss återvinning och 
tillverkning och Hantverkargården. Tillsammans 
med IFO och arbetsförmedlingen (AF) skapas arbete 
för dem som har svårast att komma in på arbets-
marknaden.   
 
Integrationsverksamheten har ansvar för flykting-
mottagande samt två hem för ensamkommande 
flyktingbarn. Det finns ett nära samarbete med AF, 
IFO och svenska för invandrare (SFI). Kommun-
chefen har under 2014 beslutat att en kommun-
övergripande grupp ska arbeta med gemensamma 
frågor kring flyktingmottagandet.  
 
Kostservice består av centralköket som producerar 
måltider till fem skolor, fyra förskolor, närsjuk-
vården, 12 särskilda boenden, fem dagvårdsenheter 
samt matdistribution för hemmaboende. I kost-
service ingår även fyra tillagningskök och ett 
mottagningskök. Tre av dessa tillagningskök 
producerar måltider till ytterligare fyra förskolor.  
 
Viktiga händelser under året 
Omsorgsnämnden beslutade i mars 2014 att 
omsorgsförvaltningen skulle effektivisera i 
verksamheten med två procent för att minska det 
befarade underskottet. Det svåra ekonomiska läget 
gjorde sedan att kommunstyrelsen beslutade om ett 
bromspaket i hela kommunen. 
 
Efter ännu en förändring i lagstiftningen, och 
därmed krav på kommuner att ta emot fler 
ensamkommande barn, har omsorgsnämnden 
beslutat att starta ytterligare ett hem, Credo 3, där de 
första ungdomarna kan tas emot i maj 2015. Antalet 
platser utökas därmed från 18 till 30. Den så kallad 
18-plus-verksamhet för ensamkommande flykting-
barn har utvecklas under året. 
 
Tillsammans med norra Hälsingland har utveck-
lingsledaren fortsatt sitt arbete att tillsammans med 
sjuksköterskor, enhetschefer och omvårdnads-
personal registrera och göra åtgärdsplaner för att 

Ordförande: Markus Evensson 
Socialchef: Marita Wikström 
Antal anställda: ca 878, motsvarande 
803 årsarbetare 
 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2014 2013

Intäkter 227 923 198 347
Kostnader -687 706 -636 292
Resultat -459 783 -437 945

Avskrivningar och internränta -1 178 -1 159
Resultat -460 961 -439 104

  
  
  

   
  

 

INVESTERINGAR 
(Tkr)   
 2014 2013 
Utgifter -1421 -1359 
Inkomster 0 29 
Nettoinvesteringar -1421 -1330 
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förbättra boendemiljö och ge en högre livskvalitet 
till omsorgsförvaltningens 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 följa hur behoven av trygghet, smärtfrihet och 
att inte behöva dö ensam uppfylls. 
 
Med utgångspunkt av den skrivelse om enhets-
chefernas arbetsmiljö som gjordes i maj 2013 har 
förvaltningschefen initierat en organisations-
utredning som pågått med interna resurser under 
2014. Föreslagna åtgärder kommer att göras 
successivt. Verksamhetschefstjänsten på SO har 
vakanshållits av besparingsskäl sedan augusti 2014. 
Ansvar för personal och verksamhet inom SO har 
verksamhetscheferna för ÄO och biståndshand-
läggning haft. IFO har inte haft någon verksamhets-
chef under 2014. Förvaltningschefen har fungerat 
som verksamhetschef.  
 
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. Nätverksträffar med 
grannkommunerna utvecklar och kvalitetssäkrar 
handläggarnas arbete. 
 
Verksamhetschefen för SO slutade i augusti 2014 
och tjänsten har därefter vakanshållits.  
 
Ljusdals kommun har fortsatt att arbeta med Vård- 
och omsorgscollege, en mycket viktig del i att säkra 
personalförsörjningen inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden. 
 
Under 2014 har behovet av försörjningsstöd varit 
fortsatt högt.  
 
Utvecklingen inom IFO har ytterligare förvärrats. 
Den gäller framför allt barn och unga som behövt 
placeras i hem för vård och boende (HVB) eller 
familjehem. Under 2014 gjordes 755 aktualiseringar 
av barn och unga, det är mer än 200 fler än 2013. 
 
Arbetsmarknadsverksamheten har bedrivit verk-
samhet tillsammans med IFO. Totalt har 35 arbets-
platser funnits till förfogande och 72 personer med 
olika anställningsformer funnits i verksamheten. 
Den nya bilpoolsverkstaden på Slottegymnasiet hade 
knappt 1300 besök under 2014.  
 
Många skador på bilarna inträffar till och från 
parkeringarna. Alla skador anmäls inte utan upp-
täcks av annan personal eller under ett verkstads-
besök. Under 2014 har hemtjänsten fått fyra nya 
miljöbilar som är hybrider. Biblioteket sa upp avtalet 
om boktransporter vilket har reducerat inkomsterna. 
Skogslaget har under 2014 röjt cirka 110 hektar  

ungskog och undervegetation.  
 
Arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag att besluta 
och genomföra alla åtgärder på kommunens mark 
angående tätortsnära röjning och trädfällning. 
Arbetsmarknadsenheten har under 2014 rivit två 
fastigheter i centrala Ljusdal. Det finns ett nytt 
konferensrum på Källbacka, Spegelsalen, som 
rymmer cirka 25-30 personer.  
 
Kostservice har under året haft ett flertal kompetens-
dagar för samtliga medarbetare. En ny livsmedels-
upphandling har åter arbetats fram, vilket har 
resulterat i att ett femtontal små och medelstora 
företag i Gävleborgs län levererar livsmedel till 
länets egna förskolor, skolor och äldreboenden. Den 
överprövade livsmedelsupphandlingen har resulterat 
i högre livsmedelskostnader mot budget. Under året 
ökades produktionen av producerade matlåder till 
kunder i ordinärt boende med cirka 1 800 stycken. 
 
Den kvalitetssamordnare som anställdes under 2014 
började sitt arbete i mitten av februari och har i upp-
drag att utveckla ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete.  
 
Även under 2014 så har utvecklingen av data-
systemet Treserva 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, vilket har försvårat arbetet. 
 
Sjukfrånvaron har fortsatt att öka inom förvaltningen 
under 2014, från 9,3 % 2013 till 10,5 % 2014. 
Ökningen gäller både korttids- och långtids-
frånvaron. Det är kvinnornas långtidsfrånvaro som 
ökar mest, medan männens sjukfrånvaro ligger på 
samma nivå som tidigare. Ökningen hos kvinnorna 
sker i samtliga åldersgrupper. En åtgärdsplan för att 
arbeta med ökad hälsa och sänka sjukfrånvaron har 
tagits fram och denna kommer att bearbetas vidare 
under 2015. Den omfattar såväl chefernas som 
medarbetarnas arbetsmiljö, liksom arbetet med 
enskilda ärenden.    
 
Antalet arbetsskador 2014 var 33 och antalet tillbud 
var 14.  Arbetsskadorna skedde vanligen inom ÄO 
(26). Skadorna består av till exempel fallskador, 
fysisk överbelastning och snedtramp. Tillbuden 
fördelar sig inom alla och har nästan uteslutande 
skett i samband med hot och aggression från kund. 
 
Årets resultat 
Utfallet för omsorgsnämnden för år 2014 blev ett 
underskott på -24 412 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 
framför allt den stora ökningen av placeringar av 



 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE I 49 

             OMSORGSNÄMND 

barn, unga och vuxna inom IFO. Även kostnaden för 
övertid och fyllnadstid vid utbeordring av personal 
är en bidragande faktor. Förvaltningen har många 
timvikarier inskrivna i bemanningsenheten, men 
saknar ändå ofta personal vid sjukdom hos ordinarie 
personal. Hyresrabatten som är en återbetalning från 
Servicehusbolaget har bidragit till att minska under-
skottet, liksom statliga stimulansbidrag som bland 
annat använts till lön för den personal som utbildats i 
omvårdnadslyftet. 
 
Framtiden 
Under 2015 kommer en verksamhetschef för IFO 
och en biträdande enhetschef för ÄO och SO att 
anställas. Områdena ÄO och SO samarbetar i högre 
utsträckning, vilket är ett resultat av den pågående 
organisationsutredningen inom förvaltningen. Den är 
samordnad med den övergripande omorganisationen 
på kommunnivå. I den ingår bland annat frågan om 
AME ska flyttas från omsorgsförvaltningen till 
kommunstyrelsen. 
 
Under 2015 fortsätter arbetet med att starta Credo 3 
(HVB) för ensamkommande barn. En förändring 
inom integrationsverksamheten är att dess social-
sekreterare kommer att tillhöra IFO. 
 
Förvaltningens arbete med ledningssystem för 
kvalitet pågår utifrån Socialstyrelsens regelverk. 
Syftet är att genomlysa och säkerställa kvalitet i 
verksamheten. 
 
Från och med 2016 föreslås att alla anställda i 
kommunen ska ha rätt till heltid. Det innebär ett 
omfattande arbete för alla verksamheter inom 
omsorgsförvaltningen. Detta går hand i hand med att 
ÄO och SO behöver fortsätta arbeta med de 
förändringar som uppstod då den flexibla 
arbetstidsmodellen övergick till att arbeta med fasta 
scheman enligt AB (Allmänna Bestämmelser).  
 
Det pågår fortlöpande utveckling med att underlätta 
för enhetscheferna och att skapa en bra arbetsmiljö 
för alla personalkategorier. 
 
Varje verksamhet har arbetat med värdegrund och 
nämnden har som mål att under 2015 anta en 
värdegrund för omsorgsnämndens verksamhets-
område.  
 
Omsorgsförvaltningen har haft en stor personal-
omsättning när det gäller handläggare inom IFO och 
läget är detsamma över hela landet. Det är svårt att 
rekrytera såväl socionomer som sjuksköterskor till 
förvaltningen. Inom IFO har ett arbete med trainee-
tjänster påbörjats. Detta innebär att elever på socio-
nomprogrammet får möjlighet att kombinera 
slutfasen av sina studier med praktik inom IFO. 
 

Det ekonomiska läget för omsorgsförvaltningen är 
allvarligt. Under året behöver omsorgsnämnden fatta 
beslut i syfte att vända utvecklingen och hitta såväl 
besparingar som effektiviseringar. 
 
 

Verksamhet Netto- Avvikelse 
kostnad mot budget

Omsorgsnämnd 910 168
Verks.stöd och biståndsh. 14 847 -8
Färdtjänst 3 127 -127
Individ- o familjeomsorg 85 523 -21 033
Stöd och omsorg 81 617 563
Äldreomsorg 265 607 -3 403
Arbetsmarknadsenhet 8499 260
Integrationsverksamhet 0 0
Kostservice 831 -831
SUMMA 460 961 -24 412

SPECIFIKATION FÖR 2014 (Tkr)
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Måluppfyllelse 2014 
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.  

  Omsorgen hade 2012 kostnader på 16,6 miljoner 
över standardkostnad, vilket sjönk till 12,1 miljoner 
2013. Trots en förbättring klarar vi inte målet 2014. 

 
Kund/medborgare 

 
Mål 

 
Resultat 

• Omsorgsförvaltningen ska informera flickor och 
pojkar, kvinnor och män om vilken service de kan 
förvänta sig.  

 Klarar. Broschyrer och hemsida uppdateras 
regelbundet. I ”öppna jämförelser” 2013 hade Ljusdal 
höga tal. 

 
Medarbetare 

 
Mål 

 
Resultat 

• Omsorgsförvaltningen ska erbjuda attraktiva 
arbetsplatser för de anställda kvinnorna och 
männen. 

 Klarar delvis. Sjukskrivningarna fortsätter att öka. 
Förvaltningen jobbar med arbetsmiljön i projektet 
”ägget”. Stora satsningar har genomförts i 
värdegrundsarbetet under året.  

 
Verksamhet 

 
Mål 

 
Resultat 

• Omsorgsförvaltningens verksamheter ska hålla 
god kvalitet.  

Klarar. I nationella jämförelser ligger vi inte bäst, 
men inte heller sämst. Däremot har vi dålig koll i vårt 
ledningssystem om gällande lagar och föreskrifter för 
att säkra kvalitet. 

 
Miljö 

 
Mål 

 
Resultat 

• Omsorgsförvaltningen ska använda resurser och 
medel effektivt och klimatsmart.  

 

 Klarar delvis, förvaltningen strävar mot 
miljövänliga fordon, mer telebildsmöten istället för 
resor, genomför matsvinnsprojekt inom kostservice 
m.m. 
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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 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 

fortskridit under året. Arbetet resulterade i att 
Bollnäs och Ovanåker gick samman i en 
gemensam nämnd fr.o.m. 150101 medan 
Ljusdal valde att tacka nej till gemensam 
nämnd.  

• En ny proposition (2013/14:225) har kommit 
som bland annat resulterar i att arbetsuppgifter 
i form av utredning flyttas över från Tings-
rätten till Överförmyndaren.  

• En schablonersättning för arvode och 
ersättningar till god man för ensamkommande 
barn har införts från 1 september 2014.  

• Antalet ensamkommande barn har ökat 
drastiskt under 2014 jämfört med 2013 och 
prognosen visar ytterligare en ökning för 2015. 
Detta ökar belastningen markant på verksam-
heten, varför arbetet med äskande av medel har 
påbörjats för ytterligare en årsarbetare.  

 
Årets resultat 
Av nämndens budget om 900 tkr förbrukades 896,7 
tkr. Således en budget i balans.  
 
Framtiden 
Jobba med utmaningarna att anpassa verksamheten 
för att säkerställa rättsäkerheten för alla, i och med 
ökat mottagande av ensamkommande barn samt 
nya arbetsuppgifter från Tingsrätten. Fortsätta att 
rekrytera ställföreträdare och utbilda dessa för att 
matcha behovet. Jobba med information till olika 
aktörer i samhället.

 
Måluppfyllelse 2014; Överförmyndarnämnden (målen är inte 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. 
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Kund/medborgare 
 

Mål 
 

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

 
      Målet klaras 

 
Handläggningstiden för inkomna ärenden får inte 
överstiga 3 månader. 
 

 
    Målet klaras i de flesta fall, dock inte i alla utifrån 
ökad arbetsbelastning. Byte av ställföreträdare samt 
anmälningar är delar som inte fullt ut klaras under 3 
månader.        

 
Medarbetare 
 

Mål 
 

Resultat 
 
Fortlöpande kompetensutveckling inom överförmyn-
darnämndens 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 klarat. 

 
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 samt hälftenägt Ljusdal Energi 
Försäljning AB. Koncernen producerar fjärrvärme i 
fyra anläggningar och elkraft i två vattenkrafts-
stationer. 
 
Ägd andel 100 %. 
 
Nyckeltal (Tkr)   2014   2013  
Omsättning 177 113 173 947  
Resultat     8 691     9 619  
Balansomslutning 587 417 524 654  
Eget kapital    90 211   83 775  
Antal anställda          79          77  
 
 

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 bo-
städer och lokaler.  Ljusdalshem förvaltar 1701 
lägenheter.   Helägt dotterbolag AB Ljusdals 
servicehus som har som ändamål att främja 
försörjningen av boenden för omsorgsverksamhet i 
kommunen. 
 
Ägd andel 100 %. 
 
Nyckeltal (Tkr)   2014   2013  
Omsättning 150 572 137 645  
Resultat   16 679     5 580  
Balansomslutning 631 999 570 231  
Eget kapital 116 139   99 672  
Antal anställda          26          24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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)  2014  2013  
Omsättning 6 025 6 271  
Resultat     -35      25  
Balansomslutning 1 722 1 577  
Eget kapital    798    834  
Antal anställda               6        5  
 
 
Stiftelsen Stenegård 
Beslut har tagits i kommunfullmäktige om att stif-
telsen ska avvecklas och stiftelsen har sålt fastig-
heten Stenegård till kommunen.  
 
 
Nyckeltal (Tkr)   2014    2013  
Omsättning         0         0  
Resultat       39         0  
Balansomslutning         0         0  
Eget kapital -2 177 -2 216  
Antal anställda         0         0  
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