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Årets resultat för hela kommunen blev minus 13,5 miljoner 
kronor. Underskottet justerat för realisationsvinster, d.v.s. 
14,4 mkr, måste enligt kommunallagen återställas under 
åren 2018 – 2020. 
 
Kommunens nettokostnad för all verksamhet utvecklas i en  
allt snabbare takt än vad summan av skatteintäkter och 
stadsbidrag gör. Högkonjunkturen som är på väg att vända 
nedåt innebär dessutom att tillväxten på intäktssidan 
förväntas avta de kommande åren. Förutom nödvändiga 
besparings-, rationaliserings- och effektiviseringsåtgärder i 
kommunens olika verksamheter kommer även strukturella 
förändringar att behöva genomföras.  
 
Befolkningen minskade med 39 invånare under 2017 till 
19 028. Den främsta orsaken till förändringen är att antalet 
avlidna var fler än antalet födda. Sedan 2016 har en årlig 
inflyttaraktivitet införts för att uppmärksamma och hälsa de 
nyinflyttade välkomna till Ljusdals kommun.  
 
Ett trendbrott har skett då sjukfrånvaron minskat med 1,1 
procentenhet under 2017 jämfört med 2016. Minskningen 
har skett hos både män och kvinnor och i samtliga 
åldersgrupper. 
 
Avtal med ny samarbetspartner inom företagshälsovård har 
träffats från halvårsskiftet 2017. Fokus för arbetet är   
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. 
 
Samtliga chefer och skyddsombud har under året utbildats i 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet med att skapa 
hållbara rutiner följs upp av företagshälsovården under 
2018. 
 
Under 2017 har IFO inom omsorgsförvaltningen skapat 
ordning och reda. Alla avtal för placerade har granskats. 
Nya ramavtal har pressat priserna för vård vid HVB. IFO 
har lyckats slutföra alla barnavårdsutredningar som pågått 
längre än lagstadgade fyra månader. Alla nya sker inom tid. 
 
Integrationsverksamheten har tvingats till ett omfattande 
omställningsarbete under året. Inflödet av ensamkommande 
flyktingbarn till kommunen har fortsatt att minska kraftigt. 
Utifrån det nya systemet har endast två barn under 2017 
mottagits i kommunen. Detta har lett till omställningsbehov 
och tvingat fram personalminskningar. 
 
Under året har behovet av vård- och omsorgsboendeplatser 
minskat. Omsorgsnämnden beslutade vid junisammanträdet 
2017 att Mångs-Pers avvecklas som vård- och 
omsorgsboende. 
 
För utbildningsförvaltningen har en ny förvaltnings-
ledningsorganisation med verksamhetschefer för förskola, 
grundskola och gymnasium (tillika rektor), administration, 
elevhälsa samt en kvalitetssamordnare anställts till 
ledningsorganisationen. I och med att verksamhetschefer 
har anställts förväntas effektiviseringar utifrån samordning 
mellan olika skolor och skolformer. 
 
Utbildningsnämnden har börjat titta på möjligheten att 
starta en resursskola i Ljusdal för att möta elever med 
särskilda behov. Beslut om en eventuell start väntas under 
våren 2018. 
 

Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att utveckla 
Ljusdals skolorganisation till en välskött organisation i 
linje med fastställda riktlinjer för styrning och ledning. 
Det är ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete som 
inletts under 2017 och avslutas under 2021 och omfattar 
alla skolformer och alla nivåer inom skolsystemet. 
 
Ljusdals IF:s damlag är klara för Elitettan i fotboll efter 
två kvalsegrar mot Notviken. Laget spelar nu i nivån 
under Allsvenskan och är därmed bland de 26 bästa 
damfotbollslagen i Sverige. Kommunen uppmärksammar 
nu det framgångsrika laget, som spelade 24 matcher utan 
en enda förlust, genom ett fördubblat sponsringsavtal för 
2018. Klubben har inför 2018 knutit till sig två landslags-
meriterade tränare. 
 
Nu ska Ljusdals kommun även gå vidare med ansökan till 
Skolverket för att få bedriva Nationell godkänd 
idrottsutbildning, NIU, tillsammans med lokal sådan, 
LIU, som ett 20-tal gymnasieelever i Ljusdal redan går. 
Ljusdal kan därmed få nationell status från och med 
hösten 2019. Svenska Fotbollförbundet har sagt ja till 
utbildningen. 
 
Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i 
uppdrag att fördela en ny vindkraftpremie till kommuner 
som framgångsrikt arbetar för ny vindkraft. Detta ska 
stötta omställningen till ett helt förnybart energisystem. 
Totalt 70 miljoner kronor per år fördelas till 
kommunerna. Stödet baseras på de anläggningar som 
tagits i drift under 2017. För Ljusdals del innebär det 12,8 
Mkr i premie för utbetalning under 2018.   
 
Stiftelsen NärLjus har under året fokuserat etablerings-
arbetet på Sustainable Food 2.0, ett arbete som fortsätter 
under kommande år. Arbetet har genererat en etablering 
av en storskalig fiskodling och ansträngningarna kommer 
att fortsätta med ambitionen att bygga en hållbar 
livsmedelsindustri. 
 
Ljusnet har fortsatt sitt arbete med bredbandsutbyggnad 
under året. Kommunen har anslagit 2,5 miljoner kronor 
per år för att skynda på utbyggnaden för 2015-2020. 
Arbetet har liksom tidigare år varit framgångsrikt och 
överträffar nu målsättningen för året med 9 procent-
enheter.  
 
Ljusdalshem har nu färdigställt den första 
nyproduktionen av hyresrätter på 25 år i Ljusdals 
kommun. Ett flerfamiljshus på Molinsgatan med 23 
bostäder har uppförts och samtliga lägenheter är uthyrda.  
 
Ljusdals Servicehus fortsätter bygga trygghetsboenden 
inom kommunen. Under 2017 färdigställdes om och 
tillbyggnad av 27 trygghetsboendelägenheter på Gärdeås- 
vägen 14 i Ljusdal. Under sommaren 2018 kommer 19 
lägenheter att färdigställas efter ombyggnaden av Mångs-
Pers i Färila och för närvarande pågår nyproduktion av 24 
lägenheter för trygghetsboende i Järvsö för beräknad 
inflyttning sommaren 2019. När nyproduktionen är klar 
kommer det att finnas totalt 156 lägenheter i 
trygghetsboenden i kommunen.  
 
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 
    
    
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
      
Antal invånare 19 028 19 067 19 027 18 949 18 931 
      
Skattesats 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 
      
      
Kommunen      
Årets resultat kommunen Mkr -13,5  4,1 5,3 -7,1 10,4 
Soliditet, kommunen % 56 60 62 68 68 
Balansomslutning  Mkr 1 006 958 918 836 849 
Likvida medel kommunen Mkr -25 19 23 15 45 
Låneskuld kommunen, Mkr 30 30 30  0  0 
Investeringar kommunen Mkr 68 39 66 50 70 
Eget kapital/invånare kommunen 29 604 30 250 30 099 29 941 30 345 
Nettokostnads andel % 101 % 100 % 101 % 101 % 99 % 
Antal tillsvidareanställda 1 719 1 694 1 676 1 636 1 635 
      
Kommunkoncernen      
Årets resultat koncernen Mkr -0,7 23,9 20,4 16,6 24,0 
Soliditet, koncernen % 31,7 34,5 35 36 37 
Balansomslutning koncernen Mkr 2 338  2 152 2 070 1 985 1 866 
Likvida medel koncernen Mkr 43  57 102 101  58 
Låneskuld koncernen, Mkr 1 018 903 890 868 784 
Investeringar koncernen Mkr 235 150 147 163 214 
Eget kapital/invånare koncernen             39 051           38 918           38 193           37 276           36 428   
Antal tillsvidareanställda 1 844 1 820 1 799 1 747 1 741 
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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 2017 
 
Ljusdals befolkning uppgick till 19 028 personer 
vid årsskiftet 2017/2018.  Det är en minskning med 
39 personer sedan årsskiftet 2016/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flytt‐ och födelsenetto 1982‐2017 
 
Flyttnetto blev för 2017 positivt. 60 personer fler 
flyttade till Ljusdals kommun än från Ljusdals 
kommun. Födelsenettot fortsätter att vara negativt 
och uppgick till -99 för året.  
 

Åldersstruktur 
 
Ljusdals kommun har färre yngre och fler äldre 
invånare än riksgenomsnittet. Andelen invånare 
över 65 år är 26,7 % i Ljusdal och för hela riket 
19,7 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skattesatser inkl. kyrkoavgift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTA 
 

YTA: 5 642,9 km2, därav vatten 348,4 km2 
FOLKMÄNGD: 19 028 invånare per 2017-12-31 

Åldersgrupp Ljusdal % Riket % 
    

0-5 år 1 073 5,6 7,2 
6-15 år         2 122 11,2 11,7 

16-64 år 10 763 56,6 61,4 

65-74 år 2 847 15,0 11,0 
75-  år 2 223 11,7 8,7 

    
Summa 19 028 100,0 100,0 

    

STÖRRE                               INVÅNARE 
ORTER                          171231 
Ljusdal  7 952 
Järvsö  1 845 
Färila  1 476 
Tallåsen     777 
Los     397 
Hybo     297 
Ramsjö     226 
Korskrogen     207 
Hennan     202 
Kårböle      86 

Hamra      86 
Tandsjöborg      46 

 2017 
Ljusdal-Ramsjö församling 35,16 
Färila-Kårböle församling 35,16 
Järvsö församling 35,16 
Los-Hamra församling 35,16 
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ORGANISATION 
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Varifrån kommer pengarna? 
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Vad används pengarna till?                        
 

Politisk verksamhet
2% Pedagogisk 
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Hur används pengarna?         
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Vision för Ljusdals kommun 
2012 tog en fullmäktigeberedning fram en rapport 
som grund för den vision som kommunen  skulle 
utforma. I rapporten lyftes tio huvudområden upp 
som centrala för kommunens utveckling, och av 
dessa angavs tre vara av större vikt: arbets-
tillfällen, utbildning och infrastruktur. 
 
Under våren 2014 antog kommunfullmäktige sedan 
visionen för Ljusdals kommun. Kommunfull-
mäktige har också antagit en ny styrmodell som 
lägger grunden för hur arbetet ska utformas för att 
nå visionen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrmodell 
Visionen är den övergripande nivån i styrmodellen. 
Dess roll är att långsiktigt visa vilket samhälle vi 
önskar uppnå i Ljusdals kommun. Den Lokala 
utvecklingsstrategin är tidsbestämd och ska kon-
kretisera visionen. Strategin ska innehålla nedbryt-
bara mål och inriktningar för vidare hantering i 
Ekonomisk långtidsplan och Årsbudget. 
 
I årsbudget ska fullmäktigemål antas, som  utgör 
fullmäktiges styrning av respektive nämnd. Full-
mäktigemålen är baserade på mål och inriktningar 
som fastställts i Vision, Strategi och Långtidsplan. 
Utifrån fullmäktigemålen fastställer nämnderna 
egna mål. Fullmäktigemålen följs upp i delårs-
rapport och årsredovisning. 
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1. Antal förvärvsarbetande
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2. Antal företagsförekomster

Utfall

Fullmäktigemål

 
 
 
 
 
 
 
Arbetstillfällen  
 
Vision 
För de människor som bor i kommunen eller 
önskar flytta hit behövs arbetstillfällen. 
Människorna i vår kommun måste ha 
möjlighet till egen försörjning. Ljusdals 
kommun är, med dess utbud av samhälls-
viktiga funktioner, den största arbetsgivaren. 
Vi vill ge bästa möjliga förutsättningar för 
företagens utveckling, eftersom vi tror att  
de flesta nya arbetena skapas inom våra 
befintliga rörelser och näringar. Samtidigt 
välkomnar och stödjer vi etableringar av nya 
verksamheter i kommunen.  

Mål 
 Antal arbetstillfällen ska öka. 

 
Indikatorer ‐ Fullmäktigemål  

 Antal förvärvsarbetande.  
 Antal företagsförekomster. 

 
Mått 

o Förvärvsarbetande nattbefolkning, 
kvinnor respektive män, RAMS, 
SCB. 

o Antal företagsförekomster per 
kommun, RAMS, SCB. 
 

RAMS: Registerbaserad arbetsmarknads‐

statistik. 

 
Ansvarig nämnd/bolag 
Mål nr 1-2: Kommunstyrelsen och Närljus. 
 
Motivering valda indikatorer och mått 
”Antal förvärvsarbetande” mäter indirekt om antalet 
arbetstillfällen i kommunen minskat eller ökat. 
”Antal företagsförekomster” kan ge en indikation på  
om förutsättningarna för ökat antal arbetstillfällen 
försämras eller förbättras. 

 
 

LjUS – 2015‐2020 

LjUS är Ljusdals kommuns utvecklingsstrategi för de kommande sex åren. I LjUS 
konkretiseras visionen med mål och indikatorer. LjUS ska styra de fullmäktigemål som 
antas i ekonomisk långtidsplan (ELP) och årsbudget. 
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4. Andel elever behöriga till högskolan.  
Högskoleförberedande program,

Bildning och utbildning 
 
Vision 
Bildning och utbildning måste vara en 
självklarhet som genomsyrar vårt samhälle. 
De möjligheter som skapas kommer att vara 
avgörande för framtid och utveckling. För att 
ytterligare höja utbildningsnivån satsar 
Ljusdals kommun medvetet på utbildningens 
alla delar, från förskola till högskola. Kvalitet 
och resurser ger ständiga förbättringar och 
stigande resultat, för såväl den enskilde som 
för det gemensam. 
 
Mål 

 Utbildningsnivån ska öka. 
 
Indikatorer ‐ Fullmäktigemål 

 Andel elever som avslutar  
grundskolan med behörighet till 
gymnasiet. 

 Andel elever behöriga till  
högskolan.  

 Andel invånare med efter- 
gymnasial utbildning.  

 
Mått 

o Behörighet till gymnasieskolan, 
flickor respektive pojkar, SIRIS, 
Skolverket. 

o Andel elever med högskolebehörig-
het, kvinnor respektive män, SIRIS, 
Skolverket. 

o Antal invånare 16-74 år med efter-
gymnasial utbildning, kortare än 3 
år, respektive 3 år eller mer, kvinnor 
respektive män, SCB. 

 
Ansvarig nämnd/bolag 
Mål nr 3-5: Utbildningsnämnden. 
Mål nr 6-7: Utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 
 
Motivering av valda indikatorer och 
mått  
För att den totala utbildningsnivån i kom-
munen ska öka behöver vi fler personer med 
genomförd utbildning på alla nivåer. För att 
få fler med högre utbildning behöver vi fler 
gymnasieutbildade med behörighet till 
högskola. För att få fler gymnasieutbildade 
behöver vi fler med behörighet till gymnasiet. 
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5. Andel elever behöriga till högskolan. 
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7. Andel invånare med eftergymnasial 
utbildning, kortare än 3 år, anges i %.

Utfall Fullmäktigemål
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6. Andel invånare med eftergymnasial 
utbildning, minst 3 år, anges i %.

Bildning och utbildning 
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8. Antalet dubbelturer med buss och tåg till 
och från Ljusdal. 

Utfall Fullmäktigemål
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9. Företagen och hushållens tillgång till 100 
Mbit/s bredband, anges i %.
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10. Antal planlagda industritomter

Utfall Fullmäktigemål

 
Infrastruktur och kommunikation    
 
Vision 
Att kommunicera med människor, träffas och 
berikas, är en naturlig del av våra dagliga liv. En 
väl utbyggd infrastruktur av kommunikationer i 
form av kollektivtrafik och vägar, liksom teknik 
för vår tids digitala mötesplatser, är absolut 
avgörande. 

 
Mål 

 Den totala kapaciteten på infrastruktur 
och kommunikationsförbindelser ska 
öka.  

 
Indikatorer ‐ Fullmäktigemål  

 Kollektivtrafikutbud inom kommunen 
och regionen. 

 Företagens och hushållens tillgång till 
100 Mbit/s bredband. 

 Utbud av mark för näringsverksamhet. 
 
Mått   

o Antal resor, linjer och avgångar med 
kollektivtrafik, olika kategorier, X-
trafik.  

o Andel av befolkningen respektive 
företagen med tillgång till 100 Mbit 
bredband. 

o Antal byggklara tomter för näringsverk-
samhet inom kommunen, SUF. 

 
Ansvarig nämnd/bolag 
Mål nr 8, 10: Kommunstyrelsen. 
Mål nr 9: Kommunstyrelsen och Ljusdal 
Energiföretag. 
 
Motivering av valda indikatorer och 
mått 
Teknisk utveckling och utveckling av sätt att 
kommunicera kan göra att behovet av infra-
struktur både för transport och kommunikation 
snabbt förändras. Därför är målet formulerat som 
att den totala kapaciteten på infrastruktur och 
kommunikation ska öka. Att kollektivtrafik och 
tillgång till bredband är två viktiga indikatorer  
framgår av och är motiverat i texten till mål- 
området. Att särskilt mäta tillgången av mark  
för näringsverksamhet understryker ytterligare 
vikten av att insatser för näringslivet ska 
prioriteras.  
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48 45
47 46

48
52 53 55

56 57

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Utfall Fullmäktigemål

12. Antal byggklara villatomter.
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11. Betyg av medborgarna på utbudet på 
boenden. Betygsskala 0‐100.

Utfall Fullmäktigemål

Boende 
 

Vision 
En fungerande boendemarknad är nödvändig  
för att människor ska kunna bo och verka i 
kommunen. Ett brett utbud av attraktiva  
boenden av olika karaktär, och i lägen där 
människor önskar leva, måste finnas för naturlig 
generationsväxling och nyinflyttning. 
 
Mål 

 Ett varierat utbud av lämpliga 
boendeformer och boendemiljöer för 
olika behov och hushållstyper. 

 
Indikatorer ‐ Fullmäktigemål  

 Bostadsbestånd för olika hushållstyper. 
 Utbud av mark för olika typer av 

bostadsbebyggelse. 
 

Mått 
o Nöjdhet bostäder, medborgarunder-

sökning, SCB. 
o Antal byggklara tomter för bostäder.  

 

Ansvarig nämnd/bolag 
Mål nr 11: Ljusdalshem. 
Mål nr 12: Kommunstyrelsen 
Mål nr 13: Kommunstyrelsen och Ljusdalshem. 
 
Motivering valda indikatorer och mått 
Måttet nöjdhet med bostäder mäter hur man ser 
på möjligheterna för att hitta bra boende och 
utbudet av olika boendeformer samt hur trivsam 
man anser att bebyggelsen är. För att främja ett 
varierat utbud och underlätta rörlighet på 
boendemarknaden är tillgång till planerade och 
byggklara tomter för bostäder en viktig indikator.  
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13. Antal byggklara tomter för flerfamiljhus

Utfall Fullmäktigemål
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LJUSDALS KOMMUNS UTVECKLINGSSTRATEGI 

   

Kultur och fritid 
 
Vision 
Människor behöver rekreation och inspiration för 
att upprätthålla sin livskvalitet och hälsa. Vi har 
kulturmiljöer av världsklass liksom intressant 
industrihistoria på flera platser inom kommunen. 
Det är av stor betydelse att det erbjuds rika möj-
ligheter att såväl delta i som besöka aktiviteter 
och evenemang inom kultur, idrott och fritid.  
 
Mål 

 Kultur- och fritid ska ha en central roll i 
att skapa ett socialt hållbart samhälle 
och vara tillgängligt för alla. 

 
Indikatorer ‐ Fullmäktigemål 

 Tillgång till fritidsmöjligheter; idrott, 
motion och kultur. 

 Nöjdhet med verksamheter och utbud. 
 Andel elever 7-15 år i musikskola. 

 
Mått 

o Fritidsmöjligheter, medborgarunder-
sökning, SCB. 

o Verksamheter och utbud, medborgar-
undersökning, SCB. 

 
Ansvarig nämnd/bolag 
Mål nr 14-17: Kommunstyrelsen. 
 
Motivering av valda mått 
De valda måtten mäter hur man ser på fritids-
möjligheter och kulturutbud samt tillgång till 
idrotts- och kulturevenemang.  När det gäller 
kommunens idrotts- och motionsanläggningar 
mäts vad man anser om öppettider samt 
utrustning och skötseln av anläggningarna. För 
kultur mäts specifikt vad man tycker om 
biblioteksverksamheten, utställningar samt 
teaterföreställningar och konserter.   
 

 
 

 

 

 

Offentlig service 
 
Offentlig service 
Offentlig service 
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15. Betyg av medborgarna på tillgången 
till kultur‐ och fritidsmöjligheter. Betygs‐
skala 0‐100.

Utfall Fullmäktigemål
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16. Betyg av medborgarna på idrotts‐ och 
motionsanläggningar. Betygsskala 0‐100.

Utfall Fullmäktigemål
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17. Betyg av medborgarna på kultur‐
verksamheten. Betygsskala 0‐100.

Utfall Fullmäktigemål
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14. Andel elever 7‐15 år i musikskola

Utfall Fullmäktigemål
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LJUSDALS KOMMUNS UTVECKLINGSSTRATEGI 
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18. Betyg av medborgarna på nöjdheten med 
kommunens verksamheter. Betygsskala 0‐100.

Utfall Fullmäktigemål

Offentlig Service 
 
Vision 
Den offentliga servicen är avgörande för 
människors möjligheter att leva, studera och 
arbeta, liksom därmed även för våra näringar. 
Kommunens verksamheter måste fortsätta att 
utveckla sina förmågor som stöd för medborgare 
och företag . Andra offentliga aktörer ska 
påverkas att förstärka sin närvaro i kommunen. 

 
Mål 

 Nöjdheten med den offentliga servicen 
ska öka. 

 
Indikatorer ‐ Fullmäktigemål 

 Nöjdheten med kommunens verksam-
heter. 

 Utbudet av offentlig service från övriga 
aktörer.  

 
Mått 

o Medborgarundersökningen, SCB. 
o Sammanvägd bedömning av utbudet av 

offentlig service från övriga aktörer. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Mål nr 18: Alla nämnder och bolag. 
Mål nr 19: Kommunstyrelsen. 
 
Motivering av valda mått 
Då kommunens samtliga verksamheter utför 
offentlig service har här en sammanvägning av 
nöjdhetsmåtten i medborgarundersökningen valts 
för att få en helhetsbild av graden av nöjdhet. 
Utvecklingen av tjänster kan i vissa fall göra att 
service som genomförs i annan form än i dag 
innebär högre mått av servicegrad och tillgäng-
lighet än dagens, trots t.ex. att aktören inte 
fysiskt finns på orten. Därför är inte ett mått som 
mäter antalet offentliga serviceaktörer på orten 
ensamt ett relevant mått. En sammanvägd 
bedömning av antalet offentliga aktörer på orten 
och nöjdhet med utbud av samhällsservice inom 
rimligt avstånd, eventuellt med kompletterande 
undersökning och analys, kan här ge en indika-
tion på nöjdhet med utbudet.   
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19. Utbudet av offentlig service från övriga 
aktörer

Utfall Fullmäktigemål
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LJUSDALS KOMMUNS UTVECKLINGSSTRATEGI 

   

Aktivt miljöarbete samt Natur 
och livsmiljö 
 

Vision 
Naturen är och har varit vår bygds grundlägg-
ande tillgång. Som betydande källa för skapandet 
av resurser, och som plats för livgivande aktivi-
teter. Vi måste bedriva ett aktivt miljöarbete, 
värna naturen och medvetet arbeta för en sund 
och framtidsinriktad livsmiljö i kommunens alla 
delar, i tätorter såväl som på landsbygd. 

 
Mål 

 Ljusdal ska vara en kommun med god 
livsmiljö där kommunen bedriver ett 
aktivt miljöarbete. 

 

Indikatorer ‐ Fullmäktigemål 
 Upplevelse/erfarenhet av kommunens 

livsmiljö.   
 Naturskydd och bevarande av biologisk 

mångfald. 
 Aktivt miljöarbete.  

 

Mått 
o Bedömning av kommunens livsmiljö, 

medborgarundersökning, SCB. 
o Antal hektar naturskyddade områden, 

SUF.  
o Miljöarbete och renhållning, med-

borgarundersökning, SCB, Regional 
miljömålsöverenskommelse.  
 

Ansvarig nämnd/bolag 
Mål nr 20-22: Alla nämnder och bolag. 
Mål nr 23: Ljusdal Energiföretag. 
Mål nr 24: Kommunstyrelsen. 
 
Motivering valda mått 
Miljö, natur och livsmiljö är till stor del 
varandras förutsättningar, varför indikatorer och 
mått i viss mån kan överlappa varandra. De mått 
som huvudsakligen valts ut för att spegla målet 
om god livsmiljö handlar om trygghet, tillgång 
till parker, grönområden och natur, samt en 
helhetsbedömning av kommunen som en plats att 
leva och bo på. Som huvudindikator för 
naturaspekten har måttet andel naturskyddade 
områden valts. De indikatorer som valts för 
målet aktivt miljöarbete är indikatorer där vi som 
kommun och inom kommunens verksamheter 
kan påverka på sådant sätt att det blir mätbart. Ur 
medborgarundersökningen har valts mått som 
speglar medborgarnas syn på kommunens 
miljöarbete samt renhållning och sophämtning. 
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20. Betyg av medborgarna på kommunens 
livsmiljö. Betygsskala 0‐100.

Utfall Fullmäktigemål
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22. Betyg av medborgarna på 
miljöarbetet. Betygsskala 0‐100.
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21. Antal utförda miljömålsåtgärder av det 
regionala åtgärdsprogrammet.

Utfall Fullmäktigemål
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LJUSDALS KOMMUNS UTVECKLINGSSTRATEGI 
 

   

Aktivt miljöarbete samt Natur 

och livsmiljö 

 I kommunens överenskommelse kring 
åtgärdsarbete för de regionala miljömålen finns 
en åtgärdslista där antalet utförda miljömåls-
åtgärder har valts som mått på hur aktivt 
kommunen bedriver sitt miljöarbete. För detta 
mått kommer mätning påbörjas 2016. 
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23. Betyg av medborgarna på renhållningen. 
Betygsskala 0‐100.

Utfall Fullmäktigemål
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24. Hektar naturskyddade områden.

Utfall Fullmäktigemål
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LJUSDALS KOMMUNS UTVECKLINGSSTRATEGI 

   

Mångfald 
 
Vision 
Människorna kommer alltid att vara vår största 
tillgång. Bygden präglas av en öppen, trygg och 
välkomnande kultur. I vår kommun arbetar vi 
aktivt och medvetet för ett demokratiskt engage-
mang baserat på den rikedom och mångfald som 
skapas i mötet mellan människor. 

 
Mål 

 Ljusdals kommun ska aktivt verka för 
ett öppet samhälle genomsyrat av 
mångfald, jämställdhet och jämlikhet.  

 
Indikatorer ‐ Fullmäktigemål 

 Aktivt mångfaldsarbete. 
 Aktivt jämställdhetsarbete. 
 Invånarnas demokratiska engagemang. 

 
Mått 

o Utförda åtgärder enligt mångfaldsplan. 
o Utförda åtgärder enligt jämställdhets-

plan. 
o Invånarnas möjligheter till inflytande på 

beslut, medborgarundersökning, SCB. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Mål nr 25-27: Kommunstyrelsen. 
 
Motivering av valda mått 
För kommunen finns en fastställd mångfaldsplan 
samt jämställdhetsplan. Genom att mäta antalet 
genomförda åtgärder i respektive plan får vi ett 
mått på om kommunens arbete bedrivs aktivt och 
enligt plan. 
 
För att mäta det demokratiska engagemanget har 
vi valt att mäta invånarnas möjlighet till 
inflytande på beslut inom kommunen. Måttet 
invånarnas inflytande har fördelen att det mäts 
årligen medan resultat av antal valdeltagare 
endast förnyas vart fjärde år.  
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25. Antal genomförda åtgärder i 
mångfaldsplanen. 

Utfall Fullmäktigemål
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26. Antal genomförda åtgärder i 
jämställdhetsplanen. 

Utfall Fullmäktigemål
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27. Betyg av medborgarna på möjligheten 
till inflytande på beslut. Betygsskala 0‐100.

Utfall Fullmäktigemål
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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 62 % av kommunens 
kostnader, 953 mkr, består av kostnader för 
personal.  Detta är en ökning med 47 mkr jämfört 
med 2016.  

 
Antal anställda 
Ljusdals kommun hade vid årsskiftet 2017/2018 
1719  tillsvidareanställda, en ökning med 25 
jämfört med årsskiftet 2016/2017, då antalet var 
1694. Därutöver var 235 personer tidsbegränsat 
anställda vid årsskiftet 2017/2018, att jämföra med 
årsskiftet 2016/2017 då antalet var 244.    
 
Det totala antalet anställda var 1954 vid årsskiftet 
2017/2018. Utöver dessa fanns även 58 deltids-
brandmän samt ett antal timavlönade. 
 
 
 
Kvinnor       Män       Totalt  
1595            359         1954 
 
 

 
 
 
 

 
Personalens åldersfördelning 
Könsfördelningen är 1595 kvinnor (1595 före-
gående årsskifte) och 359 män (349 föregående 
årsskifte). Den procentuella fördelningen är därmed 
82 % kvinnor och 18 % män. 
 
Åldersfördelningen visar fortfarande på en hög 
snittålder, ca 48 år (49 föregående årsskifte). 
Kommunen har många pensionsavgångar de 
närmaste åren.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Personalkostnader 
(Mkr) 

         2017  2016  

Lön 648,7 617,4  

Semestertillägg 7,6             7,2  

Kostnadsersättningar 5,5 5,8  

Sjuklön 12,4 11,9  

Sociala avgifter 221,9         210,3  

Pensionskostnader 56,8 53,4  

     

 
Summa 

 
952,9 

  
        906,0 

 

Resultaträkning (Mkr) 2017 2016 
    
Intäkter 1 520,0 1 466,1 
Personalkostnader -952,9 -906,0 
Övriga kostnader -580,6 -556,0 

Resultat -13,5 4,1 



MEDARBETARE 
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Sjukfrånvaro 
 
Tabellen visar sjukfrånvaron i Ljusdals kommun 
under åren 2016 och 2017. 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.  
 
Nyckeltal    2016         2017 
 

 
 
Ett trendbrott har skett då sjukfrånvaron minskar 
med 1,1 procentenhet under 2017 jämfört med 
2016. Minskningen har skett hos både män och 
kvinnor och i samtliga åldersgrupper. Kvinnor har 
liksom tidigare betydligt högre sjukfrånvaro (10,1 
%) än män (4,6 %). Andelen långtidsfrånvaro-
timmar minskar av de totala sjukfrånvarotimmarna. 
Däremot har korttidsfrånvaron ökat något. 
 
Sjukfrånvaron minskar i samtliga förvaltningar 
utom på kommunledningskontoret som visar en 
liten ökning. Kommunledningskontoret, 
Samhällsutvecklingsförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen ligger alla under 
riksgenomsnittet. Liksom tidigare är det 
omsorgsförvaltningen som har den högsta 
sjukfrånvaron, men frånvaron har minskat från  
12,1 % till 11,4 %.  
 
 

Hälso‐ och arbetsmiljöarbete 
 
Arbetet med att ta fram styrdokument, riktlinjer och 
rutiner har startat under 2017 och kommer att 
slutföras under 2018.  
 
Ett nytt avtal har slutits 2017-07-01 med Priserva 
företagshälsovård som strategisk partner. Fokus i 
arbetet har blivit hälsofrämjande och förebyggande 
åtgärder. Samarbete med företagshälsovården har 
som tidigare även skett i flera ärenden, både 
individuellt och i grupp, och i samverkansmöten. 
 
En ny rutin tillika checklista för rehabiliterings- 
processen dag 1-90 har tagits fram och 
implementerats. Utbildningar för chefer i rutinen 
har hållits och fortsätter under 2018. 
 

Två rehabiliteringskonsulter anställdes 2017 för att 
arbeta uppsökande mot chefer i 
rehabiliteringsarbetet och stödja dem i den 
praktiska rehabiliteringsprocessen.  Arbetet följs 
upp av ordinarie personal under 2018. 
 
En utbildning för alla chefer och skyddsombud har 
hållits i Systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet 
med att skapa hållbara rutiner följs upp av 
företagshälsovården 2018. Årshjul, mallar och 
andra hjälpmedel för SAM-arbetet har skapats av 
personalenheten. 
 
Samverkansmöten med Försäkringskassan har skett 
regelbundet under året.  

 
Personalförsörjning 
 
Fram till och med år 2026 kommer ca 550 anställda 
att gå i pension, vilket motsvarar nästan 28 % 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. Ett arbete för en central rekryterings-
strategi har startats upp. 
 
En källa till personalförsörjning är att minska 
sjukfrånvaron, och framför allt att reducera antalet 
långtidssjuka.  
 
Ett samverkansprojekt pågår inom Hälsingland  
och i länet för marknadsföring av våra kommunala 
yrken, i syfte att underlätta framtida rekryteringar. 
 
 
 
Pensionsavgångar 2018-2026 
 

 

Total sjukfrånvarotid  10,2 %    9,1 % 
Tid med långtidssjukfrånvaro  65,2 %  59,7 %    
Sjukfrånvarotid kvinnor  11,1 %  10,1 % 
Sjukfrånvarotid män    6,0 %    4,6 % 
Sjukfrånvarotid <29 år    7,5 %    7,3 % 
Sjukfrånvarotid 30 – 49 år    9,5 %    8,3 % 
Sjukfrånvarotid >50 år  11,1 %    10,0 %    



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
 
 

     FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I 21 

 

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 beslutade under 
2014 om nya riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Riktlinjerna utgår från kommunens 
styrmodell, och nya finansiella mål togs fram under 
2015 inför budget 2016. Dessa finansiella mål ska 
ange ett ekonomiskt perspektiv på den lokala 
utvecklingsstrategin, LjUS 2020. Målen ska dels 
vara årliga, men också långsiktiga, med sikte på hur 
kommunens ekonomi ska se ut år 2020. 
 
Av kommunens resultatutjämningsreserv återstår 
33,9 mkr efter uttag om 3,1 mkr vid bokslutet 2014. 
 
 

Balanskravsutredning 
 
Årets resultat  -13,5 
Avgår reavinster -0,9 
Årets resultat efter 
Balanskravsjusteringar  -14,4 
Medel till RUR*  0 
Medel från RUR  0 
Årets balanskravsresultat -14,4 
Balanskravsunderskott 
från tidigare år  0    
Balanskravsresultat 
att reglera  -14,4  
 
*  Resultatutjämningsreserv           
 
 
Balanskravsutredningen visar att årets 
balanskravsresultat uppgår till -14,4 Mkr. Det finns 
inga balanskravsunderskott från tidigare år vilket 
innebär att underskottet i sin helhet ska regleras 
under åren 2018 – 2020.  
 
Fullmäktigemål 
Fullmäktigemålen (sid 9-18) är kommunens 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 
Fullmäktigemålen är 27 stycken fördelade inom 8 
delområden och gäller till och med 2020. 
 
Måluppfyllelse: 
Av totalt 27 mål uppfylls 7 stycken medan 20 mål 
inte möter budgeterad nivå. 
 
Utfallet gällande samtliga mål kommer att 
analyseras och redovisas till kommunfullmäktige 
under 2018. 
 
 

 
 
Här följer samlad beskrivning av större avvikelser 
eller trendbrott: 
 
Inom delområde Arbetstillfällen har den fallande 
trenden från föregående år brutits avseende antal 
förvärvsarbetande och ökar nu jämfört med 
föregående år medan den fallande trenden för 
företagsförekomster från föregående år fortsatt även 
under 2017. Avvikelserna jämfört med budget är 
dock marginella.  
 
Inom Utbildning är andelen behöriga till högskola i 
högskoleförberedande program oförändrad medan 
andelen behöriga till gymnasiet ökar. 
 
Målen för Infrastruktur och kommunikation visar  
positiv trend för två mål och oförändrad värde för 
ett mål. Två mål av tre mål har en dessutom en 
positiv avvikelse i förhållande till budget.  
 
Inom områdena Boende och Kultur och fritid 
överträffar betyget på idrotts- och motions-
anläggningar budgeterad nivå medan övriga 
indikatorer underskrider budgeterad nivå.  
 
Offentlig service, Aktivt miljöarbete samt Natur och 
livsmiljö och Mångfald visar på mindre avvikelser 
mot budgeterade målnivåer men flertalet är 
negativa. 

 
Finansiella mål 
Utifrån de riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning har Ljusdals kommun under 2015 
fastställt finansiella mål för 2016 till 2020.  
Ett årligt resultatmål för god ekonomisk hushåll-
ning samt ett långsiktigt finansiellt mål för 
kommunens ekonomi år 2020. 
 
Ljusdals kommun klarar inte det årliga finansiella 
mål som kommunfullmäktige har ställt upp för 
2017.  
 
Årligt finansiellt mål: 

 Kommunens resultat ska vara 0,5 % av 
skatteintäkter och statsbidrag. 

 
Årets resultat om -13,5 Mkr är -1,2 % av skatte-
intäkter och statsbidrag. 
 
Långsiktigt finansiellt mål: 

 Kommunens soliditet (inkl. pensionsskuld) 
ska år 2020 vara 7 %. 

 
Soliditeten har försämrats under 2017 och var  
3,9 % vid årsskiftet 2017-12-31.   
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Sammanfattning 
Årets resultat blev -13,5 mkr, vilket är betydligt 
sämre än prognosen som lämnades i samband med 
delårsrapporten (-1,4 mkr). Under året har 
verksamhetens nettokostnad ökat med 37 mkr, 
medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 22 
mkr.   
 
Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse 
med -26,5 mkr.  
 
Årets investeringar uppgår till 68 mkr (netto), vilket 
är 17 mkr lägre än budget. 
 
   
 
 

Årets resultat 
Resultaträkningen för år 2017 visar ett underskott 
med 13,5 mkr.  

 
 
 
Budgetavvikelse 
Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till  
-26,5 mkr, vilket är 12 mkr sämre än prognosen i 
delårsrapporten. Omsorgsnämnden redovisar det 
största underskottet med -22,1 mkr. Kostnaderna 
har primärt ökat inom verksamhetsområdena IFO, 
SO och kostservice.  Utbildningsnämnden redovisar 
ett underskott med -14,9 mkr och kommunstyrelsen 
redovisar  ett överskott med 9,7 mkr.  Utförligare 
redovisning av nämndernas resultat finns i 
respektive nämnds verksamhetsberättelse. För 
nämnderna totalt sett ökar  nettokostnaderna med 
53 mkr jämfört med föregående år.  
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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 skatteintäkter och statsbidrag 
den löpande verksamheten och inte heller 
finansnettot. För år 2017 är detta nyckeltal 101 % 
och nettokostnaderna ökade under året med 37 mkr 
till 1 170 mkr. 
 
 
Bland verksamhetens intäkter finns återföring av 
nedskrivning av regressfordran för borgen till 
Samkraft AB 2,8 mkr samt försäkringsersättning 
för branden i förvaltningshuset med 10,6 mkr  
 
Bland kostnaderna återfinns 4,8 mkr som avser 
tillkommande arbeten vid återställning efter 
branden i förvaltningshuset, 6 mkr avseende 
utrangering av brandskadade byggnadsdelar på 
förvaltningshuset samt återföring av avsättning för 
försäkringsskador med 3 mkr. 
 
 
 
 
 
 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Skatteintäkterna inklusive statsbidrag ökade under 
2017 med 22 mkr till totalt 1 152  mkr.  Skatte-
intäkterna har ökat med 26 mkr medan stats-
bidragen har minskat med 4 mkr. Slutavräkningen 
avseende 2016 har korrigerats med -3,9 mkr och 
slutavräkningen för 2017 med +1 mkr. 
 
 
 
 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto är positivt med 3,9 mkr. 
Borgensavgifter från koncernbolagen utgör den 
största delen av posten. 
  
 
 
 
 
 
 

Investeringar 
Årets investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgår till 68 mkr. Största enskilda 
objekt är förvaltningshuset, aulan i Slottegymnasiet 
samt gator och vägar. 
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Skulder 
Kommunen redovisar pensionsskulder enligt den 
s.k. blandmodellen. Pensionsavsättningar fr.o.m. 
1998 redovisas som långfristig skuld i balans-
räkningen medan pensionsskuld upparbetad t.o.m.  
1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. På balansdagen uppgick 
pensionsavsättningarna till 70 mkr och ansvars-
förbindelsen till 524 mkr.  
 
Kommunen har sedan 2015 ett lån på 30 mkr från 
Kommuninvest för finansiering av Kläppa industri-
område och skogsmaskiner till Naturbruksgym-
nasiet. Erhållna investeringsbidrag som regleras 
över flera år redovisas som långfristig skuld.  
 
Kommunen redovisar finansiella leasingavtal 
avseende fordon och en gascontainer. Förpliktelsen 
att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som 
en skuld i balansräkningen.  

 
Fonderade pensionsmedel 
Under åren 2006-2015 har kommunen avsatt 5 mkr 
per år enligt pensionsplan. Placeringarna följer 
kommunens finanspolicy. Total avsättning t.o.m. 
2015 utgör 50 mkr. Marknadsvärdet på innehavet 
var 76 mkr per 2017-12-31.  

 
 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på hur mycket av tillgångarna 
som finansieras med eget kapital. Soliditeten på-
verkas av resultatutvecklingen och av skuldernas 
respektive tillgångarnas förändring.  
 
Soliditeten för 2017 inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser (utanför balansräkningen) 
utgör 3,9 %. Soliditeten för 2017 exklusive ansvars-
förbindelsen för pensionsförpliktelser utgör 56 %, 
en minskning med 4 procentenheter jämfört med 
2016.  
 
 
 
 

Likviditet 
Kommunens likviditet var -25 mkr vid årsskiftet, 
d.v.s. skillnaden mellan behållningen i kassa/bank 
och utnyttjad checkkredit var negativ.  
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Framtid 
 
Under 2014 beslutades om riktlinjer för God 
ekonomisk hushållning i Ljusdal. Dessa riktlinjer 
utgår från den lokala utvecklingsstrategin och 
sträcker sig till 2020.  
 
Utifrån riktlinjerna har ett årligt finansiellt resultat-
mål och ett långsiktigt soliditetsmål framtagits.  
 
I arbetet med att ta fram de finansiella målen 
beräknades en proforma balansräkning för 2020. 
Hur stora investeringar, vilken årlig driftskostnad 
och vilken årlig resultatnivå behöver kommunen? 
Arbetet resulterade i en årlig resultatnivå på 0,5 %  
av skatteintäkter och statsbidrag.  
 
Utifrån de riktlinjer kommunen antagit för  
investeringar så förväntas de årliga resultaten bidra 
till att uppfylla det långsiktiga målet, en soliditet på 
7 % år 2020, ett soliditetsmått där 
pensionsförbindelsen är inräknad. 
 
Under 2016 har komponentavskrivning införts på 
tillgångar som gator, vägar och parkanläggningar. 
Den största effekten var att den genomsnittliga 
avskrivningstiden förlängdes vilket initialt ger lägre 
avskrivningskostnader. 
 
Antalet invånare är kanske den viktigaste para-
metern för att bibehålla en god service, både från 
offentliga och privata aktörer. Från att ha varit en 
kommun med ett minskande antal invånare har 
antalet sedan 2012 ökat med 148 till 19 028. Medan 
det under 2016 tillkom 40 personer netto har  
befolkningen minskat med 39 personer under 2017. 
Den främsta orsaken är att antalet avlidna var flera 
än antalet födda i kommunen.  
 
Kommunen tar årligen fram prognoser över befolk-
ningsutvecklingen, och i slutet av nästkommande 
budgetperiod 2018-2021 beräknas antalet invånare 
vara 19 061. 
 
Den stora utmaningen framöver blir att klara de 
ökande driftskostnaderna. Under 2017 ökade 
kommunens nettokostnader med 37 mkr vilket 
motsvarar 3,3 %.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
För åren 2018-2021 kommer skatteintäkter och 
statsbidrag öka betydligt mindre än tidigare. Den 
årliga genomsnittliga ökningen beräknas vara ca  
2 % per år under perioden. 
 
Att nettokostnaderna överstiger skatteintäkter och 
statsbidrag är ohållbart. För en ekonomi i balans 
blir därför fokus under kommande budgetperiod att 
begränsa  utvecklingen av kostnadsmassan. 
Förutom allmänna besparingsåtgärder,  rationali-
sering och effektivisering av arbetsprocesser och 
verksamheter krävs omfattande strukturella 
förändringar för att uppnå målsättningen. 
 
Framtidens effektiviseringar måste, för att inte 
försämra servicen till medborgarna, vara mer 
inriktade på nya lösningar. Arbetet med att införa 
ny teknik, förenklade processer, samverka inom 
kommunkoncernen, med andra kommuner och 
andra aktörer måste utvecklas. 
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Syftet med den kommunala koncernredovisningen 
är att få en helhetsbild av kommunens ekonomi och 
åtaganden.  Denna kan ligga till grund för analyser 
och ge möjlighet till styrning av kommunens  
ekonomi, oavsett om verksamheten bedrivs i 
förvaltnings- eller bolagsform.  I den kommunala 
redovisningslagen används begreppet sammanställd 
redovisning, vilket är synonymt med koncernredo-
visning. Koncernredovisningen omfattar aktiebolag, 
stiftelser och föreningar i vilka kommunen har ett 
betydande inflytande. Här avses de fall där kom-
munens röstandel överstiger 20 %. 
 
 

Verksamheten under året 
 Under året har byggnationen av Ljusdal 

Energikoncernens nya kontorslokaler, bredvid 
panncentralen på Östernäs i Ljusdal, fortsatt. 
Projektet har under året försenats och fördyrats 
p.g.a. skador på byggnadens stomme. Flytten 
från nuvarande lokaler beräknas ske under 
senare delen av 2018. 

 Ljusnet har genomfört två stora byprojekt med 
fiber, norr och väster om Färila samt mellan 
Färila och Järvsö. 

 Ljusdal Renhållning har uppgraderat sin 
maskinpark med en hjullastare och en 
begagnad två facks sidlastare. 

 I Ljusdal Vatten har tre omfattande VA-
infrastrukturprojekt bedrivits, 
överledningsprojektet, anslutning av ett 
fritidsområde i Harsa till den allmänna VA-
anläggningen samt byggande av ett nytt 
ledningsnät på Öjeberget i Järvsö. 

 Ljusdalshem har den lägsta hyreshöjningen i 
regionen för 2018. Vakanserna i bolagets 
lägenhetsbestånd är fortsatt låga. 

 Ljusdalsservicehus  har under slutet av 2017 
färdigställt om och tillbyggnaden av 
Gärdeåsvägen 14 till trygghetsboende 

 Närljus har deltagit i flera utvecklingsprojekt, 
bl.a. Regional företagsutveckling, där länets tio 
kommuner ska ge individer med konkreta 
affärsidéer kunskap och verktyg för att kunna 
starta och driva ett eget företag. 
 

Årets resultat 
Kommunkoncernen redovisar i den sammanställda 
redovisningen ett positivt resultat om 5,9 mkr före 
bokslutsdispositioner och skatt.  
 
 
  

 

Investeringar 
Investeringarna i koncernen uppgick till 235 mkr 
under år 2017. 
 
 

Soliditet/Likviditet/Låneskuld 
Soliditeten i koncernen är 31,8 %, vilket är 2,7 
procentenheter lägre än föregående år. Inräknat 
kommunens pensionsförbindelse är soliditeten  
9,4 %, en minskning med 0,3 procentenheter. 
 
Koncernens samlade likvida medel var 43 mkr och 
låneskulden ökade med 125 mkr till 1 028 mkr. 
 
 

Antal anställda 
Antalet anställda i kommunkoncernen uppgick vid 
årsskiftet 2017/2018 till 1 844 tillsvidareanställda, 
att jämföra med 1 820 föregående år.  
 

Framtid 
Ljusdal Energikoncernen kommer att fortsätta 
arbetet med att hitta formerna i den nya 
organisationen. Då koncernen är utspridd på fem 
lokaler i kommunen har skisser tagits fram på hur 
koncernen ska kunna samlas på Östernäsområdet i 
”Vision Björkhamre” och i framtiden bedriva 
verksamheten från två driftsställen, Björkhamre och 
Åkerslund. Ljusnet har en målsättning att fram till 
och med 2020 bygga fiber till 95 % av kommunens 
hushåll och 95 % av kommunens företag. VA-
verksamheten står inför stora utmaningar med att 
reinvestera i ledningsnät och anläggningar. 
Renhållningen kommer att fortsätta anpassa sina 
fordon till matavfallsinsamlingen och utökning av 
den fastighetsnära insamlingen av 
återvinningsmaterial bland flerbostadshus och 
verksamheter . 
Ljusdalshem fortsätter prioritera arbetet med att 
spara energi. Nyproduktionen av 23 
hyreslägenheter på Molinsgatan i Ljusdal 
färdigställs för inflyttning i februari 2018. För 
Ljusdals Servicehus har upphandling och 
produktion av 24 lägenheter i trygghetsboende vid 
Stenevägen i Järvsö påbörjades under året. 
Ombyggnad av Mångs Pers i Färila till 
trygghetsboende med 19 lägenheter är påbörjat och 
beräknas vara färdigställt under sommaren 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I 27 

Ekonomiska engagemang i kommunkoncernen 
 
Intäkter, kostnader, borgen (tkr) 
 
 Försäljning  Borgen  
Enhet Köpare Säljare Givare Mottagare 
Ljusdals kommun 64 603 9 426 989 991  
Ljusdals Energiföretag AB   4 590 41 309  539 109 
AB Ljusdalshem konc 30 527 44 012  450 882 
Stiftelsen Närljus      907   5 880   
Stiftelsen Stenegård     
 
 
 
 
Bidrag, tillskott, utdelningar (tkr) 
 
 Ägartillskott Återbet Utdelning  
Enhet Givare Mottagare Givare Mottagare 
Ljusdals kommun    94 
Ljusdals Energiföretag AB                
AB Ljusdalshem   94  
AB Ljusdals Servicehus     
Stiftelsen Närljus     
Stiftelsen Stenegård     
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RESULTATRÄKNING (Tkr) NOT KOMMUNEN KONCERNEN
2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1,9 361 557 328 122 654 098 588 889

Verksamhetens kostnader 2,9 -1 497 434 -1 429 050 -1 681 033 -1 591 875

Avskrivningar 3 -33 667 -31 195 -95 239 -78 077

Verksamhetens nettokostnad -1 169 544 -1 132 123 -1 122 174 -1 081 063

Skatteintäkter 4 793 455 767 695 793 455 767 695

Generella statsbidrag och utjämning 5 358 757 362 389 358 757 362 389

Finansiella intäkter 6 6 265 7 896 2 181 6 039

Finansiella kostnader 7 -2 404 -1 757 -26 339 -26 240

Resultat före extraordinära poster -13 471 4 100 5 880 28 820

Skatt 8 -6 579 -4 956

Årets resultat -13 471 4 100 -699 23 864

BALANSRÄKNING (Tkr)
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

TILLGÅNGAR 2017 2016 2017 2016

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 932 932

Materiella anläggningstillgångar 11 691 001 661 875 1 939 715 1 807 002

   varav mark, byggnader o tekn.anl. 630 986 606 960 1 854 993 1 728 354

   varav maskiner och inventarier 60 015 54 915 84 722 78 648

Finansiella anläggningstillgångar 12 96 822 96 780 31 771 29 142

Summa anläggningstillgångar 787 823 758 655 1 972 418 1 837 076

Omsättningstillgångar

Förråd 3 466 2 869 16 190 15 460

Fordringar 13 110 082 120 703 177 122 185 321

Kortfristiga placeringar 14 57 986 57 413 57 986 57 413

Kassa och bank 46 325 18 884 114 297 57 238

Summa omsättningstillgångar 217 859 199 869 365 595 315 432

SUMMA TILLGÅNGAR 1 005 682 958 524 2 338 013 2 152 508

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Årets resultat 15 -13 471 4 100 -699 23 864

Resultatutjämningsreserv 33 900 33 900 33 900 33 900

Övrigt eget kapital 542 885 538 785 709 862 684 295

Summa eget kapital 563 314 576 785 743 063 742 059

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 16 69 579 68 238 69 688 68 536

Andra avsättningar 17 0 3 000 45 895 48 780

Summa avsättningar 69 579 71 238 115 583 117 316

Skulder

Långfristiga skulder 18 39 912 39 048 1 028 273 903 000

Kortfristiga skulder 19 332 877 271 453 451 094 390 133

Summa skulder 372 789 310 501 1 479 367 1 293 133

Summa skulder och eget kapital 1 005 682 958 524 2 338 013 2 152 508

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse

Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland 16 523 735 533 463 523 735 533 596

 skulderna eller avsättningarna

Övriga ansvarsförbindelser 20,21 992 474 867 383 2 769 2 904

Leasing 18
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KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)
NOT KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016
Den löpande verksamheten
Årets resultat -13 471 4 100 -699 23 864
Justering för av- och nedskrivningar 3 33 667 31 195 95 242 75 348
Justering för gjorda avsättningar 22 1 341 1 469 3 780 3 720
Justering för i anspråktagna avsättningar 23 -3 000 0 -3 191 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 24 4 527 -3 336 3 158 -8 898
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 23 064 33 428 98 290 94 034
Lager (ökning- / minskning+) -597 636 -730 1 079
Korta fordringar (ökning- / minskning+) 10 048 -20 773 5 420 -32 417
Korta skulder (ökning+ / minskning-) -9 843 31 048 -11 558 30 461
Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 672 44 339 91 422 93 157

Investeringsverksamhet
Investering i anläggningar -68 857 -40 139 -234 786 -150 261
Försäljning av anläggningar 1 065 2 862 3 301 3 451
Omklassificering -111 144 -111 144
Investering i finansiella anläggningstillgångar -42 -14 310 -42 -8 010
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 153
Nedskrivning finansiella anläggingstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet -67 945 -51 443 -231 485 -154 676

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 0 134 500 30 000
Amortering av skuld -10 092 -16 443
Ökning av investeringsbidrag 809 1 259 809 1 259
Förändring leasingskuld 638 1 688 638 1 688
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 447 2 947 125 855 16 504

Årets kassaflöde -43 826 -4 157 -14 208 -45 015

Likvida medel vid årets början 18 884 23 041 57 238 102 253
Likvida medel vid årets slut -24 942 18 884 43 030 57 238

-43 826 -4 157 -14 208 -45 015

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD/FORDRAN
Räntebärande nettoskuld vid årets början 30 913 29 768 -833 039 -829 858
Räntebärande nettofordran / skuld (-) vid årets slut 31 486 30 913 -956 875 -833 039
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DRIFTREDOVISNING(Tkr)

Nämnd/Styrelse Redovisat Budget Avvikelse 
2016 2017 Intäkt Kostnad Netto 2017

Kommunfullmäktige 1 273 2 130 1 318 1 318 812
Revisionen 1 144 1 220 1 184 1 184 36
Kommunstyrelse 181 326 184 772 154 770 329 891 175 121 9 651
   varav kommunledningskontor 60 511 67 735 25 632 92 994 67 362 373
   varav samhällsutveckling 120 815 117 037 129 138 236 897 107 759 9 278
Utbildningsnämnd 429 460 443 240 97 404 555 577 458 173 -14 933
Omsorgsnämnd 503 647 511 916 295 082 829 053 533 971 -22 055
Valnämnd 0 5 15 15 -10
Myndighetsnämnd 237 310 225 225 85
Överförmyndarnämnd 763 900 1 663 2 631 968 -68
Summa nämnder, förvaltnignar 1 117 850 1 144 493 548 919 1 719 894 1 170 975 -26 482

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr)
exkl försäljning Redovisat Budget

2016 2017 Utgift Bidrag Netto Avvikelse
Kommunstyrelse 32 818 80 954 61 931 -725 61 206 19 748
   varav kommunledningskontor 5 063 9 427 8 475 0 8 475 952
   varav samhällsutveckling 27 755 71 527 53 456 -725 52 731 18 796
Utbildningsnämnd 2 166 2 500 2 474 2 474 26
Omsorgsnämnd 824 1 000 974 -84 890 110
Finansen 3 074 1 000 3 478 3 478 -2 478

38 882 85 454 68 857 -809 68 048 17 406

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr) Redovisning Redovisning Total 
Projekt 2017 tom 2017 budget
Förvaltningshuset 18 963 21 466 10 000
Slottegymnasiet, Aula 10 296 11 064 9 600
Omklädningsrum, Älvvallen 3 092 3 092 5 000
Östergården, Järvsö 2 739 2 739 2 200
Vij förskola 1 009 1 088 4 922
Utbyte belysning fritidsanläggningar 953 3 489 4 500

Redovisat 2017

Redovisat 2017
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 27 113 22 612 196 223 176 823
Taxor o avgifter 28 301 26 427 28 301 26 427
Hyror o arrenden 31 484 27 936 154 623 134 244
Bidrag 222 408 208 442 222 700 208 690
Försäljning av verksamhet o konsulttjänster 40 045 38 540 40 045 38 540
Realisationsvinster 965 2 800 965 2 800
Försäkringsersättningar 10 690 1 085 10 690 1 085
Övriga intäkter 551 280 551 280
Summa 361 557 328 122 654 098 588 889
varav jämförelsestörande post 2 788 2 364 2 788 2 364

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner o sociala avgifter -896 086 -852 818 -965 655 -909 670
Pensionskostnader -56 832 -53 350 -57 975 -58 897
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -3 489 -1 353 -3 489 -1 353
Bränsle energi o vatten -20 085 -20 988 -53 862 -60 756
Köp av huvudverksamhet -233 221 -205 613 -242 470 -233 240
Lokal o markhyra -47 424 -43 486 -21 666 -10 278
Övriga tjänster -84 465 -83 717 -87 430 -83 717
Lämnade bidrag -60 709 -76 290 -54 879 -70 460
Realisationsförluster/utrangering -6 075 0 -6 075 0
Förändring avsättning 3 000 0 3 000 0
Övriga kostnader -92 048 -91 435 -190 532 -163 504
Summa -1 497 434 -1 429 050 -1 681 033 -1 591 875
Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26%. Till pensionsavsättningen tillkommer ränta 1 596 tkr som redovisas bland finan. kostnader.

Not 3 Avskrivningar
Avskrivning byggnader och anläggningar -19 302 -18 747 -72 412 -57 752
Planenliga avskrivningar materiella anl. -14 365 -12 448 -22 827 -20 325
Summa -33 667 -31 195 -95 239 -78 077

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär skatteinbetalning 796 331 770 812 796 331 770 812
Preliminär slutavräkning innevarande år 1 006 796 1 006 796
Slutavräkningsdifferens föregående år -3 882 -3 913 -3 882 -3 913
Summa 793 455 767 695 793 455 767 695

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Strukturbidrag 8 792 8 775 8 792 8 775
Inkomstutjämning 243 672 231 739 243 672 231 739
Kostnadsutjämning 44 514 54 402 44 514 54 402
LSS utjämning 10 802 8 795 10 802 8 795
Regleringsbidrag -186 -650 -186 -650
Kommunal  fastighets avgift 34 773 34 310 34 773 34 310
Generellt bidrag 16 390 25 018 16 390 25 018
Summa 358 757 362 389 358 757 362 389
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016

Not 6 Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 41 43 41 43

Räntor likvida medel 63 82 397 364

Utdeln Koncernbolag 94 2 229 94 0

Återbet del av villkorat aktieägartillskott Ljusdals Hem 0 0 0 2 229

Borgensavgift koncernbolag 4 324 4 268 4 323 4 268

Utdeln, reavinst övriga aktier 1 680 1 147 1 680 1 147

Övriga finansiella intäkter 63 127 63 4 486

Återföring nedskrivning av kortfristiga placeringar 0 0

Elimineringar inom koncernen 0 0 -4 417 -6 498

Summa 6 265 7 896 2 181 6 039

Not 7 Finansiella kostnader

Räntor anläggningslån -504 -509 -24 438 -24 969

Ränta på pensionsskuldsförändringen -1 596 -724 -1 596 -724

Övriga finans. kostnader -304 -524 -4 628 -4 816

Elimineringar inom koncernen 4 323 4 269

Summa -2 404 -1 757 -26 339 -26 240

varav jämförelsestörande post

Not 8 Skattekostnader

Aktuell skatt enl. bolagens årsredovisning -7054 -3146

Uppskjuten skatt enlig bolagens årsredovisningar 475 -1810

Skatt obeskattad reserv

Summa 0 0 -6 579 -4 956

Not 9 Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande intäkter

Återf nedskrivning fordran Samkraft 2 788 2 364 2 788 2 364

Not 10 Immateriella tillgångar

Vattenrätter 0 0 932 932

Summa 0 0 932 932

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 165 993 1 128 451 2 820 686 2 636 483

Ackumulerad avskrivning -534 604 -521 088 -925 424 -878 023

Ackumulerad nedskrivning -403 -403 -40 269 -30 106

Bokfört värde 630 986 606 960 1 854 993 1 728 354

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 2017 2016 2017 2016

Redovisat värde vid årets början 606 960 599 859 1 728 354 1 714 757

Investeringar 49 250 25 992 205 232 119 879

Försäljningar och utrangeringar -6 033 0 -7 997 -840

Nedskrivningar 0 0 -11 847 -46 651

Årets avskrivningar -19 302 -18 747 -21 838 -57 754

Under året genomförda omfördelningar 111 -144 -36 911 -1 037

Redovisat värde vid årets slut 630 986 606 960 1 854 993 1 728 354

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 263 807 246 387 335 827 310 901

Ackumulerad avskrivning -203 792 -191 472 -251 105 -232 253

Ackumulerad nedskrivning

Bokfört värde 60 015 54 915 84 722 78 648

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 54 915 53 278 78 648 76 801

Investeringar 19 607 14 147 29 554 22 748

Försäljningar och utrangeringar -142 -62 -653 -576

Övr justeringar 0 0

Årets avskrivningar -14 365 -12 448 -22 827 -20 325

Redovisat värde vid årets slut 60 015 54 915 84 722 78 648

Summa Materiella 

anläggningstillgångar 691 001 661 875 0 1 939 715 1 807 002

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Långfristig utlåning/placering

Kommun Invest 3 500 3 500 3 500 3 500

Ljusdals IF 9 000 9 000 9 000 9 000

Ljusdals Betongparksförening 3 000 3 000 3 000 3 000

Järvsö Ishockeyklubb 3 905 3 905 3 905 3 905

HBV 40 40

Värmeek 9 9

Andra långfrisitiga fordringar 2 601 0

Summa 19 405 19 405 22 055 19 454
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

Not 12 Forts Finansiella anläggningstillgångar 2017 2016 2017 2016

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 9 166 9 166 9166 9166

Övriga aktier o andelar 251 209 550 522

Elimineringar inom koncernen -68 000 -68 000

Summa 77 417 77 375 9 716 9 688

Summa Finansiella 

anläggningstillgångar 96 822 96 780 31 771 29 142

Till Ljusdalshem har lämnats ett villkorat aktieägartillskott 25 000 tkr, varav 13 324 tkr återstår

Not 13 Fordringar

Kundfordringar 8 853 5 315 27 994 22 689

Mervärdesskattefordringar 13 139 7 863 13 611 7 863

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 81 885 97 548 132 392 133 237

Övriga fordringar 6 205 9 977 18 853 30 822

Elimineringar inom koncernen -15 728 -9 290

Summa korta fordringar 110 082 120 703 177 122 185 321

Not 14 Kortfristiga placeringar

Pensionsmedel Nordea 27 364 27 178 27 364 27 178

Pensionsmedel Handelsbanken 30 622 30 235 30 622 30 235

Summa 57 986 57 413 57 986 57 413

Marknadsvärde vid årets slut 75 749 72 983 75 749 72 983

Not 15 Eget kapital

Ingånde eget kapital 576 785 572 685 742 059 726 698

Justering 1 703 -8 503

Årets resultat -13 471 4 100 -699 23 864

Summa 563 314 576 785 743 063 742 059

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

utjämningsreserv. I år har uttag gjorts med 0 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 2017 2016 2017 2016

I rörelsekapitalet ingår nämndernas egna kapital samt

resultatfonder.

Nämndernas egna kapital:

Kommunstyrelsen 4 850 8 757

Utbildningsnämdnen -7 450 -5 252

Omsorgsnämnd -10 000 -38 953

Myndighetsnämnd 50 0

Överförmyndarnämnd -50 0

Resultatfonder:

Städ 4 827 3 669

Kost -1 568 -830

Naturvård 131 26

Not 16 Avsättningar till pensioner

Avsättningar till pensioner exkl. ÖK-SAP 53 608 53 217 53 608 53 515

Avsättningar till pensioner avs. ÖK-SAP 256 143 256 143

Avsättningar till pensioner avs. förtroendev 2 131 1 556 2 131 1 556

Avsättning särskild löneskatt 13 584 13 322 13 584 13 322

Andra pensionsavsättningar 0 0 109

Summa 69 579 68 238 69 688 68 536

ÖK-SAP= Övereskommen särskild avtalspension

Pensionsbehållning 690 722 690 722

Förmånsbestämd ÅP 40 929 40 058 40 929 40 058

Pension till efterlevande 1 368 1 403 1 368 1 403

PA-KL pensioner 10 621 11 034 10 621 11 034

Summa avs pensioner exkl ÖK-SAP 53 608 53 217 53 608 53 217

Särskilda avtalspensioner 128 0 128 0

Visstidspensioner 128 143 128 143

Summa avs penisoner ÖK-SAP 256 143 256 143

Ingående avsättning pensioner 68 238 66 769 68 536 67 042

Nyintjänad pension 2 286 3 045 2 286 3 070

Ränte- och basbeloppsförändring 1 596 598 1 596 598

Pensionsutbetalningar -2 803 -2 460 -2 992 -2 460

Förändring av löneskatt 262 286 262 286

Summa avsatt till pensioner 69 579 68 238 69 688 68 536

Aktualiseringsgrad 95% 87% 87% 87%

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda med visstidspension 0 0 0 0

Personer med särskild avtalspension 0 0 0 0
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016

Pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelser

Ingående ansvarsförbindelse 533 463 546 294 533 463 546 294

Ränte- och basbeloppsförändring 11 678 6 389 11 678 6 389

Sänkning diskonteringsränta 0 0 0 0

Aktualisering 0 0 0 0

Pensionsutbetalningar -20 255 -19 984 -20 255 -19 984

Övrigt 722 3 269 722 3 269

Summa pensionsförpliktelser 525 608 535 968 525 608 535 968

Förändring av löneskatt -1 873 -2 505 -1 873 -2 505

Utgående ansvarsförbindelse 523 735 533 463 523 735 533 463

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 0 473 517

Avsättning skatter enligt bolagens årsredovisningar 0 0 45 422 45 263

Summa 0 0 45 895 45 780

Avsättning medel till återställande av avfallstippen

Ingående balans 0 0 0 0

Avsättningar under året 0 0 0 0

Ianspråktagande belopp under året 0 0 0 0

Utgående balans 0 0 0 0

Avsättning försäkringsskador

Ingående balans 3 000 3 000 3 000 3 000

Ianspråktagande belopp under året -3 000 0 -3 000 0

Utgående balans 0 3 000 0 3 000

Summa 0 3 000 45 895 48 780

Not 18 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut

Förfaller 0 - 5 år efter balansdagen 30 000 30 000 580 966 479 219

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 0 0 255 045 224 057

Rörliga lån som löper på obestämd tid 0 0 192 362 201 784

Avgår kortfristig del 0 0 -10 012 -11 108

Summa 30 000 30 000 1 018 361 893 952

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 5 095 4 869 5 095 4 869

Summa förutbetalda intäkter 5 095 4 869 5 095 4 869

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

2017 2016 2017 2016

Not 18 Forts Långfristiga skulder

Skuld finansiell leasing maskiner och inventarier

- som förfaller inom ett år 1 930 1 588 1 930 1 588

- som förfaller inom ett till fem år 2 887 2 591 2 887 2 591

Summa 4 817 4 179 4 817 4 179

Summa långfristiga skulder 39 912 39 048 1 028 273 903 000

Totala minimileasavgifter 4 920 4 347 4 920 4 347

Nuvärde totala minimileasavgifter 4 837 4 209 4 837 4 209

Operationella leasingavtal överstigande 3 år

- som förfaller inom ett år 39 885 42 750 39 885 42 750

- som förfaller inom ett till fem år 40 123 70 709 40 123 70 709

- som förfaller efter fem år 18 318 21 427 18 318 21 427

Summa 98 326 134 886 98 326 134 886

Not 19 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 47 642 49 884 89 593 76 604

Nästa års amorteringar 0 0 10 012 11 108

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter* 194 907 202 299 247 294 254 201

Preliminärskatt 1 220 1 069 1 220 1 069

Skulder till staten 15 061 15 661 17 097 16 358

Övriga korta skulder 2 780 2 540 30 339 40 083

Checkräkningskredit 71 267 71 267

Elimineringar koncern -15 728 -9 290

Summa 332 877 271 453 451 094 390 133

*varav

Beräknad upplupna pensioner individuell del 31 227 28 054 31 227 28 054

Beräknad upplupna löneskatt 7 576 6 806 7 576 6 806

Beräknad upplupen semesterlön och okompenserad tid 45 502 43 418 45 502 43 418

Förutbetalda intäkter avseende flyktingverksamhet 33 125 47 852 33 125 47 852

Not 20 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden

AB Ljusdalshem 270 887 276 271

Ljusdals servicehus AB 179 995 148 924

Ljusdals Energi koncernen 539 109 439 621

Borgen för egnahem 183 267 183 267

Ljusdals Golfklubb 2 300 2 300 2 300 2 300

Övriga 286 265

Summa 992 474 867 383 2 769 2 832
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NOTFÖRTECKNING TILL FINANSIERINGSANALYS

(TKR)

KOMMUNEN KONCERNEN

2017 2016 2017 2016

Not 21 Borgensförbindelse Kommuninvest

Not 22 Justering för gjorda avsättningar

Förändring avsättninga pensioner 1 079 1 183 1 079 1 208

Skuldförändr löneskatt på pens. avs 262 286 262 286

Förändring uppskjuten skatteskuld 2 439 2 226

Summa 1 341 1 469 3 780 3 720

Not 23 Justering för i anspråkt. avsättn.

Återföring försäkringsskada 3 000 0 3 000 0

Förändring avsättning pensioner 191

Summa 3 000 0 3 191 0

Not 24 Justering för övriga ej likvidetspåverkande poster

Reavinst/förlust  utrang anläggningstillg 5 110 -2 800 3 741 -8 362

Återförda investeringsbidrag -583 -536 -583 -536

Summa 4 527 -3 336 3 158 -8 898

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 2017-12-31 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor 
och totala tillgångarna till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 937 667 
138 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 956 694 298 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. Den 
sammanställda redovisningen inkluderar kommunen, 
Ljusdals Energiföretag AB, Ljusdalshem AB,  den 
näringspolitiska 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 har återföring av nedskrivning 
fordran Samkraft behandlats som en jämförelsestörande 
post. 
 
Intäkter 
 
Skatteintäkter 
I enlighet med Rådet för kommunal redovisning har  
kommunalskatten periodiserats. I bokslutet för år 2017 
har bokförts den definitiva slutavräkningen för 2016 och 
en preliminär slutavräkning för 2017, baserats på SKL:s 
decemberprognos. Slutavräkningen 2016 uppgår till -3,9 
Mkr. Den preliminära slutavräkningen för 2017 har 
bokförts till -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 avskriv-
ning 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 
20-100 år  Fastigheter                                                      
50 år       Dagvattenledningar 
 
Avskrivningsmetod 
Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivning påbörjas när 
tillgången tas i bruk. 
 
Komponentavskrivning 
Under 2015 genomfördes arbetet  med att dela upp de 
befintliga fastigheterna i komponenter. 
 
Grundläggande principer för fastigheterna är: 

 En komponent ska i princip vara större än  
250 tkr. 

 Befintliga fastigheter har delats upp i två 
grupper, gamla objekt och nygamla objekt. 

 Ett markvärde har satts för alla fastigheter med 
2 procent på restvärdet 150101. 

 Nya investeringar fördelas efter bedömd 
nyttjandetid. 
 

Under 2016 har ett arbete genomförts med att dela upp 
gator och vägar i komponenter.  
 
Grundläggande principer för gator och vägar är att 
uppdelningen har gjorts i två komponenter, vägkropp och 
slitlager. 
 
Under 2017 har parkanläggningar fördelats i två grupper 
av komponenter, mark och växter samt utrustning. 
  
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 
Under 2015 gjordes en avsättning för kostnader avseende 
lösöre som ska ersättas efter branden. Avsättningen har 
lösts upp under 2017.  
 
 
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  
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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 2017, men som betalats ut under 2018. Under 
ansvarsförindelser finns de pensionsförpliktelser som har 
intjänats före 1998. 
 
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.  
 
Lånekostnader 
Redovisning av lånekostnader sker enligt huvudmetoden 
i RKR rekommendation 15.1. Det innebär att 
lånekostnaderna belastar resultatet för den period de 
hänför sig till. 
 
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 och 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 intern-
ränta. 
 
Kassaflödesanalys 
Beskriver hur verksamhet och investeringar har finan-
sierats under året och hur likvida medel har förändrats. 
 
Kortfristiga fordran/skulder 
Kortfristiga lån, fordran eller skuld med en löptid under-
stigande 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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Revisorerna i Ljusdals kommun 2018-04-10 2016 -04- 10

Till
Fullmäktige i Ljusdals kommun
organisationsnummer 212000-2320

Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av fiullmktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens fZretag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar fi5r att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och flireskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också ffir att det finns en tillräcklig intern kontroll i
verksamheten samt fbr återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning. Granskningens omfattning och inriktning
redovisas i bilagan “Revisorernas redogörelse flir 2017 års granskning”.

Resultatet för 2017 är negativt och uppgår till -13,5 mnkr. Detta innebär att
kommunen inte når en ekonomi i balans och att resultatet måste återställas senast
2020. Nämnderna redovisar en negativ avvikelse mot budget med ca 26,5 mnkr.
Ij ämförelse med föregående år har verksamhetens nettokostnader ökat betydligt
mer än skatteintäkter och statsbidrag

Revisorerna ser allvarligt på den ekonomiska utvecklingen inom nämnderna och
att vissa nänincler återkommande redovisar underskott. Vi konstaterar även brister
gällande prognossäkerheten.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Ljusdals
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt men
ur ekonomisk synpunkt inte helt tillfredsställande sätt. Omsorgsnämnden
redovisar ett underskott om 22,1 nmkr och Utbildningsnämnden ett underskott
om 14,9 mnkr. 1 detta sammanhang ska framhållas att kommunstyrelsen utifrån
sin samordningsroll och uppsiktsplikt har stor påverkansgrad gällande hur
tillfredställande nämndernas uppföljning, utvärdering, analys och kontroll av
verksamhet och ekonomi är.



Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll i
huvudsak har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. De verksamhetsmässiga målen
för 2017 är endast delvis uppfyllda.

Vi tillstyrker trots ovan nämnda noteringar att fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda
ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att gemensam nämnd för
FoU Välfard, Regnet, Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken beviljas
ansvarsfrihet för 2017.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

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

Ljusdals kommun 20 18-04-10
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Roland Bäckman, ordförande
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Lars Arkegren, vice tdf. Olga lima Kicki Olsson
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Ulla-Britt Gidemalm Maj-Britt Tönners Inga-Lill Nyqvist
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Verksamhet 
All kommunal verksamhet ska granskas årligen. 
Kommunens revisorer 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 ska varje 
år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om 
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt 
enskilda ledamöter i dessa.  

Revisionen har också genom lekmannarevisorer 
uppgiften att granska verksamheten i kommunens 
aktiebolag samt i kommunalförbund, donations-
fonder och stiftelser. 

PwC (ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB) är 
sakkunnigbiträde för Ljusdals kommuners revisorer 
och lekmannarevisorer. 

Viktiga händelser under året  
Revisorerna upprättar årligen, utifrån en bedömning 
av risk och väsentlighet, en granskningsplan. 
Revisorerna utför granskningar av styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande, delårsrapporten och 
årsredovisningen. Revisorerna följer uppmärksamt 
styrelsens och nämndernas löpande verksamhet 
genom att följa protokollen m.m. Dessutom 
genomförs årligen ett antal fördjupade 
granskningsprojekt. Fördjupade granskningsinsatser 
har gjorts avseende Ljusdals Energiföretag ABs 
förvärv av byggnad samt en övergripande 
granskning av intern styrning och kontroll.   

Utöver dessa har följande uppföljningar av tidigare 
genomförda granskningar gjorts: 

 Avtalstrohet 
 Verkställighet av beslut 
 Omsorgsnämndens ansvarsutövande 
 Löpande redovisning 

Revisorerna har under året deltagit i 
revisionskonferens samt en fördjupad utbildning 
tillsammans med fullmäktiges presidium. 

 
 
Årets resultat 
Revisionens budget för verksamhetsåret 2017 är 
1 100 tkr och anslaget används huvudsakligen till 
arvoden samt köp av revisionstjänster från det 
revisionsföretag som revisionen har avtal med. 
Utöver ordinarie budget har revisionen även erhållit 
ett tilläggsanslag om 120 Tkr ifrån 
Kommunfullmäktige. Anslaget har använts för 
genomförande av en fördjupad granskning avseende 
Ljusdals Energiföretag AB. 
År 2017 redovisas ett överskott om ca 36 Tkr.  
 

Framtiden 
Revisionen har upprättat en granskningsplan för år 
2018. Planen är upprättad utifrån de noteringar 
revisorerna gjort under föregående år samt upprättad 
risk- och väsentlighetsbedömning. 
Granskningsinsatserna kommer att vara i paritet med 
2017 års nivå. 
 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
 

2017 2016
Intäkter 0 0
Kostnader -1 184 -1 144

Avskrivningar och internränta

RESULTAT -1 184 -1 144  
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Verksamhet 
Kommunstyrelsens verksamhet består av två 
förvaltningar. 
 
Kommunledningskontoret är en stabsfunktion 
bestående av kommunkansli, inköps-, ekonomi-, 
personal-, IT-, informations- och utredningsenhet, 
samt utvecklingsprojekt och kraftverket 
Kvarndammen. Under kommunledningskontoret 
finns även verksamheten på Stenegård,  
intraprenaden Ramsjöbygden, Energi- och 
klimatrådgivning samt konsumentvägledning.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen är kommun-
styrelsens verksamhetsförvaltning och omfattar: 
verksamhetsstöd, ungas inflytande, plan och bygg, 
fastigheter, gator och vägar, parker och lekplatser, 
miljö, räddningstjänst, biblioteksverksamhet, 
musik- och kulturverksamhet, fritidsgårdar, 
fritidsverksamhet, bostadsanpassningsbidrag och 
städ. 

Viktiga händelser under året 
 Arbetet med KUP:en (Köpingsutvecklings-

processen), som syftar till att utveckla och höja 
attraktiviteten för Ljusdals köpings centrala 
delar, har fortsatt. Under året hölls ett stort antal 
möten med intressenter och externa experter. 
Arbetet fortsatte under 2017. 
 

 Närljus har på kommunens uppdrag arbetat med 
en RFI-process för att hitta investerare för 
cirkulär odling på Bränta. Målet är en hållbar 
storskalig livsmedelsproduktion. 

 Projektet Intraprenaden Ramsjöbygden har 
under 2017 bedrivits som en testorganisation. 
Projektet kommer att utvärderas under 2018 för 
eventuell permanentning. 

 Kommunens ljusdal.se hamnade under 2017 på 
nytt i topp, på en andra plats av totalt 290 
kommuner, i SKL:s totalundersökning av 
kommunernas hemsidor.  

 Bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor) möjliggjorde 
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för många 
barn och unga runt om i kommunen. 

 Renovering/ombyggnad av Slotteaulan.  
 Renovering av Järvsö förskola, Östergården. 
 Sanering/återställning efter branden i 

Kommunhuset färdigställdes under året. 
 Takrenovering av ridhuset i Sjöbo påbörjades. 
 Nybyggnad av omklädningsrum på Älvvallen 

pågår. 
 Under året byggdes en hel del gång- och 

cykelvägar i Ljusdal bland annat längs Södra 
Järnvägsgatan och Norrkämstaleden samt att ett 
arbete inleddes med gc-väg längs Doktorsgatan. 
Gc-vägen längs del av Kläppavägen 
färdigställdes. 

 I Bokhandlargränd påbörjades bygget av ett så 
kallat Shared space i samarbete med 
fastighetsägare. 

 Vid Stenhamreskolan byggdes en bussgata med 
delfinansiering från Trafikverket. 

 I samband med invigning av det ombyggda 
Komunhuset försågs Riotorget med ny 
belysning. Ny belysning sattes även upp i 
Gamla stan efter dialog med fastighetsägare och 
butiker. 

 Jonsparken fick ny lekplatsutrustning och vid 
Magasinsgatan anlades en parkyta för att binda 
samman centrum och Östernäsparken. 

 Miljöenheten har under året genomfört tillsyns- 
och kontrollaktiviteter inom områdena hälso-
skydd, miljöfarlig verksamhet och livsmedel. 

 Miljöenheten har inventerat 300 enskilda avlopp 
i syfte att förbättra statusen för kommunens 
sjöar och vattendrag. 

 Samverkan har inletts med Kommunalförbundet 
södra Hälsingland som nu via avtal ansvarar för 
tillståndsgivning/tillsyn gällande explosiva 
varor. 

 Ett hektiskt arbete pågick under våren och 
sommaren inför invigningen av 
huvudbiblioteket i Ljusdal efter branden i 
Kommunhuset. Flera förbättringar genomfördes, 
både lokalmässigt och tekniskt. Det mesta av 
bokbeståndet och andra medier, bokhyllor och 
konst sanerades och lokalen iordningsställdes. 

 Processen med upphandling av en ny bokbuss 
fortsatte. 

INVESTERINGAR (Tkr) 
2017 2016

Utgifter -61 931 -34 076
Inkomster 725 1 258

Nettoinvesteringar -61 206 -32 818

Ordförande: Lars Molin 
Kommunchef: Nicklas Bremefors 
Förvaltningschef SUF: Lasse Norin 
Antal anställda: 214 st 
Antal årsarbetare: 204 st 
(exklusive deltidsbrandmän) 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2017 2016

Intäkter 154 771 143 934
Kostnader -294 246 -283 575
Resultat -139 475 -139 641

Avskrivningar och -35 646 -41 685
internränta
Resultat -175 121 -181 326
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 I september invigdes det nya kultur-/idrotts- 
centrat Slottehubben. Vid samma tillfälle 
nyinvigdes den renoverade Slottescenen. 

 Slottehubben information, Slottescenen, 
Motionshubben, Musikskolan och EstradLjusdal 
är från och med 2017 integrerade delar i den nya 
enheten Slottehubben. 

 
Årets resultat 
Kommunstyrelsen redovisar ett samlat överskott på 
9 651 tkr, fördelat med ett överskott på 373 tkr på 
kommunledningskontoret och ett överskott på         
9 278 tkr på samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Kommunledningskontoret: 
För kommunledningskontoret så är det enheterna 
Ramsjöbygden, Stenegård, Inköpsverksamhet, 
Ekonomienhet samt Personalenhet som redovisar 
de största avvikelserna mot budget. 
 
Ramsjöbygdens underskott beror på för höga 
kostnader för hemtjänsten. 
 
Verksamheten för Stenegård redovisar ett under-
skott beroende på att personalbudgeten inte är 
anpassad till verksamheten samt att kostnaderna för 
anpassning av lokaler, hyror samt akuta underhålls- 
åtgärder på Barnens Stenegård blivit högre än 
beräknat.   
 
Inköpsverksamhetens underskott beror på att 
enheten har haft en tjänst ofinansierad samt att 
kostnaderna för inköpssystem och köp av tjänster 
blivit högre än beräknat. 
 
Ekonomienheten redovisar ett överskott på grund 
av tjänstledighet samt vakant tjänst under del av 
året. 
 
Personalenheten har fått medel från utvecklings- 
reserven för projekt Rehabkonsulter och styr- 
dokument vilka inte har upparbetats helt under året 
och därför ger ett överskott. 
 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen: 
För Samhällsutvecklingsförvaltningen så finns de 
största avvikelserna mot budget på enheterna Plan 
och bygg, Fastighet och Städ. 
 
Plan och bygg har ett överskott till största delen 
beroende på föräldraledigheter samt vakanta 
tjänster under delar av året. I överskottet finns även 
medel för utredning av GC-väg mellan Ljusdal-
Järvsö, som ännu inte har upparbetats. Överföring 
av detta överskott begärs till 2018 då arbetet 
fortsätter.  
 
 
 

Fastighetsenhetens överskott beror till största delen 
på att kommunen erhållit försäkringsersättning för 
reparations- och saneringskostnader i samband med 
branden i Kommunhuset. 
 
Städenheten har haft fler lönebidragsanställningar 
samt högre intäkter vilket gett ett överskott. 
 

Framtiden 
Kommunledningskontoret kommer att fortsätta 
utvecklas som stabsenhet för att stödja medborgare, 
politik och förvaltningar. 
 
Kommunfullmäktige har tillskjutit medel för 
tillgänglighetsarbete 2018. En utbildningsinsats ska 
genomföras om vinster med tillgänglighetsarbete. 
Vidare ska ett tillgänglighetsprogram utarbetas. 
 
Kommunfullmäktige har även tillskjutit medel till 
ett projekt för jämställdhetsintegrering av 
kommunens verksamheter under 2018. 
 
Demokratiberedningen ska arbeta med åtgärder för 
mer nöjda medborgare och stärkt förtroende till 
kommunens verksamheter. Även bereda 
möjligheter att tillvarata medborgarnas intresse för 
politik och ansvarstagande. 
 
En fortsatt utveckling av användandet av ny teknik 
är en viktig framtidsfråga för kommunstyrelsen. En 
annan är samverkan med andra kommuner och 
andra aktörer. 
 
Kommunen har fått pengar från Vinnova för att 
fortsätta utveckla intraprenaden Ramsjöbygden 
samt starta upp en förstudie i Los i syfte att 
undersöka om det finns samordningsvinster att göra 
för att stärka upp dessa delar av kommunen. 
 
Första stegen i utvecklingsplanen för perioden 
2016-2020 på Stenegård är att konsolidera 
verksamhet och organisation samt söka externa 
samarbeten för att genomföra de första faserna i 
utvecklingsprocessen. 
 
Gång- och cykelnätet är viktigt för att underlätta för 
hållbara resor och därför satsar kommunen på 
inventering och åtgärder som förbättrar detta nät. 
Arbetet med att förbättra vägnätet enligt asfalts-
planen fortgår. Med belysningspolicyn som grund 
pågår omfattande upprustningar av kommunens 
vägbelysning, men också en del rivningar. 
 
För att skapa fler arbetstillfällen vill förvaltningen 
bland annat medverka till 
 En etablering av storskalig livsmedelsindustri på 

Bränta Industriområde 
 Att stödja den fortsatta utvecklingen i Järvsö, 

främst avseende mark- och exploateringsfrågor. 
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För att skapa ökad attraktionskraft och tillväxt vill 
förvaltningen bland annat medverka till 
 En utveckling av centrumkärnan i Ljusdal med 

nybyggnation av bostäder, lokaler för samhälls- 
service och småskalig handel.  

 En fortsatt utveckling av området kring Ljusdals 
Folkpark, i syfte att skapa ett attraktivt område 
för rekreation och offentliga evenemang av 
olika slag. 

 
Planerade viktiga insatser för framtiden är bl.a.: 
 Va-plan antas. 
 Fördjupad översiktsplan för Ljusdal antas. 
 Politiskt beslut i frågan om eventuellt byte av 

genomfartsväg mot Kyrksjönäsvägen med 
Trafikverket. 

 Projektering av gång- och cykelväg mellan 
Järvsö och Ljusdal samt mellan Färila och 
Ljusdal. 

 Finna tillgängliga lösningar för koppling mellan 
Resecentrum och Östernäs. 

 En fortsatt utveckling av biblioteksservicen ska 
ske genom samverkan med kulturaktörer inom 
och utom kommunen. 

 Inköp av ny bokbuss förväntas ske under 2018. 
 Fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde 

tas fram i ett samarbetsprojekt med Bollnäs och 
Ovanåker. 

 Åtgärder i vattendrag i enlighet med fiskevårds- 
planerna kommer att genomföras. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECIFIKATION FÖR 2017 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 

kostnad mot budget
Verksamhetsledning 8 008 -550
Ramsjöbygden 1 298 -612
Turistverksamhet 3 271 -731
Inköpsverksamhet 4 116 -778
Information 2 781 263
Kommunkansli 7 157 529
Ekonomienhet 7 048 672
Medl.avg.,försäkr. & anslag 2 337 216
IT-enhet 17 001 324
Personalenhet 8 942 849
Utredningsenhet 4 306 -66
Utvecklingsprojekt 1 085 269
Kraftverk Kvarndammen 12 -12
Summa KLK 67 362 373
Ungas inflytande 625 68
Verksamhetsstöd 1 485 55
Plan & bygg 4 517 1 632
Fastigheter -1 340 4 506
Näringslivsfr.åtg/information 5 830 0
Gator & vägar 19 688 124
Parker & lekplatser 4 949 32
Miljö 2 525 631
Räddningstjänst 16 316 -8
Biblioteksverksamhet 11 087 -147
Musik- & kulturverksamhet 15 893 191
Fritidsgårdar 5 584 -15
Fritidsverksamhet 17 762 130
Bostadsanpassningsbidrag 3 996 921
Städ -1 158 1 158
Summa SUF 107 759 9 278
SUMMA Kommunstyrelse 175 121 9 651
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Verksamhet 2017 
Utbildningsnämnden ansvarar för verksamhet från 
barnomsorg till vuxenutbildning. Barnomsorg  
bedrivs i både kommunal och fristående regi. Inom 
barnomsorgen (pedagogisk omsorg, fritidshem och 
förskola) finns 1 495 barn inskrivna (2016: 1 538), 
varav ca 27 % i fristående verksamhet (2016: 27 
%). 
De kommunala grundskolorna och grundsärskolan 
fördelas på åtta rektorsområden. I kommunen finns 
också tre fristående grundskolor.  Elevantalet i de 
kommunala och fristående skolorna är 2 176 elever 
(2016: 2 161), varav ca 17 % (2016: 15 %) i fri-
stående skolor. Av gymnasieelever folkbokförda i 
Ljusdal går ca 59 % (2016: 60 %) i den kommunala 
gymnasieskolan, inklusive IM-programmen. Slotte-
gymnasiet har sammanlagt 540 elever (2016: 542).  
 
I kommunen finns ett lärcentrum där all vuxen-
utbildning bedrivs. Verksamheten omfattar svenska 
för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbild-
ning och Komvux. Framförallt SFI har haft en ökad 
genomströmning. Under året har drygt 970 (2016: 
970) elever varit inskrivna i någon av verksamhet-
erna. Särvux finns i samma lokaler men sorterar 
under grundsärskolans rektor. Vuxenutbildningen 
samverkar med övriga hälsingekommuner inom 
Hälsinge-utbildningar ekonomisk förening. 
 

Viktiga händelser under året 
 En ny förvaltningsledningsorganisation med 

verksamhetschefer för förskola, grundskola och 
gymnasium (tillika rektor), administration, 
elevhälsa samt en kvalitetssamordnare, har an-

ställts till ledningen på utbildningsförvaltning-
en. 

 Utbildningsnämnden har under 2017 utvecklat 
huvudmannens roll och ansvar samt utarbetat 
riktlinjer för styrning och ledning av kommu-
nens skolverksamhet.  

 Utbildningsnämnden har fortsatt sitt arbete 
med en långtidsplan som inkluderar en total 
översyn av skolorganisationen. 

 Nya riktlinjer för ingångslöner lärare har fast-
ställts för att säkerställa framtida rekryteringar. 

 Satsningen på elevdatorer har fortsatt under 
2017 vilket har medfört högre kostnader än be-
räknat bland annat för mailkonvertering, IT-
stöd/funktioner och licenser. 

 Dagbarnvårdarkollektivet Zorro har omvand-
lats till förskola. 

 Flera verksamheter har haft ett minskat antal 
asylsökande barn och elever och därmed även 
minskade statsbidrag.  

 

Årets resultat 
Nämndens verksamheter har ett negativt resultat för 
2017 som uppgår till – 14 933 000 kr. Delårsbok-
slutets helårsprognos visade på ett underskott på 8 
740 000 kr.  
 
De totala intäkterna har minskat med cirka 2,4 
miljoner kronor, medan kostnaderna har ökat med 
drygt 26 miljoner kronor. Under året har antalet 
asylsökande som vistats i kommunen minskat och 
därmed har även intäkterna för skolgången minskat. 
Totalt har dessa intäkter minskat med ca 7,9 miljo-
ner jämfört med 2016. En anledning till kostnads-
ökningen är att nya riktlinjer för lärares ingångslö-
ner har fastställts. Detta innebar även att redan 
anställda lärare som låg under ingångslönen juste-
rades upp till den nivån. Även inom andra områden 
har lönerna vid nyanställningar blivit högre på 
grund av den rådande konkurrenssituationen mot 
närliggande kommuner för utbildad personal.   
 
Barnomsorg har ett underskott och det är fritidshem 
och förskola som står för det. Statsbidraget för 
”mindre barngrupper” söktes även för läsåret 
2017/2018 för samma enheter som tidigare år men 
endast få enheter beviljades. Detta har medfört 
svårigheter att på kort sikt anpassa verksamheterna. 
På förskolan har det varit många barn med särskilda 
behov som har medfört insatser som det inte har 
funnits täckning i budget för. Under året har perso-
nalen i förskolorna fått utbildning i ”barn som an-
hörig” samt handledning utifrån Ross Green-
modellen som handlar om låg affektivt bemötande. 
En grunduppsättning av tecken som stöd har arbe-
tats fram och ska under nästa år implementeras i 
förskolorna. Idag arbetar några förskolor med teck-
en som stöd och målet är att all personal i försko-
lorna ska använda sig av tecken som stöd. En sats-
ning på språkstödjare i förskolan har slagit ut väl. 
Barn och föräldrar med annat modersmål än 
svenska har därmed kunnat få en bättre förståelse 

Ordförande: Allan Cederborg 
Utbildningschef: Monica Hallquist 
Antal anställda: 555 
Antal årsarbetare: 535 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
 
 2017 2016 
Intäkter 97 404 99 812 
Kostnader -550 511 -524 199 
 
Resultat -453 107 -424 387 
Avskrivningar  
och internränta -5 066 -5 072  
Resultat -458 173 -429 459 
 
INVESTERINGAR (Tkr) 
 
 2017 2016 
Utgifter  -2 474 -2 166 
Inkomster  
Netto- 
investeringar -2 474 -2 166 
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för hur förskolan fungerar och fått praktisk hjälp i 
den dagliga verksamheten.  
 
På fritidshemmen tog nämnden beslut om att barn i 
åldern 10-12 skulle få öppen fritids istället för fri-
tidshem. Detta medförde en besparing i budgeten. 
Under året har dock nämnden tagit tillbaka beslutet 
och istället har 10-12 åringarna fått gå kvar på ordi-
narie fritidshem vilket medför ett underskott mot 
budgeten.  
 
Verksamheten för förskoleklass ingår under grund-
skolans rektorsansvar. Ljusdals kommun har valt att 
ha en så kallad samlad skoldag för förskoleklass 
och därför använt mer personal än de lagstadgade 
525 timmar per läsår.  
 
Grundskolan visar ett underskott som främst beror 
på att extra resurser tillförts elever i behov av sär-
skilt stöd. Den ökade lönekostnaden på grund av 
nya riktlinjer för ingånglöner för lärare fanns inte 
budgeterat och har därför orsakat en budgetavvi-
kelse. Den nuvarande resurstilldelningen är inte 
tillräcklig i förhållande till de behov som finns. 
Dessutom räcker nyckeltalen för undervisning inte 
till för att täcka tjänster och behov på små skolen-
heter. Den stora satsningen på digitala läromedel 
har inneburit en omställning även för pedagogerna 
och utbildningsinsatser för detta har genomförts. 
Kommunens grundskolor har haft ett sammarbete 
med organisationen Friends som inneburit utbild-
ning i att motverka mobbning. Ett arbete med att 
NPF-säkra (neuropsykiatisk funktionsnedsättning) 
klassrummen har påbörjats och väntas fortsätta 
under 2018. Detta är en åtgärd för att elever med 
diagnoser inom NPF ska få en lugnare studiemiljö 
som även gagnar samtliga elevers möjlighet till 
studiero.   
 
Verksamhet gymnasieskola redovisar ett underskott 
mot budget. Avvikelsen beror på att personalen för 
undervisning har kostat mer, som delvis beror på 
ökade ingångslöner för lärare samt att antalet lärare 
överskrider resurstilldelning i budget.  Även perso-
nal för elevassistenter, studiehandledare samt admi-
nistration och vaktmästare har kostat mer än vad 
som är budgeterat. Under året har gymnasieskolan 
arbetat med effektiviseringar i både undervisning 
och övriga funktioner i anslutning till gymnasiesko-
lan. I december började en ny rektor som även har 
uppdraget som verksamhetschef för gymnasieskola.  
Ljusdals kommun har ingen egen gymnasiesär-
skola, utan köper platser i andra kommuner.  
 
Vuxenutbildningen har ett överskott som beror på 
att komvux har fått ökat anslag i budgeten i det 
generella statsbidraget.  
 
I övrig utbildning ingår kostnader för yrkeshögsko-
leutbildning, uppdragsutbildning och elevhem. 
Underskottet beror på att jourlöner för elevhems-
personal har kostat mer än budget samt att kostna-
der för administrativ personal ökat.  
 

Ett nytt verksamhetssystem för elevhantering samt 
införandet av digitala läromedel är orsaken till 
ökade IT-kostnader. 
 

Framtid 
Under 2017 är det en större andel elever som avslu-
tat grundskolan med behörighet till gymnasiet (82 
%) jämfört med 2016 (74 %). Utbildningsnämnden 
fortsätter satsningarna på att få in digitaliseringen i 
undervisningen som ett verktyg för ökad målupp-
fyllelse.  
 
Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att 
utveckla Ljusdals skolorganisation till en välskött 
organisation i linje med fastställda riktlinjer för 
styrning och ledning. Det är ett långsiktigt strate-
giskt utvecklingsarbete som inletts under 2017 och 
avslutas under 2021 och omfattar alla skolformer 
och alla nivåer inom skolsystemet.  
 
I och med att verksamhetschefer har anställts för-
väntas effektiviseringar utifrån samordning mellan 
olika skolor och skolformer. 
Utbildningsnämnden har börjat titta på möjligheten 
att starta en resursskola i Ljusdal för att möta elever 
med särskilda behov. Beslut om en eventuell start 
väntas under våren 2018.  
 
Fördelningen av resurser till olika skolor behöver 
ses över för att rektor ska ha förutsättningar att 
organisera sin skola så att alla elever får rätt an-
passningar för att kunna nå målen. Personalförsörj-
ningen är svårast på små enheter, vilket visar på att 
översynen av skolorganisationen behöver fortsätta.  
 
Rekryteringen av lärare fortsätter att vara en stor 
utmaning där nya riktlinjer för ingångslöner är en 
viktig del. Samverkan med lärosäten ska stärkas 
inför kommande rekryteringar. Fortsatt diskussion 
gällande lärarnas löneläge är en viktig strategi för 
att inte halka efter. 
 
Ekonomi 
I tabellen nedan redovisas verksamheternas avvi-
kelser mot budget 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 

SPECIFIKATION FÖR 2017 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 
 kostnad mot budget 
Utbildningsnämnd  1 363 -195 
Idrotts & fritidsanl.  74 -72 
Barnomsorg  118 140 -3 822 
Förskoleklass  12 391 -926 
Grundskola- & särskola  195 997 -4 930 
Gymnasie- & Gy särskola  102 310 -4 790 
Vuxenutbildning  10 530 438 
Övrig utbildning  2 045 -91 
Verksamhetsstöd  15 323 -545 
 
SUMMA       458 173 -14 933 
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Verksamhet 
Biståndshandläggarenheten handlägger och beslutar 
om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt 
Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Här handläggs och 
beslutas även om färdtjänst och riksfärdtjänst. I 
enheten ingår även avgiftshandläggning och 
anhörigstöd. 
 
Individ och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för stöd 
och vård åt barn, unga, föräldrar och andra vuxna 
med problem kring familjerelationer, försörjning, 
missbruk och hot- och våld i nära relation. I vissa 
fall ges tvångsvård efter beslut av 
förvaltningsdomstol. IFO ansvarar även för stöd och 
utredning inom familjerätt gällande faderskap och 
vårdnadsfrågor, för budget- och skuldrådgivning 
samt för handläggning av alkoholserveringstillstånd.  
 
Stöd och omsorg till personer med funktionsned-
sättning (SO) verkställer insatser enligt SoL och 
LSS. Verksamheten består av personlig assistans, 
gruppbostäder, servicebostäder, korttidshem och 
daglig verksamhet. 
 
Äldreomsorgen (ÄO) verkställer insatser enligt 
(SoL). Verksamhetsområdet består av hemtjänst, 
vård- och omsorgsboenden (VoBo) samt hälso- och 
sjukvård upp till sjuksköterskenivå. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) introducerar 
personer som av olika anledningar har svårt att 
komma in på den ordinarie arbetsmarknaden och 

erbjuder dessa personer kompetenshöjning genom 
praktik och tidsbegränsade anställningar.  
 
Integrationsverksamheten har ansvar för mottagande 
av kommunplacerade flyktingar med 
uppehållstillstånd samt HVB-hem för 
ensamkommande flyktingbarn samt stödboende för 
ensamkommande.  
  
Kostservice består av ett centralkök, tillagningskök 
och mottagningskök som tillsammans producerar 
måltider till kommunala förskolor och skolor, 
äldreomsorgen, närsjukvårdsavdelningen samt 
enstaka externa kunder. Dessutom produceras kylda 
matlådor till kunder i ordinärt boende. 
 

Viktiga händelser under året 
År 2017 har IFO skapat ordning och reda. Alla avtal 
för placerade har granskats. Nya ramavtal har 
pressat priserna för vård vid HVB. IFO har lyckats 
slutföra alla barnavårdsutredningar som pågått 
längre än lagstadgade fyra månader. Alla nya sker 
inom tid. 
 
Integrationsverksamheten har tvingats till ett 
omfattande omställningsarbete under året. Inflödet 
av ensamkommande flyktingbarn till kommunen har 
fortsatt att minska kraftigt. Utifrån det nya systemet 
har endast två barn under 2017 mottagits i 
kommunen. Detta har lett till omställningsbehov och 
tvingat fram personalminskningar.  
 
Under året har behovet av vård- och 
omsorgsboendeplatser minskat. Omsorgsnämnden 
beslutade vid junisammanträdet 2017 att Mångs-Pers 
avvecklas som vård- och omsorgsboende. 
Ljusdalshem har därefter påbörjat en omvandling av 
boendet till trygghetsboende.  
 
Projektet Trygg hemgång har övergått från att vara 
ett projekt till att bli ordinarie verksamhet. 
Verksamheten ses som en stor tillgång inför den nya 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
vård. 
 

Årets resultat 
Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 
22 055 tkr för år 2017. Kostnaderna har primärt ökat 
inom verksamhetsområdena IFO, SO och 
kostservice. 
Under året har sjukfrånvaron minskat och 
omsorgsnämndens kostnader för sjukfrånvaron är ca 
300 tkr lägre än föregående år. Trots detta så är 
kostnaderna ca 3 miljoner högre än budget och 
fortsatta insatser behövs under 2018. 
 
IFO redovisar ett underskott på ca 9 miljoner. 
Kostnaderna har 2017 fortsatt att öka och den stora 
anledningen är att verksamheten har för stora 

Ordförande: Yvonne Oscarsson 
Förvaltningschef: Mikael Björk 
Antal anställda: Antal 943, 
motsvarande 882 årsarbetare  

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2017 2016

Intäkter 295 082 290 466

Kostnader -827801 -792 804

Resultat -532 719 -502 338

Avskrivningar och internränta -1 252 -1 309

Resultat -533 971 -503 647

INVESTERINGAR 
(Tkr)   
 2017 2016 

Utgifter -974 -824 

Inkomster 84 69 

Nettoinvesteringar -890 -755 
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placeringskostnader jämfört med budget. 
Svårigheten att rekrytera har inneburit högre 
kostnader för konsulter än beräknat. Det stora antalet 
skyddsplaceringar av framförallt kvinnor och barn 
till följd av våld i nära relation driver upp 
kostnaderna. Under 2017 var kostnaden relaterad till 
våld i nära relationer 21 miljoner. Även 
försörjningsstöd redovisar ett underskott, där vi såg 
en ökande trend under sista kvartalet 2017. 
 
SO redovisar ett underskott på ca 12,7 miljoner. 
Verksamheten gick in i året med en ofördelad 
besparing på 6,7 miljoner och utöver detta ses en 
ökad kostnad inom personlig assistans. 
Försäkringskassan har vid uppföljningar av 
befintliga ärenden i Ljusdals kommun gjort 
ändringar i besluten, som gör att kommunen får ta en 
större del av kostnaderna än tidigare. Inom 
socialpsykiatrin har kostnadsnivån varit 2 miljoner 
högre än budget. 
 
Inom ÄO redovisas ett totalt underskott på 3,8 
miljoner. Verksamheten redovisar exklusive 
löneökningar 2017 en kostnadsnivå motsvarande 
2016. Hemtjänsten redovisar för första gången sen 
2010 en kostnadsnivå motsvarande budget.  
Vård- och omsorgsboendena redovisar ett litet 
underskott om ca 600 tkr. 
 
Inom ÄO är den stora utmaningen hemsjukvården 
som redovisar ett underskott på ca 5 miljoner. 
Behoven fortsätter att öka och den skatteväxling som 
skedde i samband med övertagandet har inte 
motsvarat dagens kostnadsnivå. 
 
AME har under året jobbat med genomlysning av 
verksamheten och effektiviseringsåtgärder samt ökat 
samarbetet med såväl Integrationsverksamheten som 
IFO. Verksamheten redovisar ett överskott om 3,9 
miljoner.  
 
Integrationsverksamheten redovisar ett positivt 
resultat på ca 7 miljoner kr trots 
omställningskostnader. Detta överskott redovisas ej i 
omsorgsnämndens resultat utan hanteras på 
kommunövergripande nivå. 
 
Kosten redovisar ett underskott på ca 600 tkr 2017, 
detta beror främst på minskade intäkter från 
äldreomsorgen och förskolorna samt obudgeterade 
kostnader för intraprenad Ramsjö. 
 

Framtiden 
Utvecklingen med att ställa om till att arbeta efter 
metoden Individens behov i centrum (IBIC) 
fortsätter under 2018. Under året utreds även nya 
riktlinjer för biståndshandläggning inom ÄO. På 
nationellnivå pågår en statlig utredning om den 
framtida socialtjänstlagen vilket kommer att påverka 
omsorgsnämndens verksamheter.  

 
Under 2018 träder Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten vård i kraft. Ljusdals 
kommun har skrivit på en överenskommelse med 
övriga nio kommuner i länet samt Region Gävleborg 
om hur vi ska samverka för att utskrivningsklara 
patienter skyndsamt ska kunna komma hem.  
 
Arbetet med vårt framtida nya demensboende 
fortsätter. Under kvartal ett 2018 presenteras den 
förstudie som omsorgsnämnden beslutat om för 
kommunstyrelsen. Förvaltningen fortsätter arbetet 
med att utreda möjligheten att införa förkortad 
arbetstid inom äldreomsorgen. 
 
Inom IFO genomförs ett projekt med  
7-timmarsarbetsdag med följeforskning och fokus på 
den psykosociala arbetsmiljön. Inom ramen för vårt 
arbete med missbruksvården och med våld i nära 
relationer sker ett utvecklingsarbete för att nå en 
budget i balans bland annat genom projekt Bostad 
först, deltagande i pilotprojekt med polisen och 
satsning på behandling till förövare.  
 
Omsorgsnämnden ämnar genomföra en satsning på 
olika gruppverksamheter för vuxna och barn, för att 
med mindre personalresurser nå fler behövande samt 
att under 2018 påbörja kvalitetshöjande åtgärder för 
placerade barn genom exempelvis samverkan med 
utbildningsnämnden i syfte att erbjuda insatser i 
egen regi. 
 
Det fortsatt minskade inflödet av ensamkommande 
barn i kombination med det nya systemet för 
ersättning, som inneburit kraftigt minskade intäkter 
från Migrationsverket, har medfört att 
omsorgsnämnden beslutat om en minskad och 
omställd verksamhet för kommunens mottagande. 
Verksamheten kommer framöver att ställa om från 
att fokusera på mottagande till integrationsfrämjande 
insatser. 
 
Från och med 15 september 2018 träder ett nytt 
livsmedelsavtal i kraft, det spås leda till ca 15-20  % 
ökade livsmedelskostnader och kommer på sikt att 
påverka den interna prissättningen. Under 2018 
kommer också kostutredningen att presenteras vilket 
blir startskottet för det framtida arbetet. 
  

Verksamhet Netto- Avvikelse 

kostnad mot budget

Omsorgsnämnd 1 022 78

Verks.stöd och biståndsh. 18 382 6

Färdtjänst 3 401 109

Individ- o familjeomsorg 111 094 -8 988

Stöd och omsorg 102 264 -12 713

Äldreomsorg 287 982 -3 765

Arbetsmarknadsenhet 9181 3864

Integrationsverksamhet 0 0

Kostservice 646 -646

SUMMA 533 971 -22 055

SPECIFIKATION FÖR 2017 (Tkr)
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Verksamhet   
Överförmyndarnämnden ska verka för att reglerna i 
enlighet med Föräldrabalken följs. Den huvud-
sakliga uppgiften är att utöva tillsyn över förmyn-
dare, gode män och förvaltare (nedan ställföre-
trädare). I tillsynen ingår bland annat att ha en 
fortlöpande kontroll över deras förvaltning av 
huvudmännens egendom och omsorg om deras 
person.  Kontrollen sker till stor del genom gransk-
ningar av årsräkningar. Beslut och rådgivning är 
ytterligare två stora delar i verksamheten, samt 
utredning och yttrande på uppdrag av Tingsrätten. 

 
Viktiga händelser under året 
Granskning av årsräkning och beslut om arvode 
genomfördes någorlunda enligt plan, 17 
årsräkningar kvar att arvodera i september. 2 
granskare timanställdes under våren, med avslut i 
juni då granskningen ansågs slutförd. 
 
Grundutbildning för ställföreträdare har under 2017 
genomfört löpande vid behov. Två årsräknings-
utbildning genomfördes en i januari där 23 
ställföreträdare deltog och en i november där 11 
ställföreträdare. 
 
Mottagande av ensamkommande barn har avtagit 
markant, 2017 tog Ljusdal emot 6 barn. Dock 
kvarstod tillsynen över de 57 barn som var aktiva 
under 2017. Under 2017 skrev Migrationsverket 
upp ett stort antal ungdommar i ålder vilket prövade 
verksamheten. Under en längre period tvistades det 
om godemannen skulle kvarstå eller inte. Frågan är 
ännu inte till fullo löst.  

Svårigheten att rekrytera ställföreträdare kvarstår, 
samt att ärenden blir mer och mer komplicerade, 
varpå rekrytering har varit i fokus under 2017. En 
av lösningarna har varit att köpa tjänst av 
Förvaltarenheten som finns för Bollnäs och 
Ovanåkers räkning. 6 ärenden är förlagda på 
förvaltarenheten.  

Enheten har varit tungt arbetsbelastad, så effektivi-
sering och prioritering av verksamheten har varit ett 
arbete som löpt på under året. 

 

Årets resultat 
Av nämndens budget om 900 tkr förbrukades  
968 tkr, således en budget med ett underskott. Stor 
del av underskottet beror på köp av tjänst av 
förvaltarenhten. En lösning som varit odiskutabel 
för att klara det kommunala uppdraget. Denna del 
av budgeten innehåller till största delen arvoden till 
ställföreträdare och är mycket svår att prognosti-
sera då arvodet kan variera år från år samt att beslut 
ska tas om huvudmannen kan betala själv eller om 
kommunen betalar arvodet. 
 

Framtiden 
Avvecklingen av den extra bemanningen som 
erhållits för ensamkommande barn är påbörjad. 
Dock kvarstår det behov av utökad bemanning för 
ordinarie verksamhet med dvs från 1,2 årsarbetare 
till 1,4 årsarbetare (exkl enhetschef) 
I och med dokumenteringen av processer och 
rutiner ses nya arbetssätt och fördelning av arbets-
uppgifter över, för att komma till rätta med vad som 
nämns i stycket ovan. Även arbetet med informa-
tion till olika aktörer i samhället fortsätter.  

Ärendenas komplexitet fortsätter att öka samtidigt 
som rekrytering av ställföreträdare är svår. 

Ett nytt kapitel 17 kommer i Föräldrabalken - med 
anhöriga som ställföreträdare. Nytt blir även 
framtidsfullmakterna. Hur påverkar det 
Överförmyndaren? Avvaktar prövningar i domstol. 

Ny förvaltningslag från juni 2018 samt införandet 
av GDPR maj 2018. 

Nyheter i ersättningen från Migrationsverket 2017-
07-01 då arvode och tolkkostnader för 
ensamkommande barn inte längre får återsökas. 
Kommunerna kommer i stället erhålla en schablon 
per barn. 

Migrationsverkets avveckling av verksamhet i 
länet. Hur påverkar det antalet ensamkommande 
barn i länet samt god mans uppdrag i och med långa 
resor till Migrationsverket mm i asylprocessen. 
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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 4,2 årsanställda fördelat på en man och fyra 
kvinnor. 
Uppdrag enl handlingsplan 2017-2020: 
NärLjus ska, enligt stadgarna, aktivt främja en god utveckling av 
kommunens näringsliv och därmed gagna den lokala 
arbetsmarknaden samt bedriva en aktiv och utåtriktad näringslivs 
befrämjande verksamhet, knyta kontakter inom affärsvärld och 
företagsamhet, exempelvis att: -vara företag behjälplig vid 
kontakter med myndigheter, -medverka vid start av nya företag,  
-bistå befintliga företag i kommunen att utveckla företagen  

allt i syfte att stärka kommunens näringsliv och arbetsmarknad 

NärLjus långsiktiga vision: NärLjus utvecklar näringslivet i 
Ljusdals kommun - och bidrar därmed till en attraktivare kommun   

Utöver detta har vi av Ljusdals kommun fått i uppdrag att ansvara 
för turism, landsbygdsutveckling, marknadsföra Ljusdals kommun, 
internationalisering, projektstöd samt driva kuvösverksamhet.  

Handlingsplanen 2017-2020 är framtagen av NärLjus personal och 
styrelse samt kommunicerad med näringslivet, och beskriver vilka 
insatsområden som prioriteras i NärLjus arbete under de närmaste 
fyra åren. Insatsområdenas aktiviteter kommer att utvecklas och 
detaljeras årligen i en, av NärLjus styrelse beslutad, aktivitetsplan.  

Ambitionen är att oavsett vart du väljer att bosätta dig i Ljusdals 
kommun ska det finnas goda förutsättningar att driva ett företag. 
NärLjus ska bidra till att företag i vår kommun får den support de 
behöver för att bedriva en verksamhet med så konkurrensmässigt 
goda förutsättningar som möjligt.    

NärLjus agerar som lots för att företag kan etablera sig här samt 
växa och anställa personal. NärLjus övergripande insatsområden 
är: -Etableringar, -Företagsutveckling och Näringslivsutveckling. 

En gemensam nämnare för att framgångsrikt utveckla ovan 
nämnda punkter är förmågan att attrahera investerare på ett 
systematiskt sätt, vilket omfattar både privat- samt offentligt 
investeringskapital till exempelvis näringsidkare, projekt och 
kommunen. NärLjus arbete ska bidra till Ljusdals kommuns mål 
om bättre företagsklimat. 
 
Etableringar – företag med befintlig verksamhet utanför regionen 
som väljer att etablera verksamhet i Ljusdals kommun är vår kund. 
Här ser vi över våra förutsättningar gällande exempelvis mark, 
kompetens, konkurrensfördelar, infrastruktur och marknadsför 
dessa mot externa intressenter som vi bedömer som relevanta. 
Innefattar: - Analysera förutsättningar för olika branscher, - 
Inventera våra konkurrensfördelar, för att därigenom skapa en 
hypotes rörande vilka branscher som har konkurrensfördelar i vår 
kommun, - Samverka med andra organisationer, - Identifiera 
investeringsmöjligheter samt attrahera investeringskapital, Initiera 
större investerings-/etableringsprojekt 

NärLjus styrelse är beslutande vilka investerings-/etablerings 
projekt som ska prioriteras.  

Företagsutveckling – delar vi in i två grupper: blivande 
företag (utan organisationsnummer) samt befintliga 
företag (med organisationsnummer). Aktiviteterna i 
grupperna är indelade beroende på företagens ålder, storlek 
och ägandestruktur. Här är enskilda företag vår kund där 
NärLjus endast agerar på enskilda företags uppdrag.  

Blivande företag innefattar: -Starta eget kurser, -Erbjuda 
kuvösmöjligheter för nystartade företag, -Samverkan med 
andra organisationer, exempelvis i projektform, -Vara 
koordinator och bollplank när företag vill utvecklas, -
Fungera som företagslots in till kommunen 

Befintliga företag innefattar: -Analysera förutsättningar 
och utmaningar för olika branscher, -Identifiera 
investeringsmöjligheter samt attrahera investeringskapital, 
-Samverkan med andra organisationer, exempelvis i 
projektform, -Vara koordinator och bollplank när företag 
vill utvecklas, -Fungera som företagslots in till kommunen. 
 
Näringslivsutveckling – Den övergripande ambitionen är 
att vi ska utveckla näringslivet genom att skapa så goda 
konkurrensmässiga förutsättningar som möjligt i Ljusdals 
Kommun. Vi ska även bidra till en ökad samverkan inom 
och mellan branscher, mellan företag och utbildnings-
anordnare samt med andra näringslivskontor och övriga 
offentliga samt privata aktörer. Engagemang är en förut-
sättning och företag i samverkan prioriteras.  
 
Innefattar: -Forum som bidrar till ökad samverkan mellan 
företag o branscher, -Kontinuerlig kontakt med 
”företagens vänner” lokalt, regionalt samt nationellt, -
Aktivt jobba med kompetensfrågor, -Kontakt med 
företagsnätverk, -Infrastrukturella frågor, -Delta i regional 
samverkan, -Delta i projekt som gynnar branscher och 
företag. 
 
Marknadsföra Ljusdals kommun 
Vi kommer på lokala och externa platser och event (egna 
och andras) marknadsföra Ljusdals kommun för att stärka 
varumärket Ljusdal samt Hälsingland, för att visa attrak-
tiviteten och fördelarna med att etablera verksamhet här. 
 
Genom hela vårt arbete ska vi alltid kommunicera vad vi 
gör i sociala medier (Facebook, hemsida) men också via 
utskick till företagen i vårt företagsregister samt 
annonsering. Genom systematisk kommunikation kan vi 
skapa nyheter mot utvalda målgrupper genom olika 
kanaler. 
 

Mål   2017 2018 2019 2020 
Förvärvsarbetande* +0,1% +0,1% +0,1% +0,1% 
Företagsförekomster** +2,5% +2,5% +2,5% +2,5% 
Företagens förädlingsvärde +3,5% +3,5% +3,5% +3,5% 
Större invest-/etabl proj 2st 2st 2st 2st 
Starta eget kurser 2st 2st 2st 2st 
Kommunikation*** Mål*** Mål*** Mål*** Mål*** 
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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 är Ljusdal Energi AB, Ljusdal 
Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal 
Renhållning AB och Ljusdal Energi Försäljning 
AB. Koncernen producerar fjärrvärme i fyra 
anläggningar och elkraft i två vattenkraftsstationer. 
 
Ägd andel 100 %. 
 
Nyckeltal (Tkr)   2017   2016  
Omsättning 218 624 200 623  
Resultat   -3 390   10 823  
Balansomslutning 773 700 672 041  
Eget kapital  108 198  111 588  
Antal anställda          84          84  
 
 

AB Ljusdalshem koncern 
Kommunens bostadsstiftelse övergick från och med 
1997  till att bedrivas i aktiebolagsform. Bolagets 
ändamål är att främja kommunens försörjning med 
bostäder och lokaler. AB Ljusdalshem förvaltar  
1 679 lägenheter. Bolagets helägda dotterbolag, AB 
Ljusdals Servicehus, har som ändamål att främja 
försörjningen av boenden för omsorgsverksamhet i 
kommunen. 
 
Ägd andel 100 %. 
 
Nyckeltal (Tkr)   2017   2016  
Omsättning 148 897 146 302  
Resultat   16 421   11 004  
Balansomslutning 647 398 605 398  
Eget kapital 145 432 129 106  
Antal anställda          37          38  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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)  2017  2016  
Omsättning 6 122 6 078  
Resultat   -171    160  
Balansomslutning 2 023 2 112  
Eget kapital 1 181 1 353  
Antal anställda               4        4  
 
 

Stiftelsen Stenegård 
Beslut har tagits i kommunfullmäktige om att stif-
telsen ska avvecklas och stiftelsen har sålt fastig-
heten Stenegård till kommunen.  
 
 
Nyckeltal (Tkr)   2017    2016  
Omsättning         0         0  
Resultat 2 177         0  
Balansomslutning         0         0  
Eget kapital         0 -2 177  
Antal anställda         0         0  



ljusdal.se
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827 80 Ljusdal
0651-180 00


	åresdovisning_framsida_2017
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	19
	21
	22
	26
	211
	212
	213
	214
	39
	43
	44
	49
	51
	52
	53
	Revisionsberättelse

