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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
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Verksamheten under 2015 kom att präglas av ett 
intensivt arbete med att få bukt med underskott i 
nämnder. Utbildningsnämnden vände resultatet från 
minus 6 miljoner kronor till ett positivt utfall på  
800 00 kronor. Det stora problemet under året har 
varit omsorgsnämndens verksamhet och ett under-
skott som blev minus 37 miljoner kronor. Nämnd-
ernas totala underskott blev minus 23 miljoner 
kronor.  
 
Resultatet för hela kommunen blev plus 5 miljoner 
kronor. Det berodde på flera intäkter av engångs-
karaktär, så som återbetalning av AFA-premie om  
10 miljoner kronor, utdelning från Ljusdalshem om 
3,5 miljoner kronor på grund av fastighetsförsäljning, 
återbetalning av villkorat ägartillskott för Ljusdals-
hem om 9,6 miljoner kronor, samt erhållande av 
statliga pengar för att täcka kostnader för ökat 
mottagande av flyktingar om 2 miljoner kronor. 
 
Arbetet med att analysera och vidta åtgärder för att 
komma tillrätta med omsorgsnämndens stora under-
skott har pågått under hela 2015. Under året har flera 
vakanta chefstjänster tillsatts och under andra halvan 
av året tillsattes även en ny förvaltningschef. Såväl 
omsorgsnämnden som all personal har gjort stora 
insatser och engagerat sig för att skapa en framtida 
bättre verksamhet som ytterligare höjer kvaliteten och 
har lägre kostnader. Det handlar om att under de 
närmaste åren stärka det förebyggande arbetet, vårda 
behövande inom den egna kommunen samt noggrant 
följa upp biståndsbeslut. Dessutom behöver 
nämndens budgetram utökas, då vårdkostnader har 
ökat över tiden. Även inom utbildningsförvaltningen 
har en ny chef rekryterats som tillträdde i början av 
2016.  
 
När det gäller kommunens styrning sker uppföljning 
av fullmäktigemål för första gången utifrån den 
antagna styrmodellen, vilket innebär att kommun-
fullmäktige nu mer tydligt styr utifrån mål. Mest 
positivt med måluppfyllelsen är att kommunen har 
fått fler förvärvsarbetande och fler företag. När det 
gäller övriga mål behöver arbetet i nämnder och 
förvaltningar inriktas mot att vända trenderna. 

Befolkningen ökade med 78 invånare under 2015, 
vilket bland annat innebär positiv påverkan på det 
lokala näringslivet. I siffran ligger ett ökat flykting-
mottagande som kortsiktigt är en påfrestning för 
kommunens verksamheter, samtidigt som flykting-
invandring långsiktigt kan bidra till kommunens 
personalförsörjning. En förutsättning för detta är att 
fler invandrare stannar i kommunen och kommer in i 
arbetslivet. Under de närmaste åren kommer 500 
kommunalt anställda att gå i pension. 

Under året blev det tydligt att personalarbetet behöver 
förstärkas genom tydliga personalpolicyer, utbildning 

av personal och en förbättring av arbetsmiljö-
arbetet.  Personalenheten har därför förstärkts med 
en ny personalchef från 2016. Kommunen behöver 
bli bättre på att rekrytera, behålla och utveckla 
medarbetare. Sjukfrånvaron fortsätter att öka,  
vilket innebär att än mer fokus behöver läggas på 
personalens arbetsförhållanden. 
 
För att förbättra inköpsverksamheten inrättade 
kommunen under året en tjänst som inköpschef, 
vilket medför bättre kontroll över alla inköp. 
Inköpskostnaderna sänks, kvalitén följs upp och 
mer kan upphandlas lokalt och hållbart. 
 
Trafikverket vill införa servicefönster, som innebär 
att all tågtrafik stoppas under vissa tider på dagen. 
Kommunen har engagerat sig starkt för att eventu-
ellt kommande servicefönster ska få så liten påver-
kan som möjligt på tågtrafiken genom kommunen. 
 
Kommunikation är viktig och under hösten har 
kommunens vik. informationschef arbetat med att 
förstärka den genom fler pressmeddelanden och 
mer information på hemsida och Facebook. 
 
Den 30 september utsattes Förvaltningshuset för  
ett attentat och delar av entréplanet sattes i brand. 
Personal utsattes för stora påfrestningar och lokaler 
drabbades av kraftig rök, med stora materiella 
skador som följd. Branden innebär stora kostnader 
för kommunen. 
 
I Ramsjö har förarbete skett i ett projekt som syftar 
till att skapa en samordnad kommunal service, ett 
landsbygdsprojekt som ska engagera alla invånare, 
föreningar och organisationer att ta gemensamt 
ansvar för Ramsjö.  
 
För att ta ett samlat grepp och lägga grund för 
utvecklingen av Ljusdals köping startades under 
året en Köpingsutvecklingsprocess (KUP). Arbetet 
har inriktats på centrum, Östernäs samt Gamla Stan, 
och omfattar handelsstrategi, fördjupad översikts-
plan, fysisk planering, virkesomlastning, kultur, 
rekreation, fritid, event och aktiviteter. Insatserna 
kommer att påverka köpingen under årtionden. 
 
Under året restes Fotbollshallen med tält och 
fullstor fotbollsplan på Älvvallen, Östernäsparken 
invigdes och en betongpark började anläggas på 
Östernäs. Ljusdalshems beslutade att bygga 
bostäder och under augusti 2016 kommer bygg-
kranarna till Molinsgatan för att uppföra ett nytt 
bostadshus.  Bredbandsutbyggnaden fortsatte under 
året. Kommunen har anslagit 2,5 miljoner för att 
skynda på utbyggnaden för 2015-2020.  
 
Lars Molin 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Fem år i sammandrag 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 2015 2014 2013 2012 2011
  
Antal invånare 19 027 18 949 18 931 18 880 18 974
  
Skattesats 22,36 22,36 22,36 22,40 22,40
  
  
Kommunen  
Årets resultat kommunen Mkr 5,3 -7,1 10,4 24,1 29,4
Soliditet, kommunen % 62 68 68 66 64
Balansomslutning  Mkr 918 836 849 855 841
Likvida medel kommunen Mkr 23 15 45 75 60
Låneskuld kommunen, Mkr 30 0 0 20  45
Investeringar kommunen Mkr 66 50 70 38 46
Eget kapital/invånare kommunen 30 099 29 941 30 345 29 876 28 458
Nettokostnads andel % 101 % 101 % 99 % 98 % 97 %
Antal tillsvidareanställda 1 676 1 636 1 635 1 597 1 583
  
Kommunkoncernen  
Årets resultat koncernen Mkr 20,4 16,6 24,0 36,0 59,2
Soliditet, koncernen % 35 36 37 37 36
Balansomslutning koncernen Mkr 2 070 1 985 1 866 1 794 1 744
Likvida medel koncernen Mkr 102 101  58 113 102
Låneskuld koncernen, Mkr 890 868 784 734 725
Investeringar koncernen Mkr 147 163 214 112 98
Eget kapital/invånare koncernen             38 193           37 276           36 428           35 260           35 185  
Antal tillsvidareanställda 1 799 1 747 1 741 1 698 1 680
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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 2015 
 
Ljusdals befolkning uppgick till 19 027 personer 
vid årsskiftet 2015/2016.  Det är en ökning med 78 
personer sedan årsskiftet 2014/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flytt‐ och födelsenetto 1982‐2015 
 
Flyttnetto blev för 2015 positivt. 181 personer fler 
flyttade till Ljusdals kommun än från Ljusdals 
kommun. Födelsenettot fortsätter att vara negativt: 
 -97.  
 

Åldersstruktur 
 
Ljusdals kommun har färre yngre och fler äldre 
invånare än riksgenomsnittet. Andelen invånare 
över 65 år är 24,6 % i Ljusdal och för hela riket 
19,8 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skattesatser inkl. kyrkoavgift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTA 
 

YTA: 5 642,9 km2, därav vatten 348,4 km2 
FOLKMÄNGD: 19 027 invånare per 2015-12-31 

Åldersgrupp Ljusdal % Riket %
    

0-5 år 1 077 5,7 7,2
6-15 år         2 094 11,0 11,3

16-64 år 10 875 57,2 61,8

65-74 år 2 785 14,6 11,2
75-  år 2 196 11,5 8,6

  
Summa 19 027 100,0 100,0

  

STÖRRE                               INVÅNARE 
ORTER                          151231 
Ljusdal  7 971 
Järvsö  1 846 
Färila  1 465 
Tallåsen     772 
Los     390 
Hybo     292 
Ramsjö     242 
Korskrogen     201 
Hennan     200 
Kårböle     107 

Hamra      80 
Tandsjöborg      45 

 2015 
Ljusdal 35,11 
Färila 35,49 
Järvsö 35,37 
Los 35,49 
Ramsjö 35,11 
Kårböle 35,49 
Hamra 35,49 
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ORGANISATION 
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Varifrån kommer pengarna? 
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FÖRDELNING KOSTNADER OCH INTÄKTER 
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Vad används pengarna till?                        
 

Politisk verksamhet
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Hur används pengarna?         
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING 
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Vision för Ljusdals kommun 
Under våren 2014 har kommunfullmäktige antagit 
en vision för Ljusdals kommun. Kommunfull-
mäktige har också antagit en ny styrmodell som 
lägger grund för hur arbetet ska utformas för att nå 
visionen. Detta kommer att ersätta nuvarande 
övergripande mål och styrning. 2012 arbetade en 
fullmäktigeberedning fram en rapport som låg till 
grund för kommunens vision. I rapporten lyfts tio 
huvudområden upp som centrala för kommunens 
utveckling. Av dessa angavs tre vara av större vikt: 
arbetstillfällen, utbildning och infrastruktur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrmodell 
Visionen är den övergripande nivån i styrmodellen. 
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, vilket 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. 



UTVECKLINGSSTRATEGI  
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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, anges i %.
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3. Andel elever som avslutar grundskolan 
med behörighet till gymnasiet, anges i %.

Utfall Fullmäktigemål

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, mindre 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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6. Andel invånare med eftergymnasial 
utbildning, mer än 3 år, anges i %.
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5. Andel elever behöriga till högskolan. 
Yrkesförberedande program, anges i %

11 11

11
12

13
14

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2014 2015 2016 2017 2018

7. Andel invånare med eftergymnasial 
utbildning, mindre än 3 år, anges i %.

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
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11. Betyg av medborgarna på utbudet på 
boenden. Betygsskala 0‐100.

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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12. Antal byggklara villatomter.
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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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 
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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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18. Betyg av medborgarna på nöjdheten med 
kommunens verksamheter. Betygsskala 0‐100.

Utfall Fullmäktigemål

 
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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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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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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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 63 % av kommunens 
kostnader, 863 mkr, består av kostnader för 
personal.  Detta är en ökning med 41 mkr jämfört 
med 2014.  

 
Antal anställda 
Ljusdals kommun hade vid årsskiftet 2015/2016 
1676 tillsvidareanställda, en ökning med 40 jämfört 
med årsskiftet 2014/2015, då antalet var 1636. 
Därutöver var 163 personer tidsbegränsat anställda 
vid årsskiftet 2015/2016, att jämföra med årsskiftet 
2014/2015 då antalet var 171.    
 
Det totala antalet anställda var 1839 vid årsskiftet 
2015/2016. Utöver dessa fanns även 61 deltids-
brandmän samt ett antal timavlönade. 
 
 
 
Kvinnor       Män       Totalt  
1515            324         1839 
 
 

 
 
 
 

 
Personalens åldersfördelning 
Könsfördelningen är 1515 kvinnor (1488 före-
gående årsskifte) och 324 män (319 föregående 
årsskifte). Den procentuella fördelningen är därmed 
82 % kvinnor och 18 % män. 
 
Åldersfördelningen visar fortfarande på en hög 
snittålder, ca 49 år (49 föregående årsskifte). 
Kommunen har många pensionsavgångar de 
närmaste åren.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Personalkostnader 
(Mkr) 

         2015  2014  

Lön 588,5 559,4  

Semestertillägg 6,9             6,9  

Kostnadsersättningar 5,4 4,7  

Sjuklön 11,6 10,1  

Sociala avgifter 197,5         185,5  

Pensionskostnader 53,4 55,4  

     

 
Summa 

 
863,3 

  
        822,0 

 

Resultaträkning (Mkr) 2015 2014 
    
Intäkter 1 373,3 1 292,7 
Personalkostnader -863,3 -822,0 
Övriga kostnader -504,7 -477,8 

Resultat 5,3 -7,1 
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Sjukfrånvaro 
 
Tabellen visar sjukfrånvaron i Ljusdals kommun 
under åren 2014 och 2015. Sjukfrånvaron redovisas 
i relation till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro 
är frånvaro från 60 dagar och mer. Vidare redovisas 
frånvaron för män och kvinnor, samt fördelningen 
av frånvaron i tre åldersgrupperingar.  
 
Sjukfrånvaron fortsätter att öka, från 8,0 % 2014 till 
9,2 % 2015. Ökningen sker hos både män och 
kvinnor och i samtliga åldersgrupper. Kvinnor har 
liksom tidigare betydligt högre sjukfrånvaro (10 %) 
än män (5,7 %). Andelen långtidsfrånvarotimmar 
ökar av de totala sjukfrånvarotimmarna. 
 
Sjukfrånvaron ökar i samtliga förvaltningar. Lik-
som tidigare är det omsorgsförvaltningen som har 
den högsta sjukfrånvaron, och den har ökat från  
10 % till 11,2 %.  
 
Sjukdomar i rörelseorganen liksom psykisk ohälsa 
(inkl. stressrelaterade sjukdomar) ligger kvar på 
ungefär samma nivå som 2014. 
 
 
Hälso- och arbetsmiljöarbete 
 
Omsorgsförvaltningen har i sin åtgärdsplan 
fördjupat arbetet med kartläggning och åtgärder  
för enskilda enheter. Syftet är att identifiera såväl 
organisatoriska som individuella faktorer till 
ohälsa, för att skapa åtgärder som ökar hälsan på 
enheten.  
 
Möten med företagshälsovården och Försäkrings-
kassan har skett regelbundet för att utveckla 
samarbetet. 
 
Utbildning i rehabiliteringsprocessen har hållits två 
gånger under 2015. Målet med utbildningen är att 
förmedla betydelsen av ett aktivt rehabiliterings-
arbete och beskriva innehållet i en effektiv 
rehabiliteringsprocess, för att därmed bidra till att 
sänka sjukfrånvaron. Både företagshälsovården och 
Försäkringskassan medverkar i utbildningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nyckeltal    2014          2015 
 

 
 

Personalförsörjning 
Fram till och med år 2024 kommer ca 545 anställda 
att gå i pension, vilket motsvarar nästan 30 % av 
den samlade personalstyrkan i Ljusdals kommun.   
 
Det är därför av största vikt att Ljusdals kommun 
förblir en attraktiv arbetsgivare, både för att kunna 
rekrytera den nya arbetskraft som vi kommer att 
behöva och för att kunna behålla vår befintliga 
personal.  
 
En källa till personalförsörjning är att minska 
sjukfrånvaron, och framför allt att reducera antalet 
långtidssjuka.  
 
Ett samverkansprojekt pågår inom Hälsingland  
och i länet avseende marknadsföring av våra 
kommunala yrken, i syfte att underlätta framtida 
rekryteringar. 
 
 
  Pensionsavgångar 2016-2024 
 
 

 

Total sjukfrånvarotid    8,0 %    9,2 % 
Tid med långtidssjukfrånvaro  58,5 %  59,0 % 
Sjukfrånvarotid kvinnor    8,7 %  10,0 % 
Sjukfrånvarotid män    5,0 %    5,7 % 
Sjukfrånvarotid <29 år    5,5 %    7,2 % 
Sjukfrånvarotid 30 – 49 år    7,4 %    8,3 % 
Sjukfrånvarotid >50 år    8,8 %    10,1 %   
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God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen stadgar att kommuner måste ha 
balans i ekonomin, kostnaderna får inte överstiga 
intäkterna. Utöver detta balanskrav ska kommu-
nerna även ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Ljusdals kommun har under 2014 
beslutat 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   5,3 
Avgår reavinster -3,7 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar  1,6 
Medel till RUR*  0 
Medel från RUR  0 
Årets balanskravsresultat 1,6 
Balanskravsunderskott 
från tidigare år  -4,0    
Balanskravsresultat 
att reglera  -2,4  
 
*  Resultatutjämningsreserv           
 
Tidigare års balanskravsunderskott uppgår till -4 
Mkr. I delårsrapporten för 2015 lades en prognos 
med ett överskott på 6,7 Mkr. Kommunfullmäktige 
antog en åtgärdplan för återställande av balans-
kravsunderskottet. Planen var: 
 

 att klara resultatet för 2015 enligt 
delårsrapporten. 

 att omsorgsnämndens underskott för 2015 
minskas jämfört med prognosen. 

 
Under hösten 2015 inträffade en brand i Förvalt-
ningshuset som medförde stora skador. I bokslutet 
avsattes 3 mkr för återköp av lösöre. Normalt 
återköps lösöre löpande under en längre tidsperiod, 
men branden skapade en situation där vi under en 
och samma tidpunkt måste ta dessa kostnader. Med 
andra ord belastades 2015 med kostnader som 
normalt skulle ha tagits under flera år framöver. 
Utan denna tidigareläggning av kostnader hade 
resultatet 2015 reglerat balanskravsunderskottet.  
 
 

 
Enligt kommunallagen 8 kap 5b§ får kommunfull-
mäktige, om det finns synnerliga skäl, besluta att en 
reglering av ett negativt resultat inte ska göras.  
 
Ljusdals kommun anser att åtgärdsplanen följts och 
att resultatet för 2015, utan avsättningen på 3 mkr, 
hade reglerat balanskravsunderskottet.  
 
Ljusdals kommun anser detta vara synnerliga skäl 
och att det resterande balanskravsunderskottet om  
-2,4 mkr inte ska regleras.  
 
Ljusdals kommun anser att denna bedömning följer 
det grundläggande kravet om god ekonomisk 
hushållning enligt 8 kap. 1 § i kommunallagen. 
 
Åtgårdsplanen innehöll också en del där omsorgs-
nämndens underskott skulle minska. Detta var en 
del i planen för att klara delårsrapportens prognos, 
men också för att möjliggöra en ekonomi i balans 
2016-2018.  Detta klarades inte. Däremot gene- 
rerade övriga nämnder ett större överskott, vilket 
gjorde att nämndernas totala underskott minskade 
jämfört med prognosen. 
 
 

Finansiella mål 
Ljusdals kommun klarar delvis det finansiella mål 
som kommunfullmäktige har ställt upp för 2015.  
  

 Att soliditeten förbättras med en 
procentenhet. 

Obeaktat pensionsskulden utanför balansräk-
ningen har soliditeten minskat från 68 % till  
62 %. Inräknat pensionsförbindelsen har solidi-
teten ökat med 3,4 procentenheter till 2,9 %. 
 

Utifrån de nya riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning har Ljusdals kommun under 2015 
arbetat fram nya finansiella mål för 2016 till 2020. 
 
Årligt finansiellt mål: 

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

 
Långsiktigt finansiellt mål: 

 Kommunens soliditet (inkl. pensionsskuld) 
ska år 2020 vara 7 %. 
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Sammanfattning 
Årets resultat blev 5,3 mkr, vilket är något lägre än 
prognosen som lämnades i samband med delårs-
rapporten (6,7 mkr). Under året har verksamhetens 
nettokostnad ökat med 42 mkr medan skatteintäkter 
och statsbidrag ökat med 41 mkr.   
 
Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse 
med –23,3 mkr.  
 
Återbetalningen av villkorat aktieägartillskott från 
Ljusdalshem med 9,6 mkr är en stor del i det 
positiva finansnettot.  
 
Under året har det investerats 66 mkr (netto), vilket 
är 28 mkr lägre än budget. 
 
   
 

 
Årets resultat 
Resultaträkningen för år 2015 visar ett överskott 
med 5,3 mkr.  
 
   
   

 
Budgetavvikelse 
Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till  
–23,3 mkr, vilket är 1,4 mkr bättre än prognosen i 
delårsrapporten. Omsorgsnämnden visar det största 
underskottet med - 37,2 mkr. Utbildningsnämnden 
har ett överskott med 0,8 mkr, kommunstyrelsen 
redovisar ett överskott med 12,5 mkr.  Utförligare 
redovisning av nämndernas resultat finns i 
respektive nämnds verksamhetsberättelse. För 
nämnderna totalt sett ökar nettokostnaderna med  
36 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 totala skatteintäkterna den 
löpande verksamheten och inte heller finansnettot. 
För år 2015 är detta nyckeltal 101 % och netto-
kostnaderna ökade under året med 42 mkr till  
1 082 mkr. 
 
Nettokostnaderna påverkas av återbetalning av 
AFA-premier med 9,8 mkr, vilket sänker 
kostnaderna. 2015 har komponentavskrivning på 
fastigheter genomförts, vilket medfört lägre 
avskrivningar. 
 
Verksamhetens kostnader belastas också med 
nedskrivning om 5,2 mkr av regressfordran för 
borgen till Samkraft AB om totalt 8,1 mkr.  
 
Kostnader på 3 mkr har tagits i bokslutet för 
branden i Förvaltningshuset. De redovisas som 
avsättning i balansräkningen. 
 
 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Skatteintäkterna inklusive statsbidrag ökade med  
41 mkr under år 2015 till totalt 1 068 mkr.  Skatte-
intäkterna har ökat med 27 mkr, bidragen har ökat 
med 14 mkr. Slutavräkningen för 2014 har korri-
gerats med -1,5 mkr och slutavräkningen för 2015 
med +0,8 mkr. 
 
 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto är positivt med 19,7 mkr. 
Återbetalning av villkorat aktieägartillskott från 
Ljusdalshem med 9,6 mkr är den enskilt största 
posten. Ljusdalshem har också sålt fastigheter som 
medfört utdelning till kommunen. I övrigt är 
borgensprovision från koncernbolagen en större 
finansiell intäkt. 
  
 
 
 
 
 

Investeringar 
Under året har det investerats 66 mkr (materiella 
anläggningstillgångar). Största enskilda objekt är 
renovering av Bofinkens förskola samt Kläppa 
industriområde. 
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Skulder 
Under 2015 har kommunen lånat 30 mkr från 
Kommuninvest för finansiering av Kläppa industri-
område och skogsmaskiner till Naturbruksgym-
nasiet. Investeringsbidragen är redovisade som 
långfristig skuld.  
 
Övriga långa skulder är avsättningar till pensioner, 
men också den ansvarsförbindelse som redovisas 
utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelsen är 
den pensionsskuld som upparbetats t.o.m. 1997, 
medan avsättningarna till största delen gäller 
pensionsskuld fr.o.m. 1998. Ansvarsförbindelsen 
uppgår till 564 mkr, medan pensionsavsättningarna 
uppgår till 67 mkr.  
 
Kommunen redovisar finansiella leasingavtal för 
fordon samt en gascontainer. Förpliktelsen att i 
framtiden betala leasingavgifter redovisas som en 
skuld i balansräkningen.  

 
Fonderade pensionsmedel 
Under åren 2006-2015 ska kommunen enligt 
pensionsplan avsätta 5 mkr per år. Placeringarna 
följer kommunens finanspolicy. T.o.m. 2015 har 
det avsatts 50 mkr. Värdet på hela innehavet per 
2015-12-31 var 67 mkr.  

 
 

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 är 2,9 % år 2015. Om vi i soliditeten 
exkluderar den pensionsförbindelse som ligger 
utanför balansräkningen (intjänad t.o.m. 1997) 
hamnar vi på 62 %. En minskning med 6 % jämfört 
med 2014.  
 
 
 
 

Likviditet 
Kommunen hade vid årsskiftet en positiv likviditet 
om 23 mkr, d.v.s. mer medel fanns i kassa/bank än 
vad som nyttjades av checkkrediten. 
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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 tagits fram.  
 
I arbetet med att ta fram de finansiella målen togs 
det fram en proforma balansräkning 2020. Hur 
stora investeringar, vilken årlig driftskostnad och 
vilken årlig resultatnivå behöver kommunen? 
Arbetet landade i en årlig resultatnivå på 0,5 %  
av skatteintäkter och statsbidrag.  
 
Utifrån de riktlinjer kommunen antagit för invest-
eringar så kommer de årliga resultaten bidra till att 
uppfylla det långsiktiga målet, en soliditet på 7 % 
år 2020, ett soliditetsmått där pensionsförbindelsen 
är inräknad. 
 
Under 2015 har kommunen infört komponent-
avskrivningar på fastigheter. Den största effekten 
var att den genomsnittliga avskrivningstiden då 
förlängdes, vilket initialt ger lägre årliga avskriv-
ningskostnader.  Under 2016 kommer komponent-
avskrivning att införas på tillgångar som gator, 
vägar och parkanläggningar. 
 
I bokslutet 2015 har nedskrivning gjorts med 5,2 
mkr på den regressfordran kommunen har för 
infriandet av borgensåtagandet om totalt 8,1 mkr 
mot Samkraft AB. Hur stor denna kostnad slutligen 
blir kommer klargöras under 2016. 
 
I bokslutet 2015 gjordes en avsättning för kostnader 
gällande branden i Förvaltningshuset. Kostnaden 
gäller återköp av förstört lösöre. Återställandet av 
Förvaltningshuset pågår och dialog förs med 
försäkringsbolaget. Vilka de slutliga kostnaderna 
blir redovisas under 2016. 
 
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 ca 150 till 19 027, 
vilket var en ökning med 78 personer under 2015.  
Orsaken är främst en ökad inflyttning. Under 2015 
flyttade 929 personer till Ljusdal. Av dessa kom 
302 från annat land. 
 
Kommunen tar årligen fram prognoser över befolk-
ningsutvecklingen, och i slutet av nästkommande 
budgetperiod 2017-2019 beräknas antalet invånare 
vara 19 202. 

 
 

 
Den stora utmaningen framöver blir att klara de 
ökande driftskostnaderna. Driftskostnader har ökat 
mer än skatteintäkter och statsbidrag under flera år. 
 
Det ökande antalet nyanlända har medfört påfrest-
ningar på kommunens verksamheter. Under 2015 
och 2016 har kommunerna fått extra statligt stöd 
för att hantera den rådande flyktingsituationen. För 
2016 innebär detta 25 mkr i utökade statsbidrag. 
Därmed finns det stora förhoppningar om att klara 
det finansiella målet under 2016. I skrivande stund 
finns det inget uttalat att detta stöd finns under 
kommande budgetperiod 2017-2019. Eftersom 
merkostnader kommer att finnas kvar under denna 
period, innebär det en ansträngning på de kommu-
nala finanserna.  
 
Ljusdals kommun kommer fortsatt att behöva 
effektivisera sin verksamhet. De årliga ökningarna 
av skatteintäkter och statsbidrag räcker inte för att 
finansiera kostnadsökningarna, vilket har lett till 
försämrade resultat ett antal år. 2015 har ett antal 
intäkter av engångskaraktär påverkat att resultatet 
slutligen blev positivt. Dessa intäkter är inget som i 
längden kan finansiera kommunens verksamheter. 
 
Framtidens effektiviseringar måste, för att inte 
försämra servicen till medborgarna, vara mer 
inriktade på nya lösningar. Ny teknik, förenklade 
processer, samverkan inom kommunkoncernen, och 
samverkan 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 
 Ljusdal Energiföretag har lagt mycket kraft på 

att införa den nya organisationen. Under året 
har tre kundenkäter genomförts. 

 Ljusdal Elnät AB har fortsatt arbetet med att 
vädersäkra näten. 

 För Ljusdal Energi AB blev 2015 det första 
driftåret för utbyggnaden av HVC Sjulhamre. 
Anläggningen har visat mycket hög drifttill-
gänglighet och andelen olja som bränsle har 
reducerats. 

 Ljusnet har fortsatt med utbyggnad och 
projektering av fiber. Totalt har 1 400 kunder 
anslutits. Antalet bredbandskunder är nu drygt 
5 600 st. Vid utgången av 2015 hade 57 % av 
kommunens hushåll och 55 % av kommunens 
företag möjlighet att ansluta till fibernätet. 

 Ljusdal Vatten har genomfört en ombyggnad 
av Ljusdals avloppsreningsverk.  

 Ljusdal Renhållning har byggt en platta för 
hantering av inkommande grovavfall, vilket 
har lett till bättre sortering och bättre arbets-
miljö. 

 Under året har Ljusdalshem anställt en ny 
arbetsledare samt genom verksamhetsövergång 
anställt 12 vaktmästare från Ljusdals kommun. 

 Ljusdalshem har för andra året i rad oförändrad 
hyra. Ljusdalshem är det allmännyttiga 
bostadsbolag som haft lägst hyreshöjning i 
Sverige sedan 2010. Vakanserna i bolagets 
lägenhetsbestånd är fortsatt låga. 

 Ljusdalsservicehus hyr ut det före detta äldre-
boendet Björkbacka till Järvsörådet som i ett 
arbetsmarknadsprojekt ska driva ett bed & 
breakfast samt uthyrning till säsongsanställda 
inom besöksnäringen. 

 Närljus har deltagit i flera utvecklingsprojekt, 
bl.a. Regional utbildning för nyföretagare 
111101-151231, Fjällvägen, Movexum, 
omlastningsterminal i Ljusdal, m.fl. 

 
 
 

Årets resultat 
Kommunkoncernen redovisar i den sammanställda 
redovisningen ett positivt resultat om 27,5 mkr före 
bokslutsdispositioner och skatt.   
 

Investeringar 
Investeringarna i koncernen uppgick till 147 mkr 
under år 2015. 
 
 

Soliditet/Likviditet/Låneskuld 
Soliditeten i koncernen är 35 %, vilket är 1 procent-
enhet lägre än föregående år.  Inräknat kommunens 
pensionsförbindelse är soliditeten 9 %, en ökning 
med 2 procentenheter. 
 
Koncernens samlade likvida medel var 102 mkr och 
låneskulden ökade med 22 mkr till 890 mkr. 
 
 

Antal anställda 
Antalet anställda i kommunkoncernen uppgick vid 
årsskiftet 2015/2016 till 1 799 tillsvidareanställda, 
att jämföra med 1 747 föregående år.  
 

 
Framtid 
Energikoncernen kommer att fortsätta arbetet med 
att hitta formerna i den nya organisationen.  Ljusnet 
kommer att fortsätta fokusera på att fiberansluta 
flerfamiljshus och villor. Man kommer även att 
digitalisera utbudet på TV-nätet. VA-verksamheten 
står inför stora utmaningar med att reinvestera i 
ledningsnät och anläggningar. Vatten- och avlopps-
försörjningen vid Öjeberget i Järvsö och i Harsa 
kommer att lösas genom att fastställa ett kommu-
nalt verksamhetsområde och bygga ut den allmänna 
Va-anläggningen. 
 
Ljusdalshem fortsätter arbetet med att spara energi. 
Planeringen av ett nytt trygghetsboende går vidare 
och startar under våren 2016. Byggnationen av ett 
nytt hyreshus med 23 lägenheter i centrala Ljusdal 
kommer att påbörjas under sommaren 2016. 
 
Ljusdalsservicehus bygger under 2016 om hyres-
huset Gärdeåsvägen 14 till trygghetsboende. 
 
NärLjus handlingsplan för 2012-2016 kommer att 
revideras utifrån kommunens vision och utveck-
lingsstrategi.  
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Ekonomiska engagemang i kommunkoncernen 
 
Intäkter, kostnader, borgen (tkr) 
 
 Försäljning  Borgen  
Enhet Köpare Säljare Givare Mottagare 
Ljusdals kommun 61 755  6 537 853 727  
Ljusdals Energiföretag AB   3 714 38 915  420 134 
AB Ljusdalshem konc 25 147 39 690  433 593 
Stiftelsen Närljus      352   5 826   
Stiftelsen Stenegård     
 
 
 
 
Bidrag, tillskott, utdelningar (tkr) 
 
 Ägartillskott Återbet Utdelning  
Enhet Givare Mottagare Givare Mottagare 
Ljusdals kommun        9 783  5 709 
Ljusdals Energiföretag AB              2 255  
AB Ljusdalshem    9 783  3 454  
AB Ljusdals Servicehus     
Stiftelsen Närljus     
Stiftelsen Stenegård     
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RESULTATRÄKNING (Tkr) NOT KOMMUNEN KONCERNEN
2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1,9 284 396 265 602 545 791 518 002

Verksamhetens kostnader 2,9 -1 333 163 -1 264 407 -1 480 096 -1 408 908

Avskrivningar 3 -33 439 -41 188 -80 431 -81 982

Verksamhetens nettokostnad -1 082 206 -1 039 993 -1 014 736 -972 888

Skatteintäkter 4 739 811 713 308 739 811 713 308

Generella statsbidrag och utjämning 5 327 990 313 819 327 990 313 819

Finansiella intäkter 6 21 659 7 356 2 906 1 918

Finansiella kostnader 7 -1 923 -1 588 -28 467 -29 944

Resultat före extraordinära poster 5 331 -7 098 27 504 26 213

Skatt 8 -7 088 -9 629

Årets resultat 5 331 -7 098 20 416 16 584

BALANSRÄKNING (Tkr)
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

TILLGÅNGAR 2015 2014 2014 2014

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 932 932

Materiella anläggningstillgångar 11 653 137 618 669 1 744 907 1 689 851

   varav mark, byggnader o tekn.anl. 599 859 576 226 1 668 105 1 628 426

   varav maskiner och inventarier 53 278 42 443 76 802 61 425

Finansiella anläggningstillgångar 12 82 470 78 470 17 385 13 121

Summa anläggningstillgångar 735 607 697 139 1 763 224 1 703 904

Omsättningstillgångar

Förråd 3 505 498 16 540 12 151

Fordringar 13 101 075 74 248 132 162 117 724

Kortfristiga placeringar 14 56 268 49 765 56 268 49 765

Kassa och bank 23 041 14 721 102 259 101 132

Summa omsättningstillgångar 183 889 139 232 307 229 280 772

SUMMA TILLGÅNGAR 919 496 836 371 2 070 453 1 984 676

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Årets resultat 15 5 331 -7 098 20 416 16 584

Resultatutjämningsreserv 33 900 33 900 33 900 33 900

Övrigt eget kapital 533 454 540 552 672 382 655 810

Summa eget kapital 572 685 567 354 726 698 706 294

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 16 66 769 63 356 67 042 63 642

Andra avsättningar 17 3 000 691 46 554 41 048

Summa avsättningar 69 769 64 047 113 596 104 690

Skulder

Långfristiga skulder 18 36 637 6 373 889 626 874 705

Kortfristiga skulder 19 240 405 198 597 340 533 298 987

Summa skulder 277 042 204 970 1 230 159 1 173 692

Summa skulder och eget kapital 919 496 836 371 2 070 453 1 984 676

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse

Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland 16 546 294 571 211 546 294 571 211

 skulderna eller avsättningarna

Övriga ansvarsförbindelser 20,21 856 366 874 131 2 832 13 315

Leasing 18
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KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)
NOT KOMMUNEN KONCERNEN

2015 2014 2015 2014
Den löpande verksamheten
Årets resultat 5 331 -7 098 20 416 16 584
Justering för av- och nedskrivningar 3 33 439 41 188 80 431 81 982
Justering för gjorda avsättningar 22 6 413 4 240 9 596 7 610
Justering för i anspråktagna avsättningar 23 -691 -492 -691 -492
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 24 -3 926 -443 -11 548 -355
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 40 566 37 395 98 204 105 329
Lager (ökning- / minskning+) -3 007 724 -4 389 557
Korta fordringar (ökning- / minskning+) -33 330 -5 305 -16 626 -2 667
Korta skulder (ökning+ / minskning-) 41 808 -11 666 37 796 7 695
Kassaflöde från den löpande verksamheten 46 037 21 148 114 985 110 914

Investeringsverksamhet
Investering i anläggningar -76 231 -51 428 -147 400 -162 893
Försäljning av anläggningar 9 892 1 558 20 992 12 936
Omklassificering 1 893 1 893
Investering i finansiella anläggningstillgångar -4 000 -5 000 -4 264 -5 215
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Nedskrivning finansiella anläggingstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet -68 446 -54 870 -128 779 -155 172

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 30 000 50 000 85 049
Amortering av skuld -35 808 -513
Ökning av investeringsbidrag 474 1 156 474 1 156
Förändring leasingskuld 255 1 896 255 1 896
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 729 3 052 14 921 87 588

Årets kassaflöde 8 320 -30 670 1 127 43 330

Likvida medel vid årets början 14 721 45 391 101 132 57 802
Likvida medel vid årets slut 23 041 14 721 102 259 101 132

8 320 -30 670 1 127 43 330

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD/FORDRAN
Räntebärande nettoskuld vid årets början 48 891 47 942 -815 067 -735 859
Räntebärande nettofordran / skuld (-) vid årets slut 59 768 48 891 -829 858 -815 067
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DRIFTREDOVISNING(Tkr)

Nämnd/Styrelse Redovisat Budget Avvikelse 
2014 2015 Intäkt Kostnad Netto 2015

Kommunfullmäktige 1880 1 840 1 351 1 351 489
Revisionen 1 025 1 100 1 137 1 137 -37
Kommunstyrelse 158 921 175 022 139 890 302 383 162 493 12 529
   varav kommunledningskontor 52 752 58 637 3 687 57 793 54 106 4 531
   varav samhällsutveckling 106 169 116 385 136 203 244 590 108 387 7 998
Utbildningsnämnd 412 563 419 874 85 202 504 215 419 013 861
Omsorgsnämnd 460 961 450 119 254 761 742 103 487 342 -37 223
Valnämnd 244 5 0 0 5
Myndighetsnämnd 220 310 234 234 76
Överförmyndarnämnd 897 900 1 569 2 396 827 73

1 036 711 1 049 170 481 422 1 553 819 1 072 397 -23 227

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr)
Redovisat Budget
Netto 2014 2015 Utgift Försäljning* Netto Avvikelse

Kommunstyrelse 43 747 75 358 54 541 -3 983 50 558 24 800
   varav kommunledningskontor 3 101 5 891 2 131 0 2 131 3 760
   varav samhällsutveckling 40 646 69 467 52 410 -3 983 48 427 21 040
Utbildningsnämnd 920 2 500 2 927 2 927 -427
Omsorgsnämnd 1 422 1 750 1 545 1 545 205
Finansen 2 626 14 600 17 218 -6 383 10 835 3 765

48 715 94 208 76 231 -10 366 65 865 28 343

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr) Redovisning Redovisning Total 
Projekt 2015 tom 2015 budget
Östernäs Park o väg 2 851 20 616 17 570
Kläppa industrimoråde 6 304 6 902 17 000
Tillbyggnad Färila skola 2 114 10 681 10 717
Ombyggn H-Hus Gärdeåsskolan 116 12 165 12 047
Ombyggn Bofinkens förskola 11 320 13 538 12 500
Tillbyggn Propellerns förskola 5 683 5 683 4 000
Skotare Naturbruk 9 742 9 742 13 600

*inkl bidrag 474 Samhällsutveckling

Redovisat 2015

Redovisat 2015
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2015 2014 2015 2014

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 25 074 30 149 178 612 165 879
Taxor o avgifter 25 341 26 162 25 341 26 162
Hyror o arrenden 27 864 26 645 135 607 135 222
Bidrag 158 660 141 233 158 813 141 477
Försäljning av verksamhet o konsulttjänster 37 782 38 782 37 782 38 782
Realisationsvinster 3 729 66 3 729 7 052
Försäkringsersättningar 5 233 740 5 233 740
Övriga intäkter 713 1 825 674 2 688
Summa 284 396 265 602 545 791 518 002
varav jämförelsestörande post 9 769 9 769

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner o sociala avgifter -809 937 -766 655 -864 496 -820 411
Pensionskostnader -53 405 -55 432 -57 157 -56 568
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -926 -2 474 -926 -2 475
Bränsle energi o vatten -20 484 -21 734 -44 650 -44 370
Köp av huvudverksamhet -181 882 -145 826 -213 529 -189 582
Lokal o markhyra -42 037 -41 223 -6 347 -5 712
Övriga tjänster -51 310 -66 569 -51 310 -130 962
Lämnade bidrag -83 160 -85 048 -77 334 -79 266
Realisationsförluster -189 -189
Förändring avsättning -2 309 472 -2 309 472
Övriga kostnader -87 524 -79 918 -161 849 -80 034
Summa -1 333 163 -1 264 407 -1 480 096 -1 408 908
varav jämförelsestörande post -5 469 -5 469
Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26%. Till pensionsavsättningen tillkommer ränta 1 108 tkr som redovisas bland finan. kostnader.

Not 3 Avskrivningar
Avskrivning byggnader och anläggningar -20 413 -27 863 -59 988 -62 757
Planenliga avskrivningar materiella anl. -13 026 -13 325 -20 443 -19 225
Summa -33 439 -41 188 -80 431 -81 982

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär skatteinbetalning 740 310 715 280 740 310 715 280
Preliminär slutavräkning innevarande år 815 132 815 132
Slutavräkningsdifferens föregående år -1 452 -2 058 -1 452 -2 058
Mellan kommunal utjämning 138 -46 138 -46
Summa 739 811 713 308 739 811 713 308

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Strukturbidrag 10 723 10 676 10 723 10 676
Inkomstutjämning 217 369 206 022 217 369 206 022
Kostnadsutjämning 52 329 49 534 52 329 49 534
LSS utjämning 10 755 10 927 10 755 10 927
Regleringsbidrag -734 4 376 -734 4 376
Kommunal  fastighets avgift 34 036 32 284 34 036 32 284
Generellt bidrag 3 512 3 512
Summa 327 990 313 819 327 990 313 819
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2015 2014 2015 2014

Not 6 Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 56 86 267 392

Räntor likvida medel 144 431 222 545

Utdeln Koncernbolag 5 709 2 255 5 709 2 255

Återbet del av villkorat aktieägartillskott Ljusdals Hem 9 783 213 9 783 213

Provisionsint koncbolag 4 305 3 853 4 305 3 853

Utdeln, reavinst övriga aktier 1 543 125 1 543 125

Övriga finansiella intäkter 119 393 874 838

Återföring nedskrivning av kortfristiga placeringar 0 0

Elimineringar inom koncernen 0 0 -19 797 -6 303

Summa 21 659 7 356 2 906 1 918

Not 7 Finansiella kostnader

Räntor anläggningslån -336 -121 -28 883 -28 477

Ränta på pensionsskuldsförändringen -1 108 -812 -1 108 -812

Övriga finans. kostnader -479 -655 -2 781 -4 492

Elimineringar inom koncernen 4 305 3 837

Summa -1 923 -1 588 -28 467 -29 944

varav jämförelsestörande post

Not 8 Skattekostnader

Aktuell skatt enl. bolagens årsredovisning -3605 -7661

Uppskjuten skatt enlig bolagens årsredovisningar -3483 -1968

Skatt obeskattad reserv

Summa 0 0 -7 088 -9 629

Not 9 Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande intäkter

Återbetalning AFA Försäkring 9 769 0 9 769 0

Jämförelsestörande kostnader

Nedskrivning fordran Samkraft 5 469 0 5 469 0

Not 10 Immateriella tillgångar

Vattenrätter 0 0 932 932

Summa 0 0 932 932

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 102 602 1 058 557 2 518 870 2 434 228

Ackumulerad avskrivning -502 340 -481 928 -820 658 -780 267

Ackumulerad nedskrivning -403 -403 -30 106 -25 535

Bokfört värde 599 859 576 226 1 668 106 1 628 426

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 2015 2014 2015 2014

Redovisat värde vid årets början 576 226 563 342 1 628 426 1 557 815

Investeringar 47 838 42 088 109 482 144 348

Försäljningar och utrangeringar -1 900 -1 341 -9 473 -11 426

Nedskrivningar 1 770 4 615

Årets avskrivningar -20 412 -27 863 -56 902 -63 038

Under året genomförda omfördelningar -1 893 -5 198 -3 888

Redovisat värde vid årets slut 599 859 576 226 1 668 105 1 628 426

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 232 874 220 929 290 846 271 593

Ackumulerad avskrivning -179 596 -178 486 -214 044 -210 168

Ackumulerad nedskrivning

Bokfört värde 53 278 42 443 76 802 61 425

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 42 443 46 599 61 425 64 018

Investeringar 28 392 9 340 41 211 15 435

Försäljningar och utrangeringar -4 531 -171 -5 391 -324

Övr justeringar 0 1 521

Årets avskrivningar -13 026 -13 325 -20 443 -19 225

Redovisat värde vid årets slut 53 278 42 443 76 802 61 425

Summa Materiella 

anläggningstillgångar 653 137 618 669 0 1 744 907 1 689 851

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Långfristig utlåning/placering

Kommun Invest 3 500 3 500 3 500 3 500

Ljusdals IF 9 000 5 000 9 000 5 000

HBV 40 40

Ljusdal Energiförsäljning 2 530 2 266

Värmeek 9 9

Summa 12 500 8 500 15 079 10 815
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

Not 12 Forts Finansiella anläggningstillgångar 2015 2014 2015 2014

Aktier och andelar

AB Ljusdalshem 37 000 37 000 37 000 37 000

Ljusdals Energiföretag AB 31 000 31 000 31 000 31 000

Kommuninvest 993 993 993 993

Fleruppgiftskommunalförbund 764 764 764 764

Samkraft 22 22

Övriga aktier o andelar 213 213 527 527

Elimineringar inom koncernen -68 000 -68 000

Summa 69 970 69 970 2 306 2 306

Summa Finansiella 

anläggningstillgångar 82 470 78 470 17 385 13 121

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

Not 13 Fordringar

Kundfordringar 8 135 6 270 24 246 17 692

Mervärdesskattefordringar 7 291 6 298 7 713 7 073

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 74 533 55 564 87 818 74 607

Övriga fordringar 11 116 6 116 29 999 22 977

Elimineringar inom koncernen -17 614 -4 625

Summa korta fordringar 101 075 74 248 132 162 117 724

Not 14 Kortfristiga placeringar

Pensionsmedel Nordea 26 991 24 269 26 991 24 269

Pensionsmedel Handelsbanken 29 277 25 496 29 277 25 496

Summa 56 268 49 765 56 268 49 765

Marknadsvärde vid årets slut 67 543 59 132 67 543 59 132

Not 15 Eget kapital

Ingånde eget kapital 567 354 574 452 706 294 689 623

Justering -12 88

Årets resultat 5 331 -7 098 20 416 16 583

Summa 572 685 567 354 726 698 706 294

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 2015 2014 2015 2014

I rörelsekapitalet ingår nämndernas egna kapital samt

resultatfonder.

Nämndernas egna kapital:

Kommunstyrelsen 9 188 5 074

Utbildningsnämdnen -5 943 -6 373

Omsorgsnämnd -32 071 -13 460

Överförmyndarnämnd 0 0

Resultatfonder:

Städ 2 936 769

Kost -1 044 -831

Naturvård 432 607

Not 16 Avsättningar till pensioner

Avsättningar till pensioner exkl. ÖK-SAP 52 690 49 674 52 690 49 674

Avsättningar till pensioner avs. ÖK-SAP 159 1 042 159 1 042

Avsättningar till pensioner avs. förtroendev 884 270 884 270

Avsättning särskild löneskatt 13 036 12 370 13 036 12 370

Andra pensionsavsättningar 0 0 273 286

Summa 66 769 63 356 67 042 63 642

ÖK-SAP= Övereskommen särskild avtalspension

Pensionsbehållning 763 804 763 804

Förmånsbestämd ÅP 38 796 36 830 38 796 36 830

Pension till efterlevande 1 645 1 308 1 645 1 308

PA-KL pensioner 11 486 10 732 11 486 10 732

Summa avs pensioner exkl ÖK-SAP 52 690 49 674 52 690 49 674

Särskilda avtalspensioner 0 787 0 787

Visstidspensioner 159 255 159 255

Summa avs penisoner ÖK-SAP 159 1 042 159 1 042

Ingående avsättning pensioner 63 356 59 116 63 642 59 397

Nyintjänad pension 5 121 5 452 5 121 5 457

Ränte- och basbeloppsförändring 892 653 892 653

Sänkning diskonteringsränta

Pensionsutbetalningar -3 264 -2 694 -3 277 -2 694

Förändring av löneskatt 664 829 664 829

Summa avsatt till pensioner 66 769 63 356 67 042 63 642

Aktualiseringsgrad 85% 92% 85% 92%

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda med visstidspension 1 3 1 3

Personer med särskild avtalspension 0 3 0 3
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 

(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2015 2014 2015 2014

Pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelser

Ingående ansvarsförbindelse 571 211 603 713 571 211 603 713

Ränte- och basbeloppsförändring 8 383 4 755 8 383 4 755

Sänkning diskonteringsränta 0 0 0 0

Aktualisering -4 695 -1 809 -4 695 -1 809

Pensionsutbetalningar -20 777 -21 739 -20 777 -21 739

Övrigt -2 963 -7 364 -2 963 -7 364

Summa pensionsförpliktelser 551 159 577 556 551 159 577 556

Förändring av löneskatt -4 865 -6 345 -4 865 -6 345

Utgående ansvarsförbindelse 546 294 571 211 546 294 571 211

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 0 479 -457

Avsättning skatter enligt bolagens årsredovisningar 0 0 43 075 40 814

Summa 0 0 43 554 40 357

Avsättning medel till återställande av avfallstippen

Ingående balans 691 1 183 691 1 183

Avsättningar under året 199 500 199 500

Ianspråktagande belopp under året -890 -992 -890 -992

Utgående balans 0 691 0 691

Avsättning försäkringsskador

Ingående balans 0 0 0 0

Ianspråktagande belopp under året 3 000 0 3 000 0

Utgående balans 3 000 0 3 000 0

Summa 3 000 691 46 554 41 048

Not 18 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut

Förfaller 0 - 5 år efter balansdagen 30 000 0 396 350 377 052

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 0 0 292 570 241 083

Rörliga lån som löper på obestämd tid 0 0 203 569 263 197

Avgår kortfristig del 0 0 -9 500 -13 000

Summa 30 000 0 882 989 868 332

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 4 146 4 137 4 146 4 137

Summa förutbetalda intäkter 4 146 4 137 4 146 4 137

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

Återstående år(vägt snitt) 13 13 13 13
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Not 18 Forts Långfristiga skulder

Skuld finansiell leasing maskiner och inventarier

- som förfaller inom ett år 954 699 954 699

- som förfaller inom ett till fem år 1 537 1 537 1 537 1 537

Summa 2 491 2 236 2 491 2 236

Summa långfristiga skulder 36 637 6 373 889 626 874 705

Totala minimileasavgifter 1 580 1 784 1 580 1 784

Nuvärde totala minimileasavgifter 1 785 1 679 1 785 1 679

Operationella leasingavtal överstigande 3 år

- som förfaller inom ett år 41 496 39 856 41 496 39 856

- som förfaller inom ett till fem år 98 566 119 322 98 566 119 322

- som förfaller efter fem år 17 451 25 565 17 451 25 565

Summa 157 513 184 743 157 513 184 743

Not 19 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 33 150 30 226 61 374 55 181

Nästa års amorteringar 0 0 8 513 15 474

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter* 190 909 152 429 223 713 182 419

Preliminärskatt 928 666 928 690

Skulder till staten 13 304 13 015 13 940 14 018

Övriga korta skulder 2 114 2 261 49 679 35 830

Elimineringar koncern -17 614 -4 625

Summa 240 405 198 597 340 533 298 987

*varav

Beräknad upplupna pensioner individuell del 28 042 27 677 28 042 27 677

Beräknad upplupna löneskatt 6 803 6 714 6 803 6 714

Beräknad upplupen semesterlön och okompenserad tid 50 880 48 450 50 880 48 450

Förutbetalda intäkter avseende flyktingverksamhet 23 517 12 796 23 517 12 796

Not 20 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden

AB Ljusdalshem 281 655 295 762

Ljusdals servicehus AB 151 938 164 588

Ljusdals Energi koncernen 420 134 400 647

Samkraft 0 8 094 0 8 094

Borgen för egnahem 339 440 339 440

Ljusdals Golfklubb 2 300 2 300 2 300 2 300

Region Gävleborg* 0 2 300 0 2 300

Övriga 193 181

Summa 856 366 874 131 2 832 13 315
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NOTFÖRTECKNING TILL FINANSIERINGSANALYS

(TKR)

KOMMUNEN KONCERNEN

2015 2014 2015 2014

Not 21 Borgensförbindelse Kommuninvest

Not 22 Justering för gjorda avsättningar

Förändring avsättninga pensioner 2 747 3 411 2 733 3 411

Skuldförändr löneskatt på pens. avs 666 829 666 829

Avsättning försäkringsskada 3 000 0 3 000 0

Förändring uppskjuten skatteskuld 3 197 2 970

Summa 6 413 4 240 9 596 7 210

Not 23 Justering för i anspråkt. avsättn.

Avfallstippen Lappmyra -691 -492 -691 -492

Utrivning Kvarndammen 0 0 0 0

Rivning fastigheter 0 0 0 0

Förändring uppskjuten skatteskuld

Summa -691 -492 -691 -492

Not 24 Justering för övriga ej likvidetspåverkande poster

Realisationsvinst/förlust anläggningstillg -3 461 -46 -11 071 -46

Återförda investeringsbidrag -465 -397 -465 -397

Justering eget kapital -12 88

Summa -3 926 -443 -11 548 -355

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 2015-12-31 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 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 258 019 430 503 kronor 
och totala tillgångarna till 254 421 703 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 712 944 
045  kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 703 003 017 kronor
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Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR).   
 
Kommunen följer lag och rekommendationer i allt 
väsentligt. I de fall undantag förekommer så redovisas de 
under respektive punkt. 
 
Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 
 
Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas 
inflyta. 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till ett anskaffnings-
värde där inget annat anges. Periodisering av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 
Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
stiftelser där kommunen har minst 20 % inflytande. Inga 
förändringar har skett under året i kommunkoncernens 
sammanställning. Den sammanställda redovisningen 
inkluderar kommunen, Ljusdals Energiföretag AB, 
Ljusdalshem AB, Ljusdals Servicehus AB, den närings-
politiska stiftelsen NärLjus samt Stiftelsen Stenegård. 
 
 
Jämförelsestörande poster (RKR 3.1) 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till verksamhetens intäkter/kostnader. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan 
förekommande. I år har AFA Försäkring beslutat att 
återbetala 2004 års premier, vilket har behandlats som en 
jämförelsestörande post samt nedskrivningen av fordran 
Samkraft. 
 
Intäkter 
 
Skatteintäkter 
I enlighet med Rådet för kommunal redovisning har  
kommunalskatten periodiserats. I bokslutet för år 2015 
har bokförts den definitiva slutavräkningen för 2014 och 
en preliminär slutavräkning för 2015, baserats på SKL:s 
decemberprognos. Slutavräkningen 2014 uppgår till -1,5 
Mkr. Den preliminära slutavräkningen för 2015 har 
bokförts till +0,8 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 
Ett arbete har genomförts 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. 
 

I vissa fall har vi gjort individuella bedömningar av varje 
fastighets nyttjandeperiod. Utgångspunkt har varit fastig-
hetens skick samt typ av fastighet. 
 
I de nya investeringarna räknas de objekt som är ny-
byggda eller har genomgått ombyggnad med färdig-
ställande under 2015. 
 
Under 2016 planeras en genomgång av vägar och gator 
samt parkanläggningar. 
  
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 året har en avsättning gjorts för kostnader 
avseende lösöre som ska ersättas efter branden.  
 
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 2014, men som betalats ut under 2015. 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.  
 
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. 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Ljusdals Kommun Datum

2016-04-13

Revision

Till kom ni unfu lim äktige

REVISIONSBERÄTrELSE 2015

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

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivits i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de foreskrifter som galler for verksamheten De ansvarar också for
att det finns en tillracklig intern kontroll och for återredovismngen till fullmaktige av hur de
fullgjort uppdraget. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, redovisning, intern
kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

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

Revisorerna skall utifrån lagstiftningen om god ekonomisk hushållning bedöma om resultatet
i bokslutet är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige
beslutat om.

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsaldigen redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) för året 2015.

Årets resultat uppgår till +5,5 mnkr. Resultatet för 2014 uppgick till -7,1 mnkr, vilket gör att
resultatutfallet för 2015 är en förbättring jämfört med föregående år. Utfallet för år 2015

innehåller dock poster av engångskaraktär, uppgående till +23,9 mnkr. Utan dessa hade
utfallet varit negativ. Totalt redovisar nämnderna ett underskott om -23,2 (-20,7) mnkr
jämfört mot budget där omsorgsnämnden visar en negativ budgetavvikelse av betydelse med
-37,2 (-24,4) mnkr.

Förvaltningsberättelsen innehåller en samlad kommunövergripande redovisning av samtliga
mål, indikatorer och mått fastställda i årsbudget 2015. Utfall för respektive mål och
indikatorn lämnas i diagramform där jämförelse mot målvärdet sker. Vi saknar dock en
avstämning mot i budget fattat beslut om delmål för år 2015 och en sammanfattande
bedömning om måluppfyllelsen. Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god medan
verksamhetsmålens uppfyllelse bedöms som svag.

Det är mycket väsentligt att kommunstyrelsen tar ansvar för kommunens ekonomi i ett
långsiktigt finansiellt perspektiv. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och

Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Plusgiro E-post:
827 80 Ljusdal Telefax 0651-1 83 77 991-2569 3 2333-7 kommunIjusdal.se



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

Utifrån genomförd granskningsinsats bedömer vi att Omsorgsnämnden brustit i sin ledning,
styrning och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde. Vi riktar kritik mot att
Omsorgsnämnden inte på ett tillfredsställande och tillräckligt sätt vidtagit aktiva åtgärder för
att minska utvecklingen av budgetöverskridandet under 2015.

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

Trots våra kritiska synpunkter tillstyrker vi att

• kommunstyrelse, nanmder och fullmaktigeberedmngar samt de enskilda
fortroendevalda z dessa organ beviljas ansvarsfrihet

• kommunens årsredovisnmg for år 2015 godkanns

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

Lekrnannarevisorernas granskningsrapporter avseende de kommunala aktiebolagen bilägges.

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

Ljusdal 2016-04-13

Roland Bäckman, ordförande

Pekka Kankare, vice ordf. Barbro Keijzer

Ulla-Britt Gidemalm Maj- ritt Tönners

Lars Arkegren

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

Viktiga händelser under året  
2015 inleddes med fem revisorer valda av 
kommunfullmäktige, varav två på grund av 
valbarhetshinder inte deltagit i granskning av 
omsorgsnämnden. Gruppen utökades under året  
med ytterligare två revisorer, för att revisionen 
skulle kunna fullfölja sitt uppdrag. 
 
Revisorerna upprättar årligen en revisionsplan, 
utifrån en bedömning av risk och väsentlighet.  
De utför granskningar av styrelsens och nämnd- 
ernas ansvarsutövande, delårsrapporten och 
årsredovisningen. De följer också uppmärksamt 
styrelsens och nämndernas löpande verksamhet 
genom att följa protokollen, träffa nämndernas  
och styrelsens presidium samt ansvariga chefer.  
Ett antal fördjupade granskningar genomförs  
årligen. Revisorernas arbete avseende fördjupade 
granskningar har under 2015 försvårats, då flera 
ledande befattningar varit vakanta och nyrek-
ryteringar skett. 
 

Årets resultat 
Revisorernas anslag används huvudsakligen till 
arvoden samt köp av revisionstjänster från det 
revisionsföretag som revisionen har avtal med.  
Revisionens budget för verksamhetsåret 2015 är 
1 100 tkr. 2015 redovisas ett litet underskott, vilket  
härrör från ökade kostnader för arvoden och för-
lorad inkomst i samband med utbildningsinsatser 
och utökad revisionsgrupp. 

 
 

Framtiden 
2016 har revisionen för avsikt att fortsatt följa och 
granska utvecklingen avseende kommunens ledning, 
styrning, uppföljning och förbättringsåtgärder av 
verksamheten, både ur ett kvalitativt, rättssäkert och 
ekonomiskt perspektiv.  
 
Revisionen kommer fortsätta att präglas av grund-
läggande värden som t.ex. oberoende, objektivitet, 
saklighet och förhållningssätt utifrån en god 
revisionssed. 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
 

2015 2014
Intäkter 0 0
Kostnader -1 137 -1 025

Avskrivningar och internränta

RESULTAT -1 137 -1 025  
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Verksamhet 
Kommunstyrelsens verksamhet består av två 
förvaltningar. 
 
Kommunledningskontoret är en stabsfunktion 
bestående av kommunkansli, ekonomi-, personal-, 
IT-, informations- och utredningsenhet, samt 
utvecklingsprojekt och kraftverket Kvarndammen. 
Under kommunledningskontoret finns även 
verksamheten på Stenegård.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen är kommun-
styrelsens verksamhetsförvaltning och omfattar: 
verksamhetsstöd, ungas inflytande, plan och bygg, 
fastigheter, energirådgivning, gator och vägar, 
parker och lekplatser, miljö, räddningstjänst, 
biblioteksverksamhet, musik- och kulturverk- 
samhet, fritidsgårdar, fritidsverksamhet, bostads-
anpassningsbidrag och städ. 

Viktiga händelser under året 
 Baserat på kommunens vision har nämnden 

påbörjat arbetet med att omvandla kommun-
fullmäktiges mål till nämndens egna. Arbetet 
kommer att slutföras våren 2016. 

 En brand orsakad av en enskild person ödelade 
foajén i Förvaltningshuset den 30 september. 
Ingen människa skadades fysiskt. Däremot var 
de materiella skadorna omfattande, och arbetet 
med färdigställandet av foajéns framtida form 
beräknas därför pågå även under en del av 2017.  

 En samordnad och förstärkt styrning av IT-
verksamheten pågår utifrån ett koncern-
övergripande perspektiv. Bland annat planeras 
för införande av nytt ärendehanteringssystem,  
e-postsystem samt en ny telefonilösning. 
Samtliga skolor ska på kort tid få tillgång till 
kvalitativ trådlös uppkoppling. 

 Under senare delen av året har en ny tjänst som 
inköpschef inrättats och tillsatts. Syftet med 
funktionen är att på ett bättre sätt möta Inköp 
Gävleborgs erbjudande om upphandlingar samt 
utveckla det lokala inköpsarbetet. 

 Arbetet med KUP:en (Köpingsutvecklings-
processen), som syftar till att utveckla och höja 
attraktiviteten för Ljusdals köpings centrala 
delar, har inletts. Under året hölls ett stort antal 
möten med intressenter och tre seminarier med 
inbjudna experter. Arbetet fortsätter under 2016. 

 Ramsjöbygden, ett arbete för att stödja och 
utveckla denna del av kommunen, har startats 
upp genom en förstudie under året. Arbetet 
beräknas fortsätta i en försöksperiod fram till 
slutet av 2017. 

 Kommunens funktion utvecklare har överförts 
till kommunledningskontoret. 

 Utvecklingsperioden 2013-2015 på Stenegård 
resulterade i ett beslut under maj månad om 
fortsatt kommunalt ägande och ett inriktnings- 
beslut för perioden 2016-2020.  

 Nytt telefonhänvisningssystem. 
 Av media uppmärksammad konferens om 

berusningsstudie i Ljusdal. 
 Kommunfullmäktige beslutade i juni om att 

inrätta en särskild beredning för frågor om 
jämställdhet, jämställdhetsberedningen. 

 Det mesta av arbetet med nya ljusdal.se och ett 
nytt blankettsystem genomfördes för lansering 
tidigt under 2016. 

 Medborgarskapsceremoni genomfördes på 
nationaldagen för andra året i rad. 

 Fortsatt renovering och upprustning av Folk-
parken. 

 Om- och tillbyggnad av Färila skola samt 
Bofinkens förskola. 

 Ny ventilation på Källbacka. 
 Ombyggnad av Propellerns förskola. 
 Sanering/återställning efter brand i Förvalt-

ningshuset. 
 Renovering av kommunens gator fortsatte enligt 

asfaltsplanen i Järvsö, Ljusdal och Färila. 
 Renovering av gatubelysningsanläggningar 

fortsatte enligt plan. 
 Östernäs nya parkområde invigdes och bygg-

nation av betongpark påbörjades i föreningsregi 
med kommunalt stöd. 

 Kläppa industriområde anlades med nytt vägnät 
för motorfordon, cykel och promenad. 

 Busslinje 53 började köras i ny sträckning 
genom Ljusdal, och kommunen byggde till-
gängliga hållplatser. 

INVESTERINGAR (Tkr) 
2015 2014

Utgifter -54 541 -46 460
Inkomster 3 983 2 713

Nettoinvesteringar -50 558 -43 747

Ordförande: Lars Molin 
Kommunchef: Claes Rydberg 
Förvaltningschef SUF: Stig Olson 
Antal anställda: 206 st 
Antal årsarbetare: 196 st 
(exklusive deltidsbrandmän) 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2015 2014

Intäkter 139 890 132 927
Kostnader -255 885 -244 030
Resultat -115 995 -111 103

Avskrivningar och intern -46 498 -47 818

Resultat -162 493 -158 921
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 Plan- och byggenheten har arbetat mycket med 
ärenden om vindkraft. 

 Samarbetet med Peab angående utveckling av 
ett handels- och kontorsområde på Östernäs 
avslutades i och med 2015. 

 Byggandet av strand- och parkområdet på 
Östernäs färdigställdes. 

 Ett gemensamt projekt med näringslivet, Trafik- 
verket och Region Gävleborg, för en 
omlastningsterminal i Böle har avancerat. 

 Miljöenheten har under året handlagt 1 115 
ärenden inom områdena miljöförlig verksamhet, 
hälsoskydd, avfall, natur och livsmedel. 

 Miljöenheten har under året genomfört 157 
tillsyns- och kontrollaktiviteter inom områdena 
hälsoskydd, miljöfarlig verksamhet och livs-
medel. 

 Räddningstjänsten har genomfört ett beslut- och 
ledningsstödsprojekt tillsammans med MSB. 

 Biblioteket genomförde det första året av tre 
med beslutade besparingar. Det sparades på en 
heltidstjänst, transporter, litteratur, och öppet- 
tiderna reducerades på flera bibliotek. 

 Brandattentatet under hösten medförde att 
huvudbibliotekets lokal med inventarier och 
litteraturbestånd rökskadades. En provisorisk 
central för biblioteksverksamheten upprättades 
istället i bokbussmagasinet, som klarat sig från 
rökskador. Bokbussen fick också extra hållplats- 
tider vid Förvaltningshuset och filialerna fick 
förstärkt bemanning. 

 Ljusdal anslöt sig under hösten till den nation-
ella bibliotekskatalogen Libris. 

 Fotbollshallen på Älvvallen färdigställdes. 
 Fiskeplanen färdigställdes. 
 Byte till energisnål belysning vid fritids- 

anläggningarna pågår. 
 En utredning om eventuell etablering av ett 

operativt Kulturcentrum i befintliga lokaler vid 
Slottegymnasiet/Musikskolan har gjorts och 
beslut är fattat i KS om ingångsättande under 
2016/2017. 
 

Årets resultat 
Kommunstyrelsen redovisar ett samlat överskott på 
12 528 tkr, fördelat med ett överskott på 4 531 tkr 
på kommunledningskontoret och ett överskott på        
7 997  tkr på samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Kommunledningskontoret: 
Verksamheten för Stenegård redovisar ett under-
skott beroende på högre lönekostnader i samband 
med sjukskrivning, samt att nationaldagens evene-
mang gav ett underskott på grund av dåligt väder. 
 
Informationsenheten har ett överskott beroende på 
deltidsföräldraledighet och sjukskrivningar. 
 
Kommunkansliet redovisar ett överskott eftersom 
arkivarietjänsten varit vakant, samt att kostnaderna 

för interntryckeri och postgång varit lägre än 
beräknat. 
 
Ekonomienheten har överskott på löner på grund av 
sjukskrivningar samt tjänstledighet under del av 
året. Under enheten finns även avgiften till Region 
Gävleborg som har upphört från och med 2015, 
vilket medfört ett överskott för året. 
 
IT-enheten redovisar ett överskott på grund av att 
intäkterna varit högre samt att kostnaderna för 
inköp av material har varit lägre än beräknat. 
 
Personalenheten har haft lägre lönekostnader på 
grund av vakanta tjänster samt lägre kostnader för 
databehandling, vilket gett ett överskott. 
 
Utredningsenheten redovisar ett överskott beroende 
på vakanta tjänster under delar av året samt lägre 
kostnader för inköpsverksamheten. 
 
För kommunens utvecklingsarbete har kostnaderna 
för konsulter varit lägre än beräknat, vilket har gett 
ett överskott. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen: 
Enheten plan och bygg redovisar ett överskott, till 
största delen beroende på vakanta tjänster under 
delar av året samt högre bygglovsintäkter. 
 
Fastighetsenheten redovisar ett överskott som till 
största delen beror på lägre kapitalkostnader, efter-
som en del stora investeringar blivit färdigställda 
senare än beräknat. 
 
Gator och vägar har ett överskott för kapital- 
kostnader på Östernäs, eftersom färdigställandet 
blivit senare än vad som beräknats i budgetarbetet.  
Kostnaderna för vinterväghållning har varit lägre på 
grund av en mild vinter, vilket gett utrymme till 
mer resurser för barmarksunderhåll. 
 
Miljöenheten redovisar ett överskott beroende på 
deltidsföräldraledighet samt att vakanser funnits 
under vissa delar av året. 
 
För räddningstjänsten har utryckningskostnaderna 
varit lägre under året, vilket har gett ett överskott. 
 
Biblioteksverksamheten har ett överskott, till största 
delen beroende på återhållsamhet vid tillsättning av 
vikarier, som i sin tur bland annat beror på branden 
i Förvaltningshuset och lägre kapitalkostnader på 
grund av försenad investering av RFID-system. 
 
Musik- och kulturverksamheten redovisar ett 
överskott beroende på vakanta musiklärartjänster. 
 
Fritidsgårdsverksamheten har ett underskott på 
grund av ökat behov av personal under vissa 
vardagkvällar samt utökade öppettider under 
helgerna. 
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Fritidsenheten redovisar ett överskott bland annat 
på grund av ej sökta föreningsbidrag samt lägre 
kostnader för lönebidrag i organisationer. 
 
Bostadsanpassningsbidragen har varit lägre än det 
som budgeterats, vilket har gett ett överskott. 
 
Städenheten redovisar ett överskott beroende på 
lägre vikariekostnader. 
 

Framtiden 
Kommunledningskontoret kommer att fortsätta 
utvecklas som stabsenhet för att stödja medborgare, 
politik och förvaltningar. 
 
En fortsatt utveckling av användandet av ny teknik 
är en viktig framtidsfråga för kommunstyrelsen. En 
annan är samverkan med andra kommuner och 
andra aktörer. 
 
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. 
 
Kommunens satsning på det nya industriområdet i 
Kläppa innebär att en ny cirkulationsplats byggs på 
väg 84 för att släppa in trafik till området. 
 
Planerade viktiga insatser för framtiden är bl.a.: 
 Projektering av gång- och cykelväg mellan 

Järvsö och Ljusdal. 
 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen antas. 
 Va-plan utarbetas och antas. 
 Fördjupad översiktsplan för Ljusdal antas. 
 Politiskt beslut ska nu fattas efter avslutad 

remissrunda som rör bokbussverksamheten. 
 Ett operativt arbete med processer och planering 

inför etableringen av ett operativt Kultur-
centrum i befintliga lokaler vid Slotte- 
gymnasiet/Musikskolan kommer att genom- 
föras under 2016. 

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

samordningsprocess, Köpingsutvecklings- 
processen. 

 Fiskeplanen kommer att utökas och utvecklas i 
ett samarbetsprojekt med kommunerna Bollnäs 
och Ovanåker. 

 
 

SPECIFIKATION FÖR 2015 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 

kostnad mot budget
Verksamhetsledning 6 703 142
Inköpsverksamhet 50 -50
Turistverksamhet 2 502 -245
Information 2 222 615
Kommunkansli 6 240 533
Ekonomienhet 6 903 645
Medl.avg.,försäkr. & anslag 2 349 1 304
IT-enhet 14 601 159
Personalenhet 7 210 586
Utredningsenhet 4 555 413
Utvecklingsprojekt 787 413
Kraftverk Kvarndammen -16 16
Summa KLK 54 106 4 531
Ungas inflytande 537 128
Verksamhetsstöd 1 376 503
Plan & bygg 3 727 2 451
Fastigheter 1 939 1 119
Näringslivsfr.åtg/information 5 782 5
Gator & vägar 22 128 695
Parker & lekplatser 4 348 857
Miljö 3 100 46
Räddningstjänst 15 540 154
Biblioteksverksamhet 10 638 334
Musik- & kulturverksamhet 13 222 63
Fritidsgårdar 5 625 -119
Fritidsverksamhet 16 920 367
Bostadsanpassningsbidrag 4 549 351
Städ -1 044 1 044
Summa SUF 108 387 7 998
SUMMA Kommunstyrelse 162 493 12 529
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Verksamhet 2015 
Utbildningsnämnden ansvarar för verksamhet från 
barnomsorg till vuxenutbildning. Barnomsorg  
bedrivs både i kommunal och fristående regi. Inom 
barnomsorgen (pedagogisk omsorg, fritidshem och 
förskola) finns 1 570 barn inskrivna, varav ca 25 % 
i fristående verksamhet. 
 
De kommunala grundskolorna och grundsärskolan 
fördelas på åtta rektorsområden. I kommunen finns 
också tre fristående grundskolor.  Elevantalet i de 
kommunala och fristående skolorna är 2 140 elever, 
varav ca 15 % i fristående skolor. 
 
Av gymnasieelever folkbokförda i Ljusdal går ca 
50 % i den kommunala gymnasieskolan. Slotte-
gymnasiet 1 och 2 har sammanlagt 538 elever.  
 
I kommunen finns ett lärcentrum där all vuxen-
utbildning bedrivs. Verksamheten omfattar svenska 
för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbild-
ning och Komvux. Under året har drygt 650 elever 
varit inskrivna i någon av verksamheterna. Särvux 
finns i samma lokaler men sorterar under grund-
särskolans rektor. Vuxenutbildningen samverkar 
med övriga hälsingekommuner inom Hälsinge-
utbildningar ekonomisk förening. 
 
I kommunen finns en central elevhälsa. I elevhälsan 
ingår psykologer, kuratorer, skolsköterskor, skol-
läkare, specialpedagoger samt studie- och yrkesväg-
ledare.  
 
 

Viktiga händelser under året 
 Skolinspektionens tillsyn av verksamheterna 

har slutförts och åtgärder vidtagits med anled-
ning av rapporterna. 

 En ny organisation för modersmålsundervis-
ning har skapats och nya lärare anställts. 

 Beslut har fattats om att skapa en samlad  
gymnasieskola istället för två enheter. 

 Renovering av förskolan Galaxen i Ljusdal 
(f.d. Bofinken) och Propellern i Färila samt 
tillbyggnad av Färila skola har fullföljts. 

 Förskolan i Rolfhamre har flyttat till nyreno-
verade hyrda lokaler i Tallåsen. 

 Beslut har fattats om att från årsskiftet om-
vandla dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman 
till förskola. 

 Företagskuvösen Clara Vallis har överförts från 
UC:s ansvarsområde till NärLjus. 

 Nämnden har genomfört tillsyn av samtliga 
fristående förskolor i kommunen. 

 Förvaltningschef och biträdande förvaltnings-
chef har lämnat sina tjänster i slutet av året. 
Rekrytering har inletts. 

 Utbildningsnämnden har inlett ett arbete med 
en långtidsplan som ska inkludera en total 
översyn av skolorganisationen. 

 

Årets resultat 
Nämndens verksamheter har ett positivt resultat för 
2015 med 860 tkr. Delårsbokslutets helårsprognos 
visade på ett underskott på 928 tkr.  
 
Barnomsorg har ett överskott och där är det peda-
gogisk omsorg och fritidshem som har haft färre 
inskrivna barn än budgeterat. Verksamhet förskola 
har ett underskott, vilket beror på fler inskrivna 
barn än budgeterat, både på de kommunala och på 
de fristående förskolorna.  
 
Öppna förskolan fanns inte med i budget för 2015 
då utbildningsnämnden beslutat om nedläggning för 
att nå en budget i balans. Kommunfullmäktige 
beslöt att behålla öppna förskolan, vilket medfört en 
kostnad på ca 700 000 kronor utanför budget. 
 
Förskoleklass har liksom lågstadiet en samlad 
skoldag tillsammans med fritidshemmen, i stället 
för kortare skoldag. Nyckeltalen för förskoleklass 
är dock inte anpassade efter detta, vilket gör att 
verksamheten redovisar ett underskott. Nyckeltalet 
behöver justeras så att undervisningstiden för  
förskoleklass kan behållas. Det har dock inte för-
ändrats i budgeten för 2016.  
 
Grundskolan visar ett underskott som främst beror 
på att extra resurser tillförts för elever i behov av 
särskilt stöd. Den nuvarande socioekonomiska 
tilldelningen är inte tillräcklig i förhållande till de 
behov som finns. Dessutom räcker nyckeltalen för 
undervisning inte till för att täcka behoven på små 
skolenheter.  

Ordförande: Allan Cederborg 
T f utbildningschef: Inga-Lill Öjemark 
Antal anställda: 541 
Antal årsarbetare: 520 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
 
 2015 2014 
Intäkter 85 202 75 059 
Kostnader -498 406 -481 595 
 
Resultat -413 204 -406 535 
 
Avskrivningar  
och internränta -5 809 -6 027  
Resultat -419 013 -412 563
  
INVESTERINGAR (Tkr) 
 
 2015 2014 
Utgifter  -2 927 -920 
Inkomster  
Netto- 
investeringar -2 927 -920 



  UTBILDNINGSNÄMND 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE I 48  

Elevernas studieresultat har inte utvecklats i den 
riktning som varit nämndens målsättning. För att nå 
bättre måluppfyllelse skulle fler extra insatser ha 
behövt sättas in i form av resurser till elever i behov 
av särskilt stöd, studiehandledning och digitala 
verktyg. 
 
Verksamhet gymnasieskola har ett underskott som 
till största del beror på ett ökat antal elever på  
introduktionsprogrammen (IM). Hösten 2013 var 
det cirka 90 elever på IM, att jämföra med 150 
under hösten 2015. Andelen elever med annat  
modersmål än svenska har ökat de senaste åren  
och kommunen erbjuder idag modersmålsunder-
visning och studiehandledning i 11 olika språk.  
 
Ljusdals kommun har ingen egen gymnasiesär-
skola, utan köper de platserna av andra kommuner. 
2015 höjdes priset per elev i gymnasiesärskolan 
kraftigt hos den kommun som har störst andel av 
Ljusdals elever. Detta ledde till ett stort underskott 
mot budget.  
 
I övrig utbildning ingår kostnader för yrkeshög-
skoleutbildning, uppdragsutbildning, företagskuvös 
och elevhem. Kommunen har erhållit statsbidrag 
för att bedriva högskoleutbildning, vilket gjort att 
de budgeterade kostnaderna har kunnat hållas nere. 
 
Under året har det varit vakanser inom elevhälsan 
och på utbildningsförvaltningen vilket förklarar 
överskottet för verksamhetsstöd.  
 
 
 

Framtid 
Rekryteringen av lärare är en nyckelfaktor för  
framtiden. Från 2015 gäller enligt Skollagen att  
alla undervisande lärare ska ha lärarlegitimation i 
de ämnen som de undervisar. Samverkan med läro-
säten ska stärkas och diskussion om höjda lärar-
löner bör få en central roll för att möjliggöra fram-
tida rekryteringsbehov. Personalförsörjningen är 
svårast på små enheter, vilket ställer krav på en 
översyn av hela skolstrukturen. 
 
Utbildningsnämnden klarar sin budget, men färre 
elever når de uppsatta kunskapsmålen. Det finns 
fortsatta stora behov av kompensatoriska insatser 
och satsningar på nya IT-verktyg i undervisningen.  
 
Budgetfördelning enligt den socioekonomiska  
modellen behöver öka för att skolorna ska kunna 
organisera undervisningen efter elevernas behov. 
Hur denna resurs används behöver också utvärde-
ras. 
 
Det ökande antalet elever med andra modersmål 
ställer ökande krav på studiehandledning och  
modersmålsundervisning för att ge dem möjlighet 
att uppnå kunskapsmålen. Kartläggning av nyan-

ländas kunskapsnivå är ett viktigt område där det 
krävs ökade insatser under 2016 och framåt. 
 
Omorganisationen av gymnasiet från två skol-
enheter till en behöver förverkligas. Antalet pro-
gram och inriktningar behöver utvärderas. Där bör 
även marknadsföringsstrategier, programpeng och 
organisationen av IM ingå.  
 
Behov och tillgång av lokaler påverkas av den 
ojämna fördelningen av elever i kommunen. Det  
är i synnerhet för- och grundskolor i Ljusdal och 
Järvsö som har behov av fler och större lokaler. 
Eventuella till- eller ombyggnationer behöver  
utredas.   
 
 
Ekonomi 
I tabellen nedan redovisas verksamheternas avvi-
kelser mot budget 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFIKATION FÖR 2015 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 
 kostnad mot budget 
Utbildningsnämnd  1 219 66 
Idrotts & fritidsanl.  55 50 
Barnomsorg  107 379 1 761 
Förskoleklass  10 845 -329 
Grundskola- & särskola  180 581 -3 001 
Gymnasie- & Gy särskola  96 932 -1 402 
Vuxenutbildning  9 220 -328 
Övrig utbildning  66 1 678 
Verksamhetsstöd  12 716 2 366 
 
SUMMA       419 013 861 
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Verksamhet 
Äldreomsorg består av hemtjänst, vård- och 
omsorgsboenden (VoBo) samt viss hälso- och 
sjukvård. Antalet kunder som fick hemtjänst under 
december 2015 var 456 personer, varav 102 
personer valde annan utförare än kommunen. 
Antalet platser i vård- och omsorgsboende var fram 
till 1 december 327, inklusive korttidsplatser och 
avlastning. Under 2015 har 14 platser i vård- och 
omsorgboende avvecklats, vilket resulterat i att den 
1 december 2015 tillhandahåller omsorgsförvalt-
ningen 313 platser. Anhörigstöd upplever ett ökat 
tryck och efterfrågas av betydligt yngre personer. 
Dagverksamhet finns i samtliga kommundelar.  

Stöd och omsorg till personer med funktionsned-
sättning (SO) verkställer insatser enligt Social-
tjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service  
till vissa funktionshindrade (LSS), till cirka 350 
personer med olika funktionsnedsättningar. Verk-
samheten består av personlig assistans, grupp-
bostäder, servicebostäder, korttidshem och daglig 
verksamhet. 
 
Handläggarverksamheten bedömer och beslutar om 
insatser enligt SoL, LSS samt färdtjänst/ riksfärd-
tjänstlagen. I handläggarenhetens arbete ingår även 
avgiftshandläggning och anhörigstöd. Anhörig-
stödet omfattar äldreomsorg, individ- och familje-
omsorg (IFO) samt stöd och omsorg. Organisatoriskt 
är även frivilligcentralen placerad under anhörig-
konsulentens ansvarsområde. 

 
Inom individ-och familjeomsorgen (IFO) sker 
handläggning enligt SoL av försörjningsstöd, stöd åt 
barn, unga, familjer och andra vuxna, samt vård utan 
samtycke av unga och missbrukare (tvångsvård) som 
regleras i särskild tvångslagstiftning. Några andra 
ansvarsområden är handläggning av familjerätt, 
serveringstillstånd, skuldsanering, budgetrådgivning 
och medlingsverksamhet för unga. I lokaler utanför 
Förvaltningshuset bedrivs förebyggande barn- och 
ungdomsarbete i samverkan med mödra- och barn-
hälsovård, barnomsorg, skola, barnpsykiatri och 
polis. IFO har en öppenvårdsbehandling i egen regi. 
 
Arbetsmarknadsverksamheten är den övergripanden 
verksamheten för arbetsmarknadsenheten (AME), 
med ansvar bland annat för kommunens bilpool, 
delar av skogsverksamheten, viss återvinning och 
tillverkning. Tillsammans med IFO och Arbetsför-
medlingen (AF) skapas arbete för dem som har 
svårast att komma in på arbetsmarknaden.   
 
Integrationsverksamheten har ansvar för mottagande 
av kommunplacerade flyktingar med uppehålls-
tillstånd (150-200 personer/år) samt tre hem för 
ensamkommande flyktingbarn (30 platser). Det finns 
ett nära samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen, 
IFO, Migrationsverket, Länsstyrelsen, AB Ljusdals-
hem och svenska för invandrare (SFI). En kommun-
övergripande grupp (INT-SAM) är bildad som 
arbetar för förbättrad samverkan i integrations-
frågor. INT-SAM leds av verksamhetschefen för 
integrationsverksamheten, och i gruppen finns 
representation från alla kommunala förvaltningar 
och AB Ljusdalshem. 
 
Kostservice består av centralköket som producerar 
måltider till fem skolor, två förskolor, närsjuk-
vården, 12 särskilda boenden, fem dagvårdsenheter 
samt matdistribution för hemmaboende. I kost-
service ingår även fyra tillagningskök och ett 
mottagningskök. Två av dessa tillagningskök 
producerar måltider till ytterligare fyra förskolor 
 

Viktiga händelser under året 
Omsorgsnämnden har under hela 2015 kämpat med 
ett stort underskott, vilket medförde att omsorgs-
nämnden i maj 2015 beslutade att omsorgsför-
valtningen skulle genomföra en 2-procentig 
besparing utifrån det prognostiserade underskottet. 
Förvaltningen presenterade en aktivitetslista med 99 
besparingsåtgärder. Inköpsstopp infördes under 
hösten och omsorgsnämnden har varje månad sedan 
september varit kallad till kommunstyrelsen för att 
redovisa prognos och beslutade åtgärder. Under året 
beslutade omsorgsnämnden om en nedläggning av 
vård– och omsorgsboendet Björkbacka i Järvsö. 
Samtliga kunder erbjöds plats vid övriga VoBo i 
Ljusdals kommun och boendet stängdes den 1 
december. Den stora flyktingkatastrofen i vår 

Ordförande: Yvonne Oscarsson 
Förvaltningschef: Mikael Björk 
Antal anställda: ca 920, motsvarande 
850 årsarbetare  

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2015 2014

Intäkter 256 045 227 923

Kostnader -742071,5 -687 706

Resultat -486 027 -459 783

Avskrivningar och internränta -1 316 -1 178

Resultat -487 342 -460 961

INVESTERINGAR 
(Tkr)   
 2015 2014

Utgifter -1545 -1421

Inkomster 0 0

Nettoinvesteringar -1545 -1421
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omvärld har påverkat omsorgsförvaltningen i allra 
högsta grad.  
 
Under årets sista månader såg vi en dramatisk 
ökning av ensamkommande flyktingbarn, vilket har 
ökat arbetsbelastningen inom IFO och integrations-
verksamheten. Ljusdals kommun ska 2016 tillhanda-
hålla 96 platser för ensamkommande flyktingbarn, 
att jämföras med de 11 platser Ljusdal kommun 
enligt överenskommelsen med Migrationsverket 
skulle tillhandahålla 2015. 
 
Under hösten har omsorgsnämnden således beslutat 
att öppna ytterligare ett hem för vård eller boende 
(HVB) för ensamkommande barn, Credo 4, som 
planeras öppna sommaren 2016. I november 
anställdes en ny förvaltningschef och i december 
meddelades att omsorgsnämndens ordförande valt 
att avgå och att ny ordförande ska väljas vid 
kommunfullmäktige i början av 2016. 
 

Årets resultat 
Omsorgsförvaltningen visar ett underskott på 
-37 306 tkr för år 2015. Förvaltningen har jobbat 
med besparingar en längre tid. Det kommer att 
krävas ett gediget arbete även framåt. Det ekono-
miska läget för omsorgsförvaltningen är allvarligt. 
De ökade kostnader som vi kunde se 2014 har 
fortsatt under 2015. Sjukfrånvaron har fortsatt att 
öka inom omsorgsförvaltningen, och 4 miljoner av 
det totala underskottet kan hänvisas till sjukfrån-
varon. Den ofördelade besparingen på 11,4 miljoner 
har också en påverkan på det ekonomiska läget. 
 
Antal aktualiseringar inom IFO gällande barn och 
unga fortsätter att öka. Antalet placerade vuxna 
missbrukare har varit mycket högt under våren 2015, 
men har sjunkit kraftigt under senare delen av året. 
Ärendeökningen gällande ensamkommande barn 
och andra flyktingbarn har medfört ett ökat antal 
placeringar och anlitande av konsulter, eftersom det 
inte funnits socialsekreterare att anställa.  
 
Inom SO är det framförallt en ökad vårdtyngd som 
leder till dubbelbemanning och därmed ökade 
kostnader. Vad gäller personlig assistans beviljar 
inte alltid Försäkringskassan det antal timmar som 
utföraren behöver för att kunna bemanna. Verksam-
heten arbetar med att se över och minska antalet 
timmar med dubbelbemanning. 
 
Inom ÄO har de beviljade timmarna inom hem-
tjänsten ökat kraftigt jämfört med föregående år,  
och ligger även högt över de antal timmar som ligger 
till grund för budgeten. Omsorgsnämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att kartlägga och analysera 
biståndshandläggning och biståndsbeslut för att se 
orsakerna till ökningen. Översynen har resulterat i 
en minskning av timmarna. Även en sänkning av 
personaltätheten på VoBo har genomförts. ÄO har 

ett underskott på 10,7 miljoner, varav hemtjänst ett 
underskott på 15,7 miljoner, medan vård och 
omsorgsboende visar ett överskott på 2,5 miljoner. 
 

Framtiden 
Under 2016 fortsätter arbetet med att nå en ekonomi 
i balans. Det ekonomiska läget är fortsatt allvarligt 
och omsorgsnämnden behöver fatta beslut om både 
effektiviseringar och besparingar. Därutöver måste 
även det negativa egna kapitalet om cirka 32 miljo-
ner hanteras. Under året fortsätter förvaltningens 
arbete med att införa månadsuppföljningar för ökad 
ekonomistyrning. 
 
Antalet aktualiseringar inom barn och ungdom har 
ökat stadigt de senaste åren, likaså antalet beviljade 
timmar hemtjänst och antalet ensamkommande barn. 
Omsorgsnämnden måste besluta om strategier för att 
hantera denna volymökning inom den budgetram 
som framgår av Ljusdals kommuns ekonomiska 
långsiktiga plan (ELP). Från och med 2016 ska alla 
anställda i kommunen ha rätt till heltid. Det innebär 
ett omfattande arbete, och förvaltningen fortsätter 
diskussionerna med arbetstagarpart i syfte att införa 
en alternativ arbetstidsmodell.  
 
Förvaltningen står inför stora utmaningar inom 
individ- och familjeomsorgen 2016. Svårigheten att 
rekrytera socialsekreterare är ett problem inte bara i 
Ljusdals kommun, utan i de flesta kommuner. Under 
2016 kommer flertalet konsulter anlitas, samtidigt 
som förvaltningen fortsätter arbetet med att rekrytera 
och utveckla nuvarande organisation. Förvaltningen 
har redovisat för omsorgsnämnden de nödvändiga 
personalutökningar som kommer krävas 2016 för att 
klara av volymökningarna inom socialtjänsten. 
Omsorgsnämnden måste också fatta beslut om hur 
man ska hantera dessa behov och medföljande ökade 
lönekostnader. Ljusdals kommun har tilldelats 27 
miljoner av staten med anledning av rådande 
flyktingsituation. Hur stor andel av detta som går till 
omsorgsförvaltningen är ännu inte beslutat. 
  
 

Verksamhet Netto- Avvikelse 

kostnad mot budget

Omsorgsnämnd 1 233 -54

Ofördelad besparing -11 400

Verks.stöd och biståndsh. 17 226 -145

Färdtjänst 3 338 -338

Individ- o familjeomsorg 84 289 -5 431

Stöd och omsorg 89 443 -8 323

Äldreomsorg 283 048 -10 625

Arbetsmarknadsenhet 9034 -1175

Integrationsverksamhet 0 0

Kostservice -269 269

SUMMA 487 342 -37 223

SPECIFIKATION FÖR 2015 (Tkr)



ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE I 51 
 

Verksamhet   
Överförmyndarnämnden ska verka för att reglerna i 
enlighet med förmyndarskapslagstiftningen efter-
levs. Den huvudsakliga uppgiften är att utöva 
tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare 
samt att ha en fortlöpande kontroll över deras 
förvaltning av huvudmännens egendom och omsorg 
om deras person.  Kontrollen sker till stor del 
genom granskningar av årsräkningar. Beslut och 
rådgivning är ytterligare två delar i verksamheten. 

 
Viktiga händelser under året 
Granskning av årsräkning och beslut om arvode 
genomfördes enligt plan. Utifrån detta timanställdes 
två granskare under våren, med avslut i juni då 
granskningen ansågs slutförd. 
 
Utbildning för god man/förvaltare genomfördes 
vecka 42 med 38 deltagare, och utbildning för god 
man för ensamkommande barn genomfördes 
löpande (5 ggr) samt under en tvådagarsutbildning  
i november. Det har satsats på rekrytering av god 
man för ensamkommande barn. 
 
Under året har det jobbats med extra arbetsupp-
gifter i form av utredning till Tingsrätten, för att få 
in i verksamheten. 
 
Mottagande och tillsyn över ensamkommande barn 
har ökat drastiskt under 2015 då Ljusdal tog emot 
72 barn, jämfört med 2014 då 43 barn togs emot. 

Prognosen visar ytterligare en ökning för 2016. 
Detta ökar belastningen markant på verksamheten, 
varpå arbetet med anställning av ytterligare två 
medarbetare har påbörjats 
 
Enheten har från 1 maj en ny assistent på halvtid 
och ytterligare en assistent från 1 juli utifrån ökad 
arbetsbelastning, varpå enheten nu har 4,5 årsan-
ställda. 
 
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  
827,3 tkr, således en budget i balans.  
 

Framtiden 
I och med ökat mottagande av ensamkommande 
barn samt nya arbetsuppgifter från Tingsrätten, 
behöver överförmyndarnämnden jobba med 
utmaningarna att anpassa verksamheten för att 
säkerställa rättsäkerheten för alla. Utifrån denna 
ökade arbetsmängd kommer arbetsmiljön få en 
framträdande roll under 2016 för att motverka 
ohälsa bland personalen. Det blir ett fortsatt arbete 
med att rekrytera ställföreträdare och utbilda dessa 
för att matcha behovet, samt jobba med information 
till olika aktörer i samhället. 
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NärLjus – kommunens näringspolitiska stiftelse 
 
Verksamheten 
Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, NärLjus, 
bildades 1986 av kommunen och det lokala näringslivet. 
 
Styrelsen består av sex ledamöter, tre politiker och tre 
företagsrepresentanter.  
 
NärLjus hade vid årets slut 5,2 årsanställda fördelat på  
två män och fyra kvinnor. 
 
NärLjus uppdrag enligt handlingsplan 2012-2016 
NärLjus ska arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, 
livskraftigt och differentierat näringsliv i Ljusdals 
kommun som bidrar till tillväxt med fler arbetstillfällen 
och fler invånare. 
 
NärLjus arbete ska bidra till Ljusdals kommuns mål om 
bättre företagsklimat. 
 
Verksamhet 
NärLjus ska arbeta med företagsutveckling, näringslivs-
utveckling och marknadsföring av Ljusdals kommun. 
 
NärLjus ska göra det så enkelt som möjligt att starta, 
etablera och driva företag i Ljusdals kommun. Med ett 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv 
ska NärLjus utveckla möjligheter och identifiera even- 
tuella hinder för företagaren. 
 
Arbetet sker genom en årlig aktivitetsplan. 
 
Företagsutveckling 
För att utveckla kommunens befintliga företag  jobbar 
NärLjus med näringslivs-, företags- och landsbygds-
utveckling, oavsett bransch.  
 
NärLjus erbjuder rådgivning och coachning samt fungerar 
som företagslots i kommunen.  
 
NärLjus arbetar vidare med BIS-gruppen, där åtta 
företagsnätverk samlas för att tillsammans diskutera 
strategiska frågor. NärLjus har regelbundna träffar  med  
kommunens tjänstemän som har företagskontakter, allt för 
att få effektiva handläggningar i olika företagsärenden. 
 
NärLjus arbetar med Mentorsprogram där alla kommuner 
i Norra Hälsingland ingår. I programmet arbetar företag-
aren bl.a. med affärsutveckling, bättre ledarskap samt 
frågor kring företaget och företagaren. Mentors-
programmet sker i samverkan med Almi GävleDala. 
 
NärLjus ger rådgivning och coachning när det gäller 
blivande företag. NärLjus arrangerar också regelbundna 
starta-eget-kurser för personer med anställning, och har ett 
bra samarbete med Arbetsförmedlingen, Ung Företag-
samhet och Utvecklingscentrum. 
  

Näringslivsutveckling 
NärLjus prioriterar samverkan mellan företag och arbetar 
med branschspecifika frågor.  
 
Marknadsföring av Ljusdals kommun 
NärLjus deltar i befintliga aktiviteter inom och utanför 
kommunen där syftet är att marknadsföra Ljusdals 
kommun.  
 
NärLjus har under året fortsatt arbeta med att skapa 
förutsättningar för de viktiga utvecklingsområdena: ny 
omlastningsterminal, handelsområdet Östernäs och 
Destination Järvsö. Arbetet sker i samverkan med 
kommunens tjänstemän och i dialog med kommunens 
näringsliv och möjliga etablerare. 
 
NärLjus har under året fortsatt bearbeta etablerings-
intressenter och hälsat nya företag välkomna.  
 
NärLjus ansvarar för turismen och uppföljning av 
kommunens gällande turistavtal. Turistchefen med- 
verkar också i regionala utvecklingsgrupper.  
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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 och 
Ljusdal Renhållning AB samt hälftenägt Ljusdal 
Energi Försäljning AB. Koncernen producerar 
fjärrvärme i fyra anläggningar och elkraft i två 
vattenkraftsstationer. 
 
Ägd andel 100 %. 
 
Nyckeltal (Tkr)   2015   2014  
Omsättning 182 431 177 111  
Resultat   12 786     8 691  
Balansomslutning 625 328 587 416  
Eget kapital  100 742   90 211  
Antal anställda          78          79  
 
 

AB Ljusdalshem koncern 
Kommunens bostadsstiftelse övergick till att bedri-
vas i aktiebolagsform fr.o.m. 1997. Bolagets ända-
mål är att främja kommunens försörjning med bo-
städer och lokaler.  Ljusdalshem förvaltar 1 689 
lägenheter.   Helägt dotterbolag är AB Ljusdals 
servicehus, som har som ändamål att främja 
försörjningen av boenden för omsorgsverksamhet  
i kommunen. 
 
Ägd andel 100 %. 
 
Nyckeltal (Tkr)   2015   2014  
Omsättning 147 433 150 572  
Resultat   17 430   16 679  
Balansomslutning 609 466 631 999  
Eget kapital 120 331 116 139  
Antal anställda          40          26  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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)  2015  2014  
Omsättning 5 979 6 025  
Resultat    394     -35  
Balansomslutning 2 029 1 722  
Eget kapital 1 192    798  
Antal anställda               5        6  
 
 

Stiftelsen Stenegård 
Beslut har tagits i kommunfullmäktige om att stif-
telsen ska avvecklas och stiftelsen har sålt fastig-
heten Stenegård till kommunen.  
 
 
Nyckeltal (Tkr)   2015    2014  
Omsättning         0         0  
Resultat         0       39  
Balansomslutning         0         0  
Eget kapital -2 177 -2 177  
Antal anställda         0         0  



ljusdal.se

Ljusdals kommun  
827 80  Ljusdal  
0651-180 00   
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