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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
Med ett nytt ledarskap och en vilja till stora förändringar
tog Triaden sig an uppdraget att leda kommunen under
mandatperioden 2019-2023. Med en ny förändrad politisk
organisation från årsskiftet har även förvaltningarnas
organisationer behövt anpassas. Tack vare den nya
organisationen och en budget för framtiden har vi kunnat
inleda ett stort förändringsarbete i kommunen med Agenda
2030 som ram för utvecklingsarbetet. Under hösten har
förslag på en ny styrmodell och nya mål för
kommunfullmäktige tagits fram. Vi vet att förändringar tar
tid och det är en process som kommer pågå under många år
framöver. Med vår nya enhet för strategisk och hållbar
utveckling kommer detta att ta fart under 2020.
Årets resultat för hela kommunen blev minus 21,2 miljoner
kronor. Underskottet justerat för realisationsvinster på -6,9
Mkr, orealiserade finansiella vinster -11,7 Mkr samt
disposition av resultatutjämningsreserv med +15,4 Mkr,
totalt -24,4 Mkr (s k balanskravsresultat), måste enligt
kommunallagen återställas senast år 2022. Dessutom måste
14,4 Mkr i balanskravsunderskott från 2017 återställas
senast år 2020 samt 24,9 Mkr i balanskravunderskott från
2018 återställas senast 2021.
Kommunens nettokostnad för all verksamhet utvecklas i en
allt snabbare takt än vad summan av skatteintäkter och
statsbidrag gör. Högkonjunkturen som är på väg att vända
nedåt innebär dessutom att tillväxten på intäktssidan
förväntas avta de kommande åren. Förutom nödvändiga
besparings-, rationaliserings- och effektiviseringsåtgärder i
kommunens olika verksamheter måste fortsättningsvis även
strukturella förändringar genomföras.
Befolkningen minskade med 84 invånare under 2019 till 18
949. Det var ett positivt flyttnetto med 7 personer och
således ett födelsenetto på minus 92.
Omfattande och kostnadseffektiva
organisationsförändringar har gjorts genom att flytta
NärLjus verksamhet in i kommunstyrelseförvaltningen och
flytta fastighetsförvaltningen till Ljusdalshem. Bägge dessa
beslut har genomarbetats under hösten för verkställande vid
årsskiftet. I förberedelserna till att skapa enheten för
strategisk och hållbar utveckling har 7 olika chefstjänster
avskaffats.

Utbildningsnämnden har under hösten beslutat att efter
vårterminen 2020 stänga Hybo skola samt att stänga 4
olika program på Slottegymnasiet. Dessa program
kommer att tas bort ur utbudet för läsåret 20/21 och fasas
ut under de kommande åren.
Omsorgsnämnden har beslutat att stänga vård- och
omsorgsboendet Gärdegården, med 24 platser, och tagit
beslut om förändrade bedömningskriterier för
biståndshandläggarna. Detta för att möta framtidens
behov inom äldreomsorgen.
Samhällsservicenämnden har arbetat igenom och lagt
förslag på förändringar på avgifter och taxor som
kommunfullmäktige beslutat om, detta och förändringar
inom förvaltningen har gett nämnden goda förutsättningar
att möta framtiden.
I Järvsö invigdes trygghetsboendet Slottebo, den 18 juni,
med 24 lägenheter byggt i Ljusdalshems regi. Efterfrågan
har varit stor och redan under sommaren flyttade de flesta
hyresgästerna in.
Besöksnäringen fortsätter växa och under 2019 har
arbetet med ny fördjupad översiktsplan för Öjeberget
tagits fram för att möta den utvecklingen på bästa sätt.
Det byggs mycket i privat regi; ett nytt hotell och flertalet
lägenheter för uthyrning. Järvsö Bergscykelklubb
arrangerade i juni en av VM-kvalificeringarna i
Pumptrack, i det nya området Järvsö Skills Park. Detta
har satt Järvsö och Ljusdals kommun på kartan som en av
de ledande cykeldestinationerna i Sverige och är ett gott
exempel på när kommunen möjliggör för det privata
näringslivet.
2019 har varit ett år med väldigt stora förändringar.
Många tuffa beslut har krävts och också fattats både av
politiken och av tjänstemannaledningen i kommunen. Vi
ser nu fram emot 2020 med tillförsikt.

Markus Evensson (S)
kommunstyrelsens ordförande

Riksdagens budget som antogs inför 2019 har medfört stora
problem för kommunen gällande arbetsmarknadspolitiken.
Arbetsförmedlingen skulle enligt nya direktiv enbart ha
öppet förbokade tider och arbetsmarknadsåtgärder såsom
Extra stöd avskaffades. Kommunen inledde ett omfattande
förändringsarbete kring detta för att kunna möta framtidens
behov, vilket ställdes på sin ände då Riksdagen ändrade sig.
Arbetsförmedlingen skulle istället finnas kvar och vissa
arbetsmarknadsåtgärder skulle utökas. Detta har varit
krävande för framför allt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen då det medfört svårigheter att arbeta
utan långsiktiga förutsättningar.
Utbildningsförvaltningen har bytt förvaltningschef vilket
har medfört positiva förändringar på ledningsnivå för
förvaltningen. Bland annat har tjänsten som
verksamhetschef för grundskolan avskaffats.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
Fem år i sammandrag
2019

2018

2017

2016

2015

18 949

19 033

19 028

19 067

19 027

22,36

22,36

22,36

22,36

22,36

Kommunen
Årets resultat kommunen Mkr
Soliditet, kommunen %
Balansomslutning Mkr
Likvida medel kommunen Mkr
Låneskuld kommunen, Mkr
Investeringar kommunen Mkr
Eget kapital/invånare kommunen
Nettokostnads andel %
Antal tillsvidareanställda

-21,2
56
954
-12
80
31
28 080
102 %
1 648

-25,3
56
975
-48
30
44
29 087
103 %
1 689

-13,5
56
1 006
-25
30
68
29 604
101 %
1 719

4,1
60
958
19
30
36
30 250
100 %
1 694

5,3
62
918
23
30
66
30 099
101 %
1 676

Kommunkoncernen
Årets resultat koncernen Mkr
Soliditet, koncernen %
Balansomslutning koncernen Mkr
Likvida medel koncernen Mkr
Låneskuld koncernen, Mkr
Investeringar koncernen Mkr
Eget kapital/invånare koncernen
Antal tillsvidareanställda

4,2
31,3
2 441
28
1 187
150
40 388
1 779

-5,6
31,1
2 435
-5
1 127
253
39 901
1 821

-0,7
31,7
2 338
43
1 018
235
39 051
1 844

23,9
34,5
2 152
57
903
150
38 918
1 820

20,4
35
2 070
102
890
147
38 193
1 799

Antal invånare
Skattesats

Mandatfördelning i fullmäktige
Parti
Socialdemokraterna
Moderata samlingspartiet
Centerpartiet
Socialradikala demokraterna
Liberalerna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna
Ljusdalsbygdens parti
Totalt

2019-2022

2015-2018

2011-2014

14
5
6

12
7
4
2
3
4
3
5
1

14
7
5
4
3
3
2
2
2

41

41

2
3
2
5
1
3
41
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BEFOLKNING
BEFOLKNING
Flytt- och födelsenetto 2019

FAKTA
YTA: 5 642,9 km2, därav vatten 348,4 km2
FOLKMÄNGD: 18 949 invånare per 2019-12-31

Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971
genom en sammanslagning av Ljusdal, Färila,
Järvsö, Los och Ramsjö kommuner. Centralort är
Ljusdal.

Flyttnetto blev för 2019 positivt. 8 personer fler
flyttade till Ljusdals kommun än från Ljusdals
kommun. Födelsenettot fortsätter att vara negativt
och uppgick till -92 för året.

Åldersstruktur
Ljusdals kommun har färre yngre och fler äldre
invånare än riksgenomsnittet. Andelen invånare
över 65 år är 26,9 % i Ljusdal och för hela riket
19,9 %.

Befolkning 2019
Ljusdals befolkning uppgick till 18 949 personer
vid årsskiftet 2019/2020. Det är en minskning med
84 personer sedan årsskiftet 2018/2019.

Åldersgrupp

Ljusdal

%

Riket %

0-5 år
6-15 år
16-64 år
65-74 år
75- år

1 070
2 103
10 566
2 803
2 407

5,6
11,1
55,8
14,8
12,7

7,0
11,9
61,1
10,7
9,3

Summa

18 949

100,0

100,0

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

STÖRRE
ORTER
Ljusdal
Järvsö
Färila
Tallåsen
Los
Hybo
Ramsjö
Korskrogen
Hennan
Kårböle
Hamra
Tandsjöborg

INVÅNARE
191231
7 958
1 858
1 454
781
391
298
208
204
193
93
81
42

Skattesatser inkl. kyrkoavgift
Ljusdal-Ramsjö församling
Färila-Kårböle församling
Järvsö församling
Los-Hamra församling
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2019
35,16
35,16
35,16
35,16

ORGANISATION
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FÖRDELNING KOSTNADER OCH INTÄKTER
R
Varifrån kommer pengarna?

Avgifter, arrende
och hyra
4%

Försäljning, räntor
6%

Bidrag
10%

Skatteintäkter &
statsbidrag
80%

Avgiftsfinansiering
3 5%
32%
3 0%

2 5%

24%

2 0%

1 5%
10%

1 0%
4%

5%

0%
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FÖRDELNING KOSTNADER OCH INTÄKTER
FÖRDELNING KOSTNADER OCH INTÄKTER
Vad används pengarna till?
Arbete & näringsliv
2%
Fritid & kultur
4%

Gemensamma
verksamheter
3%
Politisk verksamhet
2%

Vård & omsorg
45%

Pedagogisk
verksamhet
38%

Infrastruktur skydd
mm
6%

Hur används pengarna?
Hyror
3%

Material
4%

Övriga kostnader
6%

Finansiella
kostnader
1%

Främmande
tjänster
20%
Personal
62%
Bidrag
4%
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STYRMODELL

Så styrs Ljusdals kommun
Visionen är den övergripande nivån i styrmodellen.
Visionens roll är att långsiktigt visa vilket samhälle
vi önskar uppnå i Ljusdal.
Den Lokala utvecklingsstrategin är tidsbestämd och
skall konkretisera visionen. Strategin skall
innehålla nedbrytbara mål och inriktningar för
vidare hantering i Ekonomisk långtidsplan och
Årsbudget.
I årsbudget skall Fullmäktigemål antas vilket utgör
fullmäktiges styrning av respektive nämnd.
Fullmäktigemålen är baserade på mål och
inriktningar som fastställts i Vision, Strategi och
Långtidsplan. Utifrån fullmäktigemålen fastställer
nämnderna egna mål.

Under 2019 har fullmäktigemålen konkretiserats
där kommunstyrelseförvaltningen efter ett
omfattande utvecklingsarbete presenterat ett förslag
till reviderad styrmodell med nya målområden
baserade på Agenda 2030. Målsättningen med den
nya modellen är att skapa bättre förutsättningar för
analys och uppföljning av fullmäktiges mål.
Kommunfullmäktige har i februari 2020 antagit
förslaget till ny styrmodell med målområden och
gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag
till riktlinje för styrmodellen samt tillsammans med
nämnder och styrelser planera och genomföra
målarbete i hela organisationen.

Kommunfullmäktige har i juni 2018 antagit ett nytt
måldokument för budget 2019 och ELP 2020-2021.
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LJUSDALS KOMMUNS FULLMÄKTIGEMÅL
Måldokument 2019
Från tre dimensioner av hållbar
utveckling till sex utmaningar

Välfärd med kvalitet för alla


Begreppet hållbar utveckling innehåller tre
dimensioner: social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet.
Ljusdals kommun står inför sex särskilt viktiga
utmaningar för en hållbar utveckling.







Kommunens invånare har arbete
Kommunens invånare känner sig hemma
Ljusdals kommun har de bästa skolorna
Ljusdals kommun bidrar inte till
klimatförändringarna
Kommunens invånare är friska och mår
bra
Kommunens invånare har förtroende för
varandra och för demokratin

Målområden och mål i flerårsplanen
De sex målområdena är: Ljusdals kommuns
invånare, Framtidens jobb, Välfärd med kvalitet för
alla, Grön bygd i rörelse, Kultur och kreativitet ger
kraft och En effektiv och kreativ kommunal
organisation.
Under respektive målområde finns nedanstående
mål uppsatta:

Ljusdals kommuns invånare




Kommunens invånare är mer delaktiga i
samhällsutvecklingen
Kommunens invånare har jämlika
förutsättningar och jämställda möjligheter
Kommunens invånare är friskare och mår
bättre

Framtidens jobb





Grön bygd i rörelse






Fler företag och hushåll använder
förnybara energikällor, är fossilbränslefria
och energieffektiva
I Ljusdals kommun byggs fler attraktiva
bostäder för ökad variation och en mer
levande bygd
Kompostering av avfall från hushåll och
företag byggs ut i kommunen
Andelen ekologiska samt närproducerade
livsmedel inom skola och omsorg ska öka
Ljusdals kommun ska aktivt arbeta för att
begränsa användandet av plast, kemikalier
och allergener

Kultur och kreativitet ger kraft



Ljusdals kommun stimulerar kreativitet
och entreprenörskap
Fler invånare i Ljusdals kommun har
möjlighet att uppleva och skapa kultur

En effektiv och kreativ kommunal
organisation




Kommunens invånare kan försörja sig på
eget arbete eller företagande
Ljusdals kommun attraherar fler företag,
särskilt inom miljö, hälsa och kreativa
näringar

Kunskapsresultaten förbättras och
skillnader beroende på kön och social
bakgrund minskar
Ljusdals kommuns äldre lever ett mer
aktivt liv och får den vård och omsorg de
behöver

Ljusdals kommun har en effektiv
organisation med hög kvalitet och rätt
kompetens
En fossilbränslefri kommunal organisation
senast 2022
Ljusdals kommun ska jobba med tydliga
riktlinjer för en god arbetsmiljö och human
personalpolitik
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MEDARBETARE
MEDARBETARE
Personalredovisning

Personalens åldersfördelning

En kommun tillhandahåller service till sina
invånare och är av naturen personalintensiv.
Personalen är utan jämförelse kommunens
viktigaste resurs. Drygt 62 % av kommunens
kostnader,
956 mkr, består av kostnader för
personal. Detta är en minskning med 22 mkr
jämfört med 2018.

Åldersfördelning årsskifte 19-20
400
300

Resultaträkning (Mkr)

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Resultat

2019

2018

1518,9
-956,6
-583,5

1 535,6
-978,3
-580,3

-21,2

-23,0

Antal

200
100
0
<20 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- >59
24 29 34 39 44 49 54 59
Ålder
Tillsvidare

Personalförsörjning
Personalkostnader
(Mkr)
Lön

2019

2018

646,4

659,9

Semestertillägg

7,2

7,4

Kostnadsersättningar

5,4

5,3

14,8

14,1

221,0

227,3

61,8

64,3

956,6

978,3

Sjuklön
Sociala avgifter
Pensionskostnader

Summa

Fram till och med år 2028 kommer ca 487 anställda
att gå i pension, vilket motsvarar nästan 27 % av
den samlade personalstyrkan i Ljusdals kommun.
Ett samverkansprojekt pågår inom Hälsingland
och i länet för marknadsföring av våra kommunala
yrken, i syfte att underlätta framtida rekryteringar.
Pensionsavgångar 2020-2028

Antal pensionsavgångar 20202028
80

Antal anställda
Ljusdals kommun hade vid årsskiftet 2019/2020
1648 tillsvidareanställda, en minskning med 41
jämfört med årsskiftet 2018/2019, då antalet var
1689. Därutöver var 173 personer tidsbegränsat
anställda vid årsskiftet 2019/2020, att jämföra med
årsskiftet 2018/2019 då antalet var 163.
Det totala antalet anställda var 1821 vid årsskiftet
2019/2020. Utöver dessa fanns även 61 deltidsbrandmän samt ett antal timavlönade.
Könsfördelningen är 1485 kvinnor (1519 föregående årsskifte) och 336 män (333 föregående
årsskifte). Den procentuella fördelningen är därmed
82 % kvinnor och 18 % män.
Åldersfördelningen visar fortfarande på en hög
snittålder, ca 48 år (48 föregående årsskifte).
Kommunen har många pensionsavgångar de
närmaste åren.

60
40
20
0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sjukfrånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaron i Ljusdals kommun
under åren 2018 och 2019. 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.
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MEDARBETARE
MEDARBETARE
Nyckeltal
Total sjukfrånvarotid
Tid med långtidssjukfrånvaro
Sjukfrånvarotid kvinnor
Sjukfrånvarotid män
Sjukfrånvarotid <29 år
Sjukfrånvarotid 30 – 49 år
Sjukfrånvarotid >50 år

2018

2019

8,9 %
57,3 %
10,0 %
4,2 %
7,5 %
7,6 %
10,2 %

9,0 %
58,6 %
10,0 %
4,7 %
7,4 %
8,0 %
10,1 %

Arbetet med HR-frågor
Under 2019 har HR-enheten fortsatt arbetet med att
ge cheferna råd, stöd och biträde i olika HR-frågor
enligt bl a lag och kollektivavtal. Det strategiska
utvecklingsarbetet av olika processer inom
kärnområden som bl a arbetsrätt, arbetsmiljö och
hälsa, sjukfrånvaro och rehab och löneöversyn har
fortsatt liksom arbetet med framtagande av
styrdokument.
Under 2019 har HR-enhetens arbete också präglats
mycket av de omställnings- och
förändringsprocesser som aktualiserats i
kommunen. Kommunen har med anledning härav
genom medel från TLO (kollektivavtal Tidig Lokal
Omställning) under 2019 påbörjat en
utbildningsinsats med individuell coaching för alla
chefer i svåra/utmanande samtal.
Efter en förhandlingsprocess med de fackliga
organisationerna har kommunen träffat ett lokalt
kollektivavtal om samverkan med alla fackliga
organisationer inom den kommunala sektorn
exklusive LR (Lärarnas Riksförbund) som valt att
inte teckna kollektivavtalet. I samverkan förs
kontinuerligt en gemensam dialog mellan chefer
och medarbetare om verksamhetens utveckling och
kopplingen mellan arbetsmiljö- och
verksamhetsfrågor lyfts fram. Genom träffandet av
det lokala samverkansavtalet kan arbetsgivaren och
de fackliga organisationerna omhänderta såväl den
informations- och förhandlingsskyldighet som
följer av MBL som den samverkan som regleras i
AML.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen stadgar att kommuner måste ha
balans i ekonomin, kostnaderna får inte överstiga
intäkterna. Utöver detta balanskrav ska kommunerna även ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Ljusdals kommun beslutade under
2014 om nya riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Riktlinjerna utgår från kommunens
styrmodell, och nya finansiella mål togs fram under
2015 inför budget 2016. Dessa finansiella mål ska
ange ett ekonomiskt perspektiv på den lokala
utvecklingsstrategin, LjUS 2020. Målen ska dels
vara årliga, men också långsiktiga, med sikte på hur
kommunens ekonomi ska se ut år 2020.

nämnder och styrelser planera och genomföra
målarbete i hela organisationen.

Finansiella mål
Utifrån de riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning har Ljusdals kommun under 2015
fastställt finansiella mål för 2016 till 2020.
Ett årligt resultatmål för god ekonomisk hushållning samt ett långsiktigt finansiellt mål för
kommunens ekonomi år 2020.
Ljusdals kommun klarar inte det årliga finansiella
mål som kommunfullmäktige har ställt upp för
2019.

Av kommunens resultatutjämningsreserv återstår
18,5 mkr efter uttag om 15,4 mkr vid bokslutet
2019.

Årligt finansiellt mål:
 Kommunens resultat ska vara 0,5 % av
skatteintäkter och statsbidrag.

Balanskravsutredning (Mkr)

Årets resultat om -21,2 Mkr utgör -1,8 % av
skatteintäkter och statsbidrag.

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår realisationsvinster
Avgår orealiserade vinster värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering av medel till RUR *)
Användning av medel från RUR *)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Ackumulerade negativa resultat att
återställa
*)

-21,2
-6,9
-11,7

Långsiktigt finansiellt mål:
 Kommunens soliditet (inkl. pensionsskuld)
ska år 2020 vara 7 %.

-39,8
15,4
-24,4
-39,3

Soliditeten var 6,4 % vid årsskiftet 2019-12-31.

-63,7

Resultatutjämningsreserv

Ingående balanskravsunderskott från 2017 på 14,4
Mkr ska regleras under senast år 2020, ingående
balanskravsunderskott från 2018 på 24,9 Mkr ska
regleras senast år 2021 och årets balanskravsresultat på 24,4 Mkr ska regleras senast år 2022.

Mål ur ett verksamhetsperspektiv
Kommunfullmäktige har i juni 2018 antagit ett nytt
måldokument för budget 2019 och ELP 2020-2021.
Under 2019 har fullmäktigemålen konkretiserats
där kommunstyrelseförvaltningen efter ett
omfattande utvecklingsarbete presenterat ett förslag
till reviderad styrmodell med nya målområden
baserade på Agenda 2030. Målsättningen med den
nya modellen är att skapa bättre förutsättningar för
analys och uppföljning av fullmäktiges mål.
Kommunfullmäktige har i februari 2020 antagit
förslaget till ny styrmodell med målområden och
gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag
till riktlinje för styrmodellen samt tillsammans med
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Sammanfattning
Årets resultat blev -21 Mkr vilket är bättre än den
prognos som lämnades i samband med
delårsrapporten (-44 Mkr). Under året har
verksamhetens nettokostnad ökat med 35 Mkr,
medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 39
Mkr.
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Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse
med -54,1 Mkr.
Årets investeringar uppgår till 31 Mkr (netto),
vilket är 22 Mkr lägre än budget.

Resultat före extraordinära poster,
Mkr
34,7
29,4
24,1
13,6
10,4
5,34,1

-7,1

-13,5

-21

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Årets resultat
Resultaträkningen för år 2019 visar ett underskott
med 21 Mkr.

Budgetavvikelse
Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till
-54,1 Mkr, vilket är 7,8 Mkr sämre än den prognos
som lämnades i samband med delårsrapporten.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar det
största underskottet med -23,6 Mkr. Avvikelserna
är främst hänförliga till individ- och familjeomsorg.
Omsorgsnämnden redovisar det näst största
underskottet med -23,5 Mkr. Avvikelserna är
främst hänförliga till, äldreomsorg.
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med
-10,3 Mkr och Samhällsservicenämnden redovisar
ett underskott med -0,6 Mkr samt kommunstyrelsen
redovisar ett överskott med 3,3 Mkr. Utförligare
redovisning av nämndernas resultat finns i
respektive nämnds verksamhetsberättelse. För
nämnderna totalt sett har nettokostnaderna ökat
med 38 Mkr jämfört med föregående år.

Budgetavvikelse Mkr
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-54,1
-1,7

-4,9
-12,2

-16,9
-20,5

-23,3

-26,5
-36,8
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

Verksamhetens nettokostnader
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
statsbidrag visar hur stor del som går till den
löpande verksamheten. Om nyckeltalet överstiger
100 % täcker inte de skatteintäkter och statsbidrag
den löpande verksamheten och inte heller
finansnettot. För år 2019 är detta nyckeltal 102 %
och nettokostnaderna ökade under året med 35 Mkr
till 1 239 Mkr.

103%

104%
103%
102%
101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%

102%

101%
99%
101%

97%97%

Skatter och bidrag, Nettokostnader Mkr

Skatteintäkter och statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat 39
Mkr till totalt 1 210 Mkr jämfört med föregående år
varav 15,7 Mkr avser skatteintäkter och 23,7 Mkr
avser statsbidrag. Slutavräkningen för 2018 har
justerats med +0,4 Mkr och den preliminära
slutavräkningen för 2019 uppgår till -8,2 Mkr.

1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800

1152
1130
10151027

979 986
939 969

1040
1007

1068
1082

1170
1132

1170

1210

1213 1239

964

945
924 936

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter o statsbidrag

Finansnetto
Kommunens redovisar ett positivt finansnetto med
8,2 Mkr, en ökning med 0,1 Mkr jämfört med
föregående år. Värdering av pensionsmedlen till
verkligt värde samt borgensavgifter från
koncernbolagen utgör de huvudsakliga
förklaringarna.

Finansnetto Mkr
25
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5
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19,7
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-3,9

Investeringar

Investeringar
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 32 Mkr. De största objekten är
en renovering av Stenhamreskolan hus C samt
fordon räddningstjänsten.
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Skulder
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Kommunen har sedan 2015 ett lån på 30 Mkr från
Kommuninvest för finansiering av Kläppa industriområde och skogsmaskiner till Naturbruksgymnasiet. För att stärka betalningsförmågan har
ytterligare lån på sammanlagt 50 Mkr tecknats i
Kommuninvest under året. Erhållna
investeringsbidrag som regleras över flera år
redovisas som långfristig skuld.
Kommunen redovisar finansiella leasingavtal
avseende fordon. Förpliktelsen att i framtiden
betala leasingavgifter redovisas som en skuld i
balansräkningen.

Fonderade pensionsmedel
Under åren 2006-2015 har kommunen avsatt 5 Mkr
per år enligt pensionsplan. Placeringarna följer
kommunens finanspolicy. Totalt har kommunen
avsatt 50 Mkr t.o.m. 2015. Från och med 2019
redovisas dessa placeringar till verkligt värde. På
balansdagen värderades placeringarna till 87,9 Mkr
och hade ett anskaffningsvärde är 62,3 Mkr.
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Soliditet

Lån

Mkr

Kommunen redovisar pensionsskulder enligt den
s.k. blandmodellen. Pensionsavsättningar fr.o.m.
1998 redovisas som långfristig skuld i balansräkningen medan pensionsskuld upparbetad t.o.m.
1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. På balansdagen uppgick
pensionsavsättningarna till 83 Mkr och ansvarsförbindelsen till 471 Mkr.
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Soliditeten är ett mått på hur mycket av tillgångarna
som finansieras med eget kapital. Soliditeten påverkas av resultatutvecklingen och förändringen av
tillgångar och skulder.
Soliditeten för 2019 inklusive ansvarsförbindelsen
för pensionsförpliktelser (utanför balansräkningen)
utgör 6,4 %, en försämring 0,3 procentenheter
jämfört med föregående år. Soliditeten för 2019
exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser utgör 56 % vilket är 1 procentenhet
sämre än 2018.

Likviditet
Kommunens likviditet var -12,2 Mkr vid årsskiftet,
d.v.s. skillnaden mellan behållningen i kassa/bank
och utnyttjad checkkredit var negativ.
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Framtid
Under 2014 beslutades om riktlinjer för God
ekonomisk hushållning i Ljusdal. Dessa riktlinjer
utgår från den lokala utvecklingsstrategin och
sträcker sig till och med 2020.
Utifrån riktlinjerna har ett årligt finansiellt resultatmål och ett långsiktigt soliditetsmål framtagits.
I arbetet med att ta fram de finansiella målen
beräknades en proforma balansräkning för 2020.
Hur stora investeringar, vilken årlig driftskostnad
och vilken årlig resultatnivå behöver kommunen?
Arbetet resulterade i en årlig resultatnivå på 0,5 %
av skatteintäkter och statsbidrag.
Utifrån de riktlinjer kommunen antagit för
investeringar så förväntas de årliga resultaten bidra
till att uppfylla det långsiktiga målet, en soliditet på
7 % år 2020, ett soliditetsmått där även
ansvarsförbindelsen för pensionsskulden är
inräknad.
Under 2016 har komponentavskrivning införts på
tillgångar som gator, vägar och parkanläggningar.
Den största effekten var att den genomsnittliga
avskrivningstiden förlängdes vilket initialt ger lägre
avskrivningskostnader.
Antalet invånare är kanske den viktigaste parametern 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 69 till 18 949 vid
utgången av 2019. Antal invånare minskade dock
med 84 personer jämfört med 2018.
Kommunen tar årligen fram prognoser över befolkningsutvecklingen, och i slutet av nästkommande
budgetperiod 2021-2023 beräknas antalet invånare
vara 18 765.
Den stora utmaningen framöver blir att klara de
ökande driftskostnaderna. Under 2019 ökade
nämndernas nettokostnader med 38,5 Mkr (3,2 %)
medan kommunens nettokostnader ökade med 35,4
Mkr (2,9 %).
För åren 2020-2023 kommer skatteintäkter och
statsbidrag öka betydligt mindre än tidigare. För
2020 beräknas skatteintäkter och statsbidrag öka
med 2,1 % i förhållande till föregående år för att
därefter öka med 2,2 % per år för 2021-2023.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag utgör nu 102 %. Det är
ohållbart att nettokostnaderna överstiger
skatteintäkter och generella statsbidrag. För att

uppnå en ekonomi i balans måste fokus under
kommande budgetperiod bli att begränsa
utvecklingen av kostnadsmassan. Förutom
allmänna besparingsåtgärder, rationalisering och
effektivisering av arbetsprocesser och verksamheter
krävs omfattande strukturella förändringar för att
uppnå målsättningen.
Justeras resultatet dessutom för ett antal
intäktsposter av tillfällig karaktär samt orealiserade
vinster på finansiella placeringar överstiger
kostnadsmassan skatteintäkter och statsbidrag med
cirka 55 Mkr. Denna differens tillsammans med
kommunens ambition om en central reserv på 20
Mkr för att lättare kunna hantera oförutsedda
kostnader innebär att sammantaget 75 Mkr måste
genereras genom åtgärder som ökar intäkterna
och/eller sänker kostnaderna.
Den kommunala skattesatsen i Ljusdals kommun är
för närvarande 22,36 %, d.v.s. 22,36 kronor i skatt
per intjänade 100 kronor. Detta placerar kommunen
på plats 69 av totalt 290 där 1 har den högsta
utdebiteringen och 290 den lägsta (bortsett från
Gotlands kommun som även ansvarar för regionens
verksamhet). För att finansiera nettokostnader på
nuvarande nivå och därtill ambitionen med en
central reserv för oförutsedda kostnader krävs
kommunal utdebitering på 24,36 %, d.v.s. en
höjning med 2 kronor per intjänade 100 kronor,
vilket med råge skulle placera kommunen på
förstaplats i ovanstående rangordning.
Framtidens effektiviseringar måste, för att inte
försämra servicen till medborgarna, vara mer
inriktade på nya lösningar. Arbetet med att införa
ny teknik och förenklade processer måste
intensifieras. Ökad samverkan inom
kommunkoncernen kommer att krävas liksom att
samverkan med andra kommuner och andra aktörer
etableras.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Ljusdals kommun har en stor del av pensionsplaceringarna på Stockholmsbörsen. Med anledning
av det nya Coronaviruset har börsen under 2020
utvecklats mycket negativt, vilket lett till en
väsentlig värdenedgång i tillgångarna. Vi anser att
det i dagsläget är för tidigt för att kunna göra en
bedömning av de mer långsiktiga konsekvenserna
avseende detta.
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

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 koncernredovisning. Koncernredovisningen omfattar aktiebolag,
stiftelser och föreningar i vilka kommunen har ett
betydande inflytande. Här avses de fall där kommunens röstandel överstiger 20 %.

Verksamheten under året











Under året har byggandet av Energi
koncernens nya lokaler fortsatt med carportar,
gapskjul, förråd och omklädningsrum.
Ljusnet har genomfört ett byprojekt i Los. Vid
slutet av året var Ljusnets fibernät utbyggt så
att det når 95% av kommunens invånare och
företag, vilket innebär att bolaget har uppnått
det mål som ägaren satt till år 2020.
Ljusdal Renhållning är nu klar med 70% av
villorna för matavfalls insamling. Under året
har renhållningen arbetat med att växla över
alla fordon från fossila bränslen till att köra på
fossilfritt.
Ljusdal Vatten har arbetet på Öjeberget fortsatt
med ett nytt ledningsnät för vatten-och avlopp.
Arbetet med att ta fram en VA-plan för
Ljusdals Kommun har fortskridit under året.
Ljusdalshem övertog i september hela
förvaltningen av de kommunalägda
fastigheterna. Koncernen kommer i slutet av år
2020 att ha 174 st trygghetsboendelägenheter.
Arbetet med att spara energi är prioriterat och
går vidare.
Närljus har utfört sitt uppdrag under året bl a
genom: två starta eget kurser, mentorprogram,
Närljus hälsar på, företagsbesök,
morgonsoffan, föreläsningar och rådgivningar
för både blivande och befintliga företag. De har
deltagit på regionala mötesplatser såsom RNS,

Investeringar
Investeringarna i koncernen uppgick till 150 mkr
under år 2019.

Soliditet/Likviditet/Låneskuld
Soliditeten i koncernen är 31,3 %, vilket är 0,2
procentenheter högre än föregående år. Inräknat
kommunens pensionsförbindelse är soliditeten
12,1 %, en ökning med 1 procentenheter.
Koncernens samlade likvida medel var 28 mkr och
låneskulden ökade med 60 mkr till 1 187 mkr.

Antal anställda
Antalet anställda i kommunkoncernen uppgick vid
årsskiftet 2019/2020 till 1 779 tillsvidareanställda,
att jämföra med 1 821 föregående år.

Framtid
Ljusdal Energikoncernen fortsätter med utveckla
koncernen för att optimera resurserna och
framtidsrusta är en ständigt pågående process..
Visionen är att bedriva verksamheten från två
driftsställen, Björkhamre och Åkerslund. Ljusnet
kommer att förtäta redan utbyggda områden . VAverksamheten står inför stora utmaningar med att
reinvestera i ledningsnät och anläggningar.
Renhållningen kommer att börja erbjuda
flerbostadshusen möjlighet att sortera ut matavfall.
Ljusdalshem fortsätter prioritera arbetet med att
spara energi. Ljusdals Servicehus kommer i början
av 2020 att bygga om Gullvivan till trygghetsboende med 18 trygghetsboendelägenheter.
NärLjus och framtiden. I juni 2019 beslöt
kommunfullmäktige att stiftelsen NärLjus
verksamhet skulle överföras till kommunstyrelsen
från 1 januari 2020 och att en permutation av
stiftelsen ska påbörjas.

Årets resultat
Kommunkoncernen redovisar i den sammanställda
redovisningen ett positivt resultat om 12,1 mkr före
bokslutsdispositioner och skatt.
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Ekonomiska engagemang i kommunkoncernen
Intäkter, kostnader, borgen (tkr)
Enhet
Ljusdals kommun
Ljusdals Energiföretag AB
AB Ljusdalshem konc
Stiftelsen Närljus

Försäljning
Köpare
63 690
4 391
30 174
237

Säljare
8 027
42 077
43 099
5 289

Borgen
Givare
1 129 173

Mottagare
628 083
501 090

Bidrag, tillskott, utdelningar (tkr)
Enhet
Ljusdals kommun
Ljusdals Energiföretag AB
AB Ljusdalshem
AB Ljusdals Servicehus
Stiftelsen Närljus

Ägartillskott
Givare

Återbet
Mottagare

Utdelning
Givare

Mottagare
854

750
104
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RESULTAT & BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING (Tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

NOT

KONCERNEN

2019
288 924
-1 490 370
-37 668
-1 239 114

2018
352 202
-1 519 963
-35 980
-1 203 741

2019
616 280
-1 690 165
-101 836
-1 175 721

2018
678 074
-1 732 596
-94 705
-1 149 227

822 602
387 044
20 298
-12 013
-21 183

806 895
363 371
13 155
-4 996
-25 316

-21 183

-25 316

822 602
387 044
14 232
-36 003
12 154
-7 994
4 160

806 895
363 371
8 422
-28 713
748
-6 320
-5 572

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

2019

2018

2019

2018

691 028
633 590
57 438
89 822
780 850

696 935
636 711
60 224
96 822
793 757

932
2 136 424
2 048 365
88 059
25 121
2 162 477

932
2 093 064
2 006 320
86 744
31 623
2 125 619

1 622
82 730
87 926
676
172 954
953 804

1 767
102 755
76 158
297
180 977
974 734

11 923
137 777
87 926
41 141
278 767
2 441 244

15 865
174 718
76 158
43 156
309 897
2 435 516

15

-21 183
18 529
535 092
532 438

-25 316
33 900
545 037
553 621

4 160
18 529
742 624
765 313

-5 572
33 900
731 119
759 447

16
17

82 826
0
82 826

77 968
0
77 968

83 219
50 156
133 375

78 355
45 911
124 266

18
19

91 031
247 509
338 540
953 804

40 392
302 753
343 145
974 734

1 096 340
446 216
1 542 556
2 441 244

1 060 814
490 989
1 551 803
2 435 516

16

470 925

488 297

470 925

488 297

1 134 195

1 102 120

2 750

2 745

1,9
2,9
3

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Skatt
Årets resultat

KOMMUNEN

4
5
6
7
8

BALANSRÄKNING (Tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
varav mark, byggnader o tekn.anl.
varav maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

10
11

12

13
14

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa skulder och eget kapital
Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser

20,21
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KASSAFLÖDESANALYS
KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)
NOT KOMMUNEN
2019
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för i anspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital
Lager (ökning- / minskning+)
Korta fordringar (ökning- / minskning+)
Korta skulder (ökning+ / minskning-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2018

KONCERNEN
2019

2018

-21 183
44 668
4 858
0
-11 981
16 362
145
19 932
-20 164
16 275

-25 316
35 980
8 389
0
1 930
20 983
1 699
2 210
-6 860
18 032

4 160
108 836
9 740
0
-12 883
109 853
3 942
39 850
-26 979
126 666

-5 572
94 705
8 781
0
4 152
102 066
325
3 374
-16 434
89 331

-32 774
1 012
0
0

-45 220
3 306
0
0

-149 929
6 536
0
-1
-498

-253 353
5 813
0
0
153

-31 762

-41 914

-143 892

-247 387

50 000

0

2 273
-1 327
50 946

904
214
1 118

60 000
-10 655
2 273
-1 327
50 291

120 000
-10 939
904
214
110 179

Årets kassaflöde

35 459

-22 764

33 065

-47 877

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-47 706
-12 247
35 459

-24 942
-47 706
-22 764

-4 847
28 218
33 065

43 030
-4 847
-47 877

49 658
11 426

31 486
49 658

-1 058 289
-1 095 860

-956 875
-1 058 289

Investeringsverksamhet
Investering i anläggningar
Försäljning av anläggningar
Omklassificering
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Nedskrivning finansiella anläggingstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av investeringsbidrag
Förändring leasingskuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD/FORDRAN
Räntebärande nettoskuld vid årets början
Räntebärande nettofordran / skuld (-) vid årets slut

3
22
23
24
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DRIFTREDOVISNING & INVESTERINGSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING & INVESTERINGSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING(Tkr)
Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige
Revisionen
Kommunstyrelse
varav kommunledningskontor
varav samhällsutveckling
Samhällservicenämnd
Utbildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Valnämnd
Myndighetsnämnd
Jävsnämnd
Överförmyndarnämnd
Summa nämnder, förvaltningar

Redovisat
2018
1 429
1 085
192 943
70 914
122 029
464 728
556 217
390
262
911
1 217 965

116 001
466 993
409 415
123 176
362
0
343
936
1 202 332

Redovisat 2019
Intäkt
Kostnad
1 936
1 255
136 694
214 821
0
0
30 341
146 933
84 623
561 917
160 767
593 682
61 942
208 777
272
6
177
1 030
474 367
1 730 806

116 592
477 294
432 915
146 835
272
6
177
1 030
1 256 439

Avvikelse
2019
468
10
3 310
0
0
-591
-10 301
-23 500
-23 659
90
-6
166
-94
-54 107

Budget
2019
47 732
26 513

Redovisat 2019
Utgift
Bidrag
24 384
-2 273
11 673
-1 206

Netto
22 111
10 467

Avvikelse
25 621
16 046

21 219
2 500
700
400
1 000
52 332

12 711
1 576
922
81
5 811
32 774

-1 067

11 644
1 576
922
81
5 811
30 501

9 575
924
-222
319
-4 811
21 831

Redovisning Redovisning
2019
tom 2019
4 232
4 232
1 992
1 992
859
929
1 383
1 432
1 561
1 561

Total
budget
750
1 600
4 900
2 000
1 561

Budget
2019
2 404
1 265
81 437

Netto
1 936
1 255
78 127

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr)
exkl försäljning
Kommunstyrelse
varav kommunledningskontor
varav samhällsutveckling
Samhällservicenämnd
Utbildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Arbetsmaknads- o socialnämnden
Finansen & Övrigt

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr)
Projekt
Stenhamreskolan, hus C
Fordon Räddningstjänsten
Reningsanläggning Färila simhall
Naturbruk, hus K
Hedenlundsvägen

Redovisat
2018
38 591
4 852
33 739
1 602
1 156
2 967
44 316

-2 273
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING
(Tkr)

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor o avgifter
Hyror o arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet o konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Försäkringsersättningar
Övriga intäkter
Summa

KOMMUNEN
2019

2018

KONCERNEN
2019

2018

27 076
28 754
29 894
159 072
33 072
1 227
7 127
2 145
557
288 924

26 612
28 239
31 453
205 934
35 989
2 302
1 903
19 363
407
352 202

240 603
28 754
135 204
159 074
33 072
1 227
7 127
2 145
9 074
616 280

243 750
28 239
139 878
205 934
35 989
2 302
1 903
19 672
407
678 074

-894 759
-61 813
-2 350
-21 289
-229 231
-46 033
-79 965
-64 797
-209
0
-89 924
-1 490 370

-914 024
-64 252
-3 679
-20 379
-223 905
-45 697
-89 875
-66 830
0
0
-91 322
-1 519 963

-946 384
-65 003
-2 350
-57 063
-278 065
-3 986
-82 101
-64 797
-209
0
-190 207
-1 690 165

-962 873
-67 321
-3 679
-59 697
-272 436
-3 228
-91 426
-66 830
0
0
-205 106
-1 732 596

varav jämförelsestörande post

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner o sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
Bränsle energi o vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal o markhyra
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Realisationsförluster/utrangering
Förändring avsättning
Övriga kostnader
Summa

Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26%. Till pensionsavsättningen tillkommer ränta 2 033 tkr som redovisas bland finan. kostnader.

Not 3 Avskrivningar
Avskrivning byggnader och anläggningar
Planenliga avskrivningar materiella anl.
Summa
Not 4 Skatteintäkter
Preliminär skatteinbetalning
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Strukturbidrag
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS utjämning
Regleringsbidrag
Kommunal fastighets avgift
Generellt bidrag
Summa

-22 302
-15 366
-37 668

-21 216
-14 764
-35 980

-76 419
-25 417
-101 836

-71 207
-23 498
-94 705

830 326
-8 180
456
822 602

810 853
-1 160
-2 798
806 895

830 326
-8 180
456
822 602

810 853
-1 160
-2 798
806 895

8 789
257 420
44 856
14 211
13 358
40 058
8 352
387 044

8 787
245 206
44 735
10 051
2 992
39 617
11 983
363 371

8 789
257 420
44 856
14 211
13 358
40 058
8 352
387 044

8 787
245 206
44 735
10 051
2 992
39 617
11 983
363 371
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING
(Tkr)
KOMMUNEN
2019
Not 6
Finansiella intäkter
Räntor utlämnade lån
64
Räntor likvida medel
220
Utdeln Koncernbolag
854
Återbet del av villkorat aktieägartillskott Ljusdals Hem
0
Borgensavgift koncernbolag
5 498
Utdeln, reavinst övriga aktier
1 988
Övriga finansiella intäkter
Orealiserade vinster
11 674
Elimineringar inom koncernen
0
Summa
20 298
Not 7

Finansiella kostnader
Räntor anläggningslån
Ränta på pensionsskuldsförändringen
Övriga finans. kostnader
Just verkligt värde
Värderegl finansiella anläggningstillgångar
Elimineringar inom koncernen
Summa

2018
44
70
106
0
4 950
7 901
84
0
13 155

-722
-2 033
-258
0
-9 000

-566
-1 494
-578
-2 358

-12 013

-4 996

KONCERNEN
2019
185
385
854
0
5 498
1 988
0
11 674
-6 352
14 232

-24 708
-2 033
-5 760

2018
44
393
106
0
4 950
7 901
84
-5 056
8 422

-24 283
-1 494
-5 528
-2 358

-9 000
5 498
-36 003

4 950
-28 713

-4 742
-3 252

-3 735
-2 585

varav jämförelsestörande post

Not 8

Not 9

Not 10

Not 11

Skattekostnader
Aktuell skatt enl. bolagens årsredovisning
Uppskjuten skatt enlig bolagens årsredovisningar
Skatt obeskattad reserv
Summa
Kostnad för revision
Räkenskapsrevision
Summa
Immateriella tillgångar
Vattenrätter
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Ackumulerad nedskrivning
Bokfört värde
Avskrivningstider
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Bedömd genomsnittlig nyttjandepriod

0

0

-7 994

-6 320

120
120

120
120

844
844

718
718

0
0

0
0

932
932

932
932

1 209 841
-575 848
-403
633 590
10-50 år

1 192 934
-555 820
-403
636 711
10-50 år

3 153 029
-1 048 290
-56 374
2 048 365
10-50 år

3 038 801
-983 647
-48 834
2 006 320
10-50 år

46 år
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING
(Tkr)
KOMMUNEN
Not 11 Forts Materiella anläggningstillgångar
2019
Redovisat värde vid årets början
636 711
Investeringar
20 193
Försäljningar och utrangeringar
-1 012
Nedskrivningar
0
Årets avskrivningar
-22 302
Under året genomförda omfördelningar
Redovisat värde vid årets slut
633 590
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
287 198
Ackumulerad avskrivning
-229 760
Ackumulerad nedskrivning
Bokfört värde
57 438
Avskrivningstider
3-10 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod
7 år
Redovisat värde vid årets början
60 224
Investeringar
12 580
Försäljningar och utrangeringar
0
Övr justeringar
Årets avskrivningar
-15 366
Redovisat värde vid årets slut
57 438
Summa Materiella
anläggningstillgångar
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig utlåning/placering
Kommun Invest
Ljusdals IF
Ljusdals Betongparksförening
Järvsö Ishockeyklubb
Järvsö Bergsykelpark
HBV
Värmeek
Andra långfrisitiga fordringar
Värdereg osäker fodran Ljusdals IF
Summa

636 711

KONCERNEN
2019
2 006 319
120 803
-3 043
-7 540
-68 052
-122
2 048 365

2018
1 854 993
226 158
-5 144
-8 504
-60 969
-214
2 006 320

275 820
-215 596

375 580
-287 521

354 686
-267 942

60 224
3-10 år

88 059
3-10 år

86 744
3-10 år

60 015
16 784
-1 811
-14 764
60 224

86 744
25 870
-142
124
-24 537
88 059

84 722
27 219
-1 859
160
-23 498
86 744

691 028

696 935

2 136 424

2 093 064

3 500
9 000
3 000
3 905
2 000

3 500
9 000
3 000
3 905

3 500
9 000
3 000
3 905
2 000
40
9
2 952
-9 000
15 406

3 500
9 000
3 000
3 905

-9 000
12 405

2018
630 986
28 436
-1 495
0
-21 216

19 405
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9
2 454
21 908

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Aktier och andelar
AB Ljusdalshem
37 000
37 000
37 000
Ljusdals Energiföretag AB
31 000
31 000
31 000
Kommuninvest
9 166
9 166
9166
Övriga aktier o andelar
251
251
550
Elimineringar inom koncernen
-68 000
Summa
77 417
77 417
9 716
Summa Finansiella
anläggningstillgångar
89 822
96 822
25 121
Till Ljusdalshem har lämnats ett villkorat aktieägartillskott 25 000 tkr, varav 13 324 tkr återstår
Not 13 Fordringar
Kundfordringar
7 277
6 337
24 286
Mervärdesskattefordringar
7 185
8 352
8 070
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
63 918
82 344
106 502
Övriga fordringar
4 350
5 722
12 322
Elimineringar inom koncernen
-13 403
Summa korta fordringar
82 730
102 755
137 777
Not 14 Kortfristiga placeringar
Pensionsmedel Nordea
Pensionsmedel Handelsbanken
Summa
Anskaffningsvärde
Not 15 Eget kapital
Ingånde eget kapital
Justering
Årets resultat
Summa

37 000
31 000
9166
550
-68 000
9 716
31 623

30 092
9 615
133 886
14 593
-13 468
174 718

45 679
42 247
87 926
63 195

39 685
36 473
76 158
63 103

45 679
42 247
87 926
63 195

39 685
36 473
76 158
63 103

553 621

563 314
15 623
-25 316
553 621

746 182
14 971
4 160
765 313

744 570
4 826
-3 214
746 182

-21 183
532 438

Fullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 37 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserv. I år har uttag gjorts med 15,4 mkr, kvar i resultatujämningsfonden är 18,5 mkr.
Förändring Eget Kapital
Utgående balans enl 2018 års redov
Justeringar ändrade redovisningsregler
´- omv till verkligt värde fin oms tillg
´- omklassificering inv bidrag
Disp föreg års resultat
Årets uttag RUR
Årets resultat
Summa

Årets resultat RUR
-22 958
33 900

-2 358

-15 371

15 413
210
-25 316
15 371

18 529

535 092

25 316
-21 183
-21 183

Övr EK
Summa EK
529 414
540 356
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13 055
210
0
0
-21 183
532 438

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING
(Tkr)
KOMMUNEN
Not 15
Forts Eget kapital
2019
2018
I rörelsekapitalet ingår nämndernas egna kapital samt
resultatfonder.
Nämndernas egna kapital:
Kommunstyrelsen
3 506
4 797
Samhällsservicenämnd
313
Utbildningsnämdnen
-10 000
-10 000
Omsorgsnämnd
-10 000
-10 000
Arbetsmarknads- och socialnämnd
-10 000
Myndighetsnämnd
71
74
Jävsnämnd
83
Överförmyndarnämnd
-102
-56
Valnämnd
0
-45
Resultatfonder:
Städ
7 182
6 002
Kost
-2 049
-2 328
Naturvård
939
497
Not 16

KONCERNEN
2019

2018

Avsättningar till pensioner
Avsättningar till pensioner exkl. ÖK-SAP
Avsättningar till pensioner avs. ÖK-SAP
Avsättningar till pensioner avs. förtroendev
Avsättning särskild löneskatt
Andra pensionsavsättningar
Summa
ÖK-SAP= Övereskommen särskild avtalspension

66 040
113
503
16 170
0
82 826

60 621
264
1 861
15 222
0
77 968

66 040
113
503
16 170
393
83 219

60 621
264
1 861
15 222
387
78 355

Pensionsbehållning
Förmånsbestämd ÅP
Pension till efterlevande
PA-KL pensioner
Summa avs pensioner exkl ÖK-SAP
Särskilda avtalspensioner
Summa avs penisoner ÖK-SAP

563
53 041
1 200
11 236
66 040
113
113

609
49 003
1 231
9 778
60 621
264
264

563
53 041
1 200
11 236
66 040
113
113

609
49 003
1 231
9 778
60 621
264
264

Ingående avsättning pensioner
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsförändring
Pensionsutbetalningar
Övrig post
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad
Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda med visstidspension
Personer med särskild avtalspension

77 968
4 986
2 033
-3 448
339
948
82 826
95%

69 579
7 903
1 494
-2 646

69 688
8 181
1 494
-2 646

1 638
77 968
95%

78 355
4 992
2 033
-3 448
339
948
83 219
95%

0
0

0
0

0
0

0
0
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78 355
95%
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING
(Tkr)
KOMMUNEN
2019
2018
Pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelser
Ingående ansvarsförbindelse
488 297
523 735
Ränte- och basbeloppsförändring
12 281
9 459
Sänkning diskonteringsränta
0
0
Aktualisering
0
0
Pensionsutbetalningar
-22 908
-20 819
Övrigt
-3 353
-17 159
Summa pensionsförpliktelser
474 317
495 216
Förändring av löneskatt
-3 392
-6 919
Utgående ansvarsförbindelse
470 925
488 297
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknat enligt RIPS 07.
Not 17 Andra avsättningar
Avsättning skatter obeskattad reserv 22 % av eget kapital
Avsättning skatter enligt bolagens årsredovisningar
Övriga avsättningar
Summa
Not 18 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Förfaller 0 - 5 år efter balansdagen
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Rörliga lån som löper på obestämd tid
Avgår kortfristig del
Summa
Genomsnittlig räntebindningstid
Genomsnittlig ränta
Låneskuldens förfallostruktur
Kommun Invest

0
0

0
0

0

0

80 000
0
0
0
80 000
2,62 år
0,85%
År 2020
20 000

30 000
0
0
0
30 000
4,32 år
1,61%
År 2021
30 000

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
7 327
5 361
Summa förutbetalda intäkter
7 327
5 361
Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjande tid som motsvarande tillgång har.
Återstående år(vägt snitt)
13
13
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KONCERNEN
2019

2018

488 297
12 281
0
0
-22 908
-3 353
474 317
-3 392
470 925

523 735
9 459
0
0
-20 819
-17 159
495 216
-6 919
488 297

402
49 731
23
50 156

381
45 530

707 495
300 674
179 117
-101 977
1 085 309

672 347
277 532
188 068
-87 525
1 050 422

45 911

År 2022
30 000
7 327
7 327

5 361
5 361

13

13
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING
(Tkr)
KOMMUNEN
2019
Not 18 Forts Långfristiga skulder
Skuld finansiell leasing maskiner och inventarier
- som förfaller inom ett år
1 946
- som förfaller inom ett till fem år
1 758
Summa
3 704
Summa långfristiga skulder
91 031
Totala minimileasavgifter
3 726
Nuvärde totala minimileasavgifter
3 699
Operationella leasingavtal överstigande 3 år
- som förfaller inom ett år
- som förfaller inom ett till fem år
- som förfaller efter fem år
Summa
Not 19 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Nästa års amorteringar
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter*
Preliminärskatt
Skulder till staten
Övriga korta skulder
Checkräkningskredit
Elimineringar koncern
Summa
*varav
Beräknad upplupna pensioner individuell del
Beräknad upplupna löneskatt
Beräknad upplupen semesterlön och okompenserad tid
Förutbetalda intäkter avseende flyktingverksamhet
Not 20 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden
AB Ljusdalshem
Ljusdals servicehus AB
Ljusdals Energi koncernen
Borgen för egnahem
Ljusdals Golfklubb
Inlandståg
Övriga
Summa

2018

KONCERNEN
2019

2018

1 955
3 076
5 031
40 392
5 093
5 041

1 946
1 758
3 704
1 096 340
3 726
3 699

1 955
3 076
5 031
1 060 814
5 093
5 041

39 546
76 688
15 073
131 307

39 319
54 724
14 948
108 991

39 546
76 688
15 073
131 307

39 319
54 724
14 948
108 991

42 354
0
172 122
1 273
14 925
3 912
12 923

50 583
0
185 465
1 503
15 160
2 039
48 003

247 509

302 753

75 795
101 977
221 854
1 273
16 257
29 540
12 923
-13 403
446 216

79 123
87 525
241 713
1 503
15 440
31 150
48 003
-13 468
490 989

31 631
7 673
40 904
3 587

30 642
7 434
47 121
13 928

31 631
7 673
40 904
3 587

30 642
7 434
47 121
13 928

316 204
184 886
628 083
91
2 300
2 632

295 503
175 567
628 596
154
2 300

154
2 300

154
2 300

1 134 196

1 102 120

296
2 750

291
2 745
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NOTFÖRTECKNING TILL FINANSIERINGSANALYS

(TKR)
KOMMUNEN
2019
Not 21

2018

KONCERNEN
2019

2018

Borgensförbindelse Kommuninvest
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 2019-12-31 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 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor
och totala tillgångarna till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 113 102
361 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 111 457 652 kronor

Not 22

Not 23

Not 24

Justering för gjorda avsättningar
Förändring avsättninga pensioner
Skuldförändr löneskatt på pens. avs
Förändring uppskjuten skatteskuld
Summa

3 910
948

6 751
1 638

4 858

8 389

0

0

0

Justering för övriga ej likvidetspåverkande poster
Reavinst/förlust utrang anläggningstillg
0
Återförda investeringsbidrag
-307
Justering verkligt värde
-11 674
Summa
-11 981

Justering för i anspråkt. avsättn.
Återföring försäkringsskada
Förändring avsättning pensioner
Summa

3 916
948
4 876
9 740

7 143
1 638

0

0
0
0

0
0
0

0
-428
2 358
1 930

-902
-307
-11 674
-12 883

2 222
-428
2 358
4 152
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR).
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 anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster
och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Ändrade redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2019 tillämpas LKBR. Den
förändring det innebär för kommunen i förhållande till
tidigare tillämpade redovisningsprinciper enligt KRL
berör finansiella instrument. Kommunens
pensionsmedelsportföljer, redovisade som kortfristiga
placeringar under omsättningstillgångar, värderas till
verkligt värde till skillnad från anskaffningsvärde.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och
stiftelser där kommunen har minst 20 % inflytande. Den
sammanställda redovisningen inkluderar kommunen,
Ljusdals Energiföretag AB, Ljusdalshem AB och den
näringspolitiska stiftelsen NärLjus.

Jämförelsestörande poster (RKR R11)
Jämförelsestörande poster särredovisas i förekommande
fall i not till verksamhetens intäkter/kostnader. Som
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan
förekommande.

Intäkter
Skatteintäkter
I enlighet med Rådet för kommunal redovisning har
kommunalskatten periodiserats. I bokslutet för år 2019
har den definitiva slutavräkningen för 2018 bokförts och
en preliminär slutavräkning för 2019, baserats på SKR:s
decemberprognos. Den definitiva slutavräkningen för
2018 uppgår till 456 Tkr och den preliminära
slutavräkningen för 2019 har bokförts till -8,2 Mkr.

Avskrivningstider
I huvudsak används följande avskrivningstider:
3 år
Datainvesteringar
5-10 år Bilar, maskiner och inventarier samt
räddningsfordon
10-15 år IT-infrastruktur samt vissa tilläggsinvesteringar i fastigheter
20-100 år Fastigheter
50 år
Dagvattenledningar
Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivning påbörjas när
tillgången tas i bruk.
Komponentavskrivning
Under 2015 genomfördes arbetet med att dela upp
befintliga fastigheter i komponenter.
Grundläggande principer för fastigheterna är:

En komponent ska i princip vara större än
250 tkr.

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

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

Nya investeringar fördelas efter bedömd
nyttjandetid.
Under 2016 har ett arbete genomförts med att dela upp
gator och vägar i komponenter.
Grundläggande principer för gator och vägar är att
uppdelningen har gjorts i två komponenter, vägkropp och
slitlager.
Under 2017 har parkanläggningar fördelats i två grupper
av komponenter, mark och växter samt utrustning.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett
basbelopp.

Anläggningstillgångar (RKR R4 samt Intäkter
RKR R2)

Övriga intäkter
Barnomsorgs-, äldreomsorgsavgifter, etc. intäktsförs i
samband med fakturering som sker löpande.

Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2012 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod. Fr.o.m. 2019 ska bidrag som erhålls från
privata aktörer intäktsföras direkt. Vår bedömning är att
privata bidrag som erhållits före 2019 är obetydliga
varför dessa återförts direkt mot eget kapital utan
justering av fjolårets resultat.

Kostnader

Övriga avsättningar
Inga övriga avsättningar har redovisats för året.

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
redovisas för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst
pågående arbeten redovisas inga avskrivningar.

Pensioner(RKR R10)
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknande enligt RIPS07. Pensionsskulden 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 2019, men som betalats ut under 2020. Under
ansvarsförindelser finns de pensionsförpliktelser som har
intjänats före 1998.

Leasingavtal (RKR R5)
Kommunen redovisar finansiella leasingavtal för fordon
som leasats från 2014 samt en gascontainer. Fordonen
och containern redovisas som anläggningstillgångar.
Finansiell leasing och operationella leasingavtal beskrivs
i not 18.

Omsättningstillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som
en omsättningstillgång. Tidigare värderades samtliga
placeringsmedel till det lägsta av anskaffningsvärdet och
försäljningsvärdet. Enligt LBKR ska redovisning nu ske
till verkligt värde. Värdet för pensionsmedelsportföljen
omräknas från anskaffningsvärdet till verkligt värde,
vilket har inneburit att omsättningstillgångarna har
justerats upp med 24 731 tkr. Under 2018 har
jämförelsetalen i resultaträkningen justerats ned med
2 358 tkr. För 2019 har värdet justerats upp med 11 674
tkr.

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.

Finansiell leasing
Äganderätten kan övergå till leasetagaren (kommunen),
vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som
är förknippat med ägandet även övergår till leasetagaren .
Finansnetto
Finansiella intäkter (t.ex. utdelningar, ränteintäkter)
minus finansiella kostnader (t.ex. räntekostnader).
Jämförelsestörande poster
Ekonomiska händelser som inte är extraordinära, men
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser mellan
olika år.
Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och internränta.
Kassaflödesanalys
Beskriver hur verksamhet och investeringar har finansierats under året och hur likvida medel har förändrats.
Kortfristiga fordringar/skulder
Kortfristiga fordringar, lån eller skulder med en löptid
understigande ett år.
Kommunalt koncernföretag
En juridisk person där kommunen har ett varaktigt
bestämmande eller betydande inflytande.
Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt
t.ex. kassa- och banktillgångar samt värdepapper.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristig fordran/skuld
Långfristig fordran, lån eller skuld som förfaller till
betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.
Nettokostnader
Driftskostnader inklusive avskrivningar, efter avdrag för
driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Avsättning
Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller
sannolika till sin förekomst, men där osäkerhet föreligger
beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning.

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgångar, exempelvis förråd, fordringar, kortfristiga placeringar, kassa
och bank.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen per den 31 december
samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur de har
anskaffats (skulder och eget kapital).

Resultaträkning

Drift- och investeringsredovisning
Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter
och kostnader på nämndsnivå.
Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar respektive skulder och
avsättningar.

Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets
förändring av det egna kapitalet (årets resultat).
Självfinansieringsgrad
Beskriver hur stor del av tillgångarna som är finansierade
genom lån och övriga skulder.
Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna.
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Revisionsberättelse
Revisorerna i Ljusdals kommun

2020-04-15
Till
Fullmäktige i Ljusdals kommun
organisationsnummer 212000-2320

Revisionsberättelse för år 2019
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
Iekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och flireskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och
återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
“Revisorernas redogörelse för år 2019”.
Vi bedömer att arbetsmarknads- och socialnämnden samt utbildningsnämnden
inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt.

Totalt redovisar dessa nämnder ett underskott om -33,9 mnkr varav
arbetsmarknad- och socialnämndens underskott uppgår till -23,6 mnkr och
utbildningsnärnndens underskott uppgår till -10,3 mnkr. Den ekonomiska
situationen ställer höga krav på anpassningar av verksamheten och det är
nödvändigt att åtgärder vidtas för att bedriva verksamheten inom de av
fullmäktige tilldelade ramarna. Revisorerna ser allvarligt på den ekonomiska
utvecklingen inom nämnderna och vill med anledning av de betydande
underskotten rikta kritik gentemot arbetsmarknad- och socialnämnden samt
utbildningsnämnden. Vi kommer därffir under innevarande år löpande följa
nämndernas ekonomiska uppföljning.
Vi bedömer att omsorgsnämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Omsorgsnämnden redovisar
ett betydande underskott för året -23,5 mnkr (-30,9 mnkr år 2018) trots den nya
organisationen där delar av verksamheten är överförd till arbetsmarknad- och
socialnämnden inför år 2019. Revisorerna ser allvarligt på att nämnden under året

inte har vidtagit tillräckliga eller nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i
balans samt att nämnden inte har formulerat varken ekonomiska eller
verksamhetsmässiga mål för året. Vi kommer därför under innevarande år löpande
följa nämndens ekonomiska uppföljning.
Komi-nunstyrelsen har i detta arbete en viktig roll och vi ser det som väsentligt att
styrelsen arbetar aktivt utifrån sitt ansvar för uppföljning, uppsikt och samordning
i arbetet med effektivisering och framtida budgetanpassningar.
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har bedrivit verksamheten på ett helt
ändamålsenligt sätt men från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt.

Revisorerna riktar kritik gentemot kommunstyrelsen för den otillräckliga
beredningen av ärendet avseende beviljande av lån till Järvsö Bergcykelklubb i
februari 2019 (kommunstyrelsens protokoll 20 19-02-27 § 48). Revisorerna
bedömer att beslut i ärendet har fattats med en bristfällig beredn ing av ärendet
vilket medfört att det saknas spårbarhet kring ställningstagandet om ärenden är av
principiell beskaffenhet eller huruvida detta gynnar en enskild verksamhet.
Revisorerna ser allvarligt på kommunstyrelsens ordförandes och ytterligare en
kommunstyrelseledamots agerande i samband med beslutet av beviljandet av lån
till Järvsö Bergcykelklubb. Av protokollet, från kommunstyrelsens sammanträde
den 2019-02-27 § 47, framgår att styrgrupp med syfte att utveckla cyklingen
kommer att genomföra en studieresa till Skottland, och att ingen politiker skulle
delta i studieresan. Revisorerna bedömer därför att kommunstyrelsens ordförandes
och ledamotens agerande genom deltagande i studieresan står i direkt strid med
styrelsens beslut. Revisorerna vill med anledning av ovan nämnda rikta kritik
gentemot kommunstyrelseledamoten för agerandet i samband med studieresan.
Vi bedömer att övriga nämnder i Ljusdals kommun har bedrivit verksamheten på
ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer med bakgrund i de inom nämnderna redovisade underskotten att
styrelsens, arbetsmarknads- och socialnämndens, utbildningsnämndens samt
omsorgsnämndens interna kontroll inte har varit tillräcklig. Vi ser det som
väsentligt att nämnderna säkerställer ett systematiskt arbete och att åtgärder vidtas
för att nå en ekonomi i balans.
Vi bedömer, utifrån genomförd granskning, att övriga nämndernas interna
kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att det redovisade resultatet inte är förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Vad gäller
verksamhetsmålen kan vi konstatera att det inte lämnas en bedömning av
måluppfyllelse i årsredovisningen. Med bakgrund till detta kan vi inte uttala oss
om måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med de av fullmäktige
fastställda målen i budget 2019.

Kommunens ackumulerade negativa resultat att återställa uppgår till 63,7 mnkr.
Revisorerna vill framhålla att kommunen behöver vidta kraftfullare åtgärder för
att detta ska kunna återställas i enlighet med kommunallagens regler.
2

Vi riktar, utifrån redogörelsen ovan, anmärkning mot kommunstyrelsens
ordförande för förtroendeskadligt agerande som vi bedömer står i strid med
kommunstyrelsens beslut § 47. Vi tillstyrker trots detta att fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet till kommunstyrelsens ordförande.
Vi riktar, utifrån redogörelsen ovan, anmärkning mot omsorgsnämnden för
bristande måluppfyllelse avseende ekonomi. Vi tillstyrker trots ovanstående
att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och de enskilda
ledamöterna.
Vi tillstyrker, trots ovan riktad kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda ledamöterna i
dessa organ.
Vi tillstyrker att gemensam nämnd för FoU Välfiird och Hjälpmedel,
Överförmyndarnämnden samt Företagshälsovårdsnämnden beviljas
ansvarsfrihet för 2019.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.

Roland Bäckman och Hans Gustavson har ej deltagit i granskningen av
omsorgsnärnnden på grund av valbarhetshinder.

Ljusdals kommun 202004 15
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REVISION

Årets resultat

RESULTATRÄKNING (Tkr)

Intäkter
Kostnader

2019
0
-1 255

2018
0
-1 085

Revisionens budget för verksamhetsåret 2018 är
1 255 tkr och anslaget används huvudsakligen till
arvoden samt köp av revisionstjänster från det
revisionsföretag som revisionen har avtal med.
År 2019 redovisas ett överskott om ca 10 Tkr.

-1 255

-1 085

Framtiden

Avskrivningar och internränta
RESULTAT

Verksamhet
All kommunal verksamhet ska granskas årligen.
Kommunens revisorer genomför granskande och
främjande revision inom ramen för god revisionssed.

Revisionen har inlett arbetet med att upprätta en
granskningsplan för år 2020. Planen upprättas
utifrån de noteringar revisorerna gjort under
föregående år samt upprättad risk- och
väsentlighetsbedömning. Granskningsinsatserna
kommer att vara i paritet med 2019 års nivå.

Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillfredställande. Revisorerna ska varje
år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt
enskilda ledamöter i dessa.
Revisionen har också genom lekmannarevisorer
uppgiften att granska verksamheten i kommunens
aktiebolag samt i kommunalförbund, donationsfonder och stiftelser.
PwC är sakkunnigt biträde för Ljusdals kommuns
revisorer och lekmannarevisorer.

Viktiga händelser under året
Revisorerna upprättar årligen, utifrån en bedömning
av risk och väsentlighet, en granskningsplan.
Revisorerna utför granskningar av styrelsens och
nämndernas ansvarsutövande, delårsrapporten och
årsredovisningen. Revisorerna följer uppmärksamt
styrelsens och nämndernas löpande verksamhet
genom att följa protokollen m.m. samt inom ramen
för en grundläggande granskning. Dessutom
genomförs årligen ett antal fördjupade
granskningsprojekt. Fördjupade granskningsinsatser
har gjorts avseende sjukfrånvaron och placeringar.
Revisorerna har även gjort en förstudie avseende ett
av kommunstyrelsen beviljat lån till en förening.
Revisorerna har under året deltagit i
revisionskonferens samt utbildningar kring
kommunal revision. Revisorerna har även arbetat
aktivt med att utveckla dialogen med nämnderna,
kommunstyrelsen och fullmäktiges presidium.
Lekmannarevisorerna har genomfört en fördjupad
granskning avseende koncernnyttan inom de
kommunala bolagen Ljusdals Energiföretag AB och
Ljusdalshem AB.
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Ordförande: Markus Evensson
Kommunchef: Nicklas Bremefors
Förvaltningschef KSF: Mikael Björk
Antal anställda: 147 st
Antal årsarbetare: 142 st

RESULTATRÄKNING (Tkr)
2019
Intäkter
136 694
Kostnader
-187 501
Resultat
-50 807
Avskrivningar och
internränta
Resultat

2018
29 028
-94 796
-65 768

-27 320

-5 146

-78 127

-70 914

Utgifter
Inkomster

2019
-11 673
1 206

2018
-3 241
0

Nettoinvesteringar

-10 467

-3 241

INVESTERINGAR (Tkr)

Verksamhet
Kommunstyrelseförvaltningen är en stabsfunktion
bestående av kommunkansli, ekonomi och
upphandling-, HR-, löne-, IT-, informations- och
utredningsenhet samt utvecklingsprojekt och
kraftverket Kvarndammen. Under
kommunstyrelseförvaltningen finns även
verksamheten på Stenegård, energi- och
klimatrådgivning samt konsumentvägledning.

Viktiga händelser under året
 Under året har en omfattande omorganisation
genomförts inom kommunstyrelseförvaltningen
vari bland annat fastighetsenheten avslutats till
följd av fullmäktiges beslut att förvaltningen av
kommunens fastigheter skall övergå till det
kommunala bostadsbolaget Ljusdalshem.
Under året har en ny enhet inrättats inom
kommunstyrelseförvaltningen; ”Enheten för
strategisk och hållbar utveckling”. I denna enhet
samlas de tjänstepersoner som arbetar med
många av de uppdrag som är särskilt utpekade
utvecklingsområden för kommunstyrelsen, t.ex.
hållbarhet, bostadsförsörjning, kommunens
attraktivitet, kommunens kommunikation,
näringsliv, inflyttning och miljö och klimat.

Genom inrättandet av denna enhet har samtidigt
ett flertal andra enheter avslutats och följande
chefsfunktioner har avslutats:
- Enhetschef IT
- Fastighetschef
- Utvecklingschef
- Utredningschef
- Informationschef
- Inköpschef
 Efter komplett ansökan om medel från
Naturvårdsverket för sanering av
Östernäsområdet för att möjliggöra
bostadsbyggande har ett Östernäs-projekt
påbörjats under ledning av den nya enheten för
strategisk och hållbar utveckling
 Under året har beslut fattats om nedläggning av
Inköp Gävleborg. Med anledning av detta har ett
omfattande utvecklingsarbete bedrivits
gemensamt av Hälsinglands kommuner för att
istället bygga upp en nätverksmodell. För
kommunstyrelseförvaltningen innebar beslutet
att vi under hösten arbetat med att dimensionera
vår inköpsenhet utifrån de nya förutsättningarna.
 Ett flertal viktiga styrdokument inom säkerhet
och krisberedskap har antagits under året;
- Risk-och sårbarhetsanalys (RSA)
- Styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap
- Plan för hantering av extraordinära händelser
- Reglemente för krisledningsnämnden
- Handlingsplan kriskommunikation
 Efter flertalet dialoger under året mellan
arbetsgivaren och arbetstagarparten enades
parterna om ett nytt samverkansavtal som skall
börja gälla från 1 mars 2020. Samtliga
arbetstagarparter förutom ett har valt att ingå i
denna samverkan.
 Kommunfullmäktige har fattat beslut om
strukturella förändringar för att klara av
kommande års omfattande utmaningar. För
kommunstyrelsen innebär uppdraget att
samordna och följa övriga nämnders arbete samt
att verkställa det särskilda uppdrag som
kommunstyrelsen fått;
- verksamheten i kommunens förvaltningar ska
effektiviseras
- arbetet med strategiska utvecklingsområden, i
enlighet med kommunstyrelsens reglemente, ska
samordnas och prioriteras.
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KOMMUNSTYRELSE
KOMMUNSTYRELSE
Årets resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 3 309
tkr.
Det är enheterna Stenegård, utredningsenheten,
fastighet, städ samt IT-enheten som redovisar de
största avvikelserna mot budget.
Verksamheten för Stenegård redovisar ett underskott beroende att personalbudgeten inte är anpassad
till nuvarande verksamhet.
Utredningsenhetens överskott beror till största delen
på att enheten har haft vakanta tjänster under delar
av året samt att en tjänst har redovisats i projekt.
Fastighetsenheten redovisar ett överskott till största
delen beroende på lägre kapitalkostnader samt lägre
kostnader för löpande underhåll än budgeterat.
Städenheten redovisar ett överskott på grund av
lönebidragsanställningar samt lägre
inköpskostnader.
IT-enheten har haft högre licenskostnader än
beräknat vilket resulterat i ett underskott.

Framtiden
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att fortsätta
utvecklas som stabsenhet för att stödja medborgare,
politik och förvaltningar. Utmaningen består i att
detta utvecklingsarbete skall genomföras under en
allt stramare budget och det återstår ett fortsatt
effektiviseringsarbete.
En fortsatt utveckling av digitalisering är en viktig
framtidsfråga för kommunstyrelsen. I Hälsingerådet
diskuteras och bereds frågor om utökad kommunal
samverkan inom Hälsingland som bland annat berör
löneenheten, IT-enheten och inköpsenheten som är
organiserade inom kommunstyrelseförvaltningen.

arbeta fram kompetensförsörjningsplaner men även
direkta åtgärder i form av att växla upp arbetet med
kommunens varumärke, öka takten i att få fram
byggklara tomter i attraktiva lägen samt utveckla
samarbetat med det lokala näringslivet under nya
former.

SPECIFIKATION FÖR 2019 (Tkr)

Verksamhet
Verksamhetsledning
Anslag Närljus
Stenegård
Utvecklingsprojekt
Kraftverk Kvarndammen
Kommunkansli
Ekonomi och upphandling
Medl.avg.,försäkr. & anslag
HR-enhet
Informationsenhet
Utredningsenhet
Löneenhet
Fastighetsenhet
Kostservice
Städenhet
IT-enhet
Övrig internservice
SUMMA Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen kommer fortsätta arbetet med att
öka sin beredskap för framtida kriser och katastrofer.
Närmast väntar beslut om Handlingsplan för skydd
mot olyckor, Informationssäkerhetspolicy och
Instruktion till kommundirektör.
De kommande åren väntar stora demografiska
förändringar som radikalt förändrar
förutsättningarna för Ljusdals kommun. Det är
främst gruppen 80 år och äldre som ökar samtidigt
som andelen i arbetsför ålder minskar. Detta innebär
både ekonomiska utmaningar och svårigheter att
rekrytera i den omfattning som dagens struktur
kräver. Under ledning av
kommunstyrelseförvaltningen kommer ett stort
utvecklingsarbete bedrivas kommande år för att både
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NettoAvvikelse
kostnad mot budget
8 060
-627
5 260
4
3 762
-882
974
227
2 416
-147
5 616
488
11 137
371
2 533
-195
5 566
740
3 980
-830
1 876
1 441
2 730
217
3 032
2 003
-280
280
-1 180
1 180
19 916
-959
2 729
-1
78 127
3 310

SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN

Ordförande: Iréne Jonsson (s)
Förvaltningschef SSF: Lasse Norin
Antal anställda: 102 st
Antal årsarbetare: 147 st
(exklusive deltidsbrandmän)

RESULTATRÄKNING (Tkr)
2019
Intäkter
30 341
Kostnader
-134 196
Resultat
-103 855
Avskrivningar och
internränta
Resultat

2018
139 925
-227 580
-87 655

-12 737

-34 374

-116 592

-122 029

Utgifter
Inkomster

2019
-12 711
1 067

2018
-34 643
904

Nettoinvesteringar

-11 644

-33 739

INVESTERINGAR (Tkr)

Verksamhet
Samhällsserviceförvaltningen består av åtta olika
verksamhetsområden. (Räddningstjänst, Gata/Park,
Plan och Bygg, Miljöenheten, Fritidsenheten,
Kulturenheten, Bibliotek, Fritidsgårdar)
Förvaltningsorganisationen består av
förvaltningschef samt åtta enhetschefer med
medarbetare inom respektive enhet.
Samtliga enheter verkar utifrån förvaltningens
gemensamma verksamhetsidé/affärsidé ”Utveckling
via Samverkan och Service”. Organisatorisk
samverkan mellan enheterna sker i ”klusterform”
med viss gemensam verksamhetsplanering.

Viktiga händelser under året

 Bidrag från Socialstyrelsen möjliggjorde ett brett
utbud av kostnadsfria lovaktiviteter för många
barn och unga runt om i kommunen.
 Byte av reningsanläggning Färila simhall
påbörjades, med planerat färdigställande och
nyöppning under sommaren 2020.
 Fortsatta renoveringsåtgärder har genomförts vid
ridhuset i Sjöbo.
 Dagvattendammar med grönområde har
färdigställts väster om Östernäsområdet i
Ljusdal.

 En gatukonst-festival (Artscape) genomfördes
under sommaren 2019 vid och kring Bagargränd
i Ljusdal. Bland annat skapades ett stort antal
muralmålningar på platsen och festivalen blev en
formidabel succé med ett stort antal besökare och
mediabevakning, såväl nationellt som
internationellt.
 Färdigställande av friluftsområde med
träningsanläggning på Kläppaåsen.
 Fördjupad översiktsplan för området kring
Öjeberget i Järvsö påbörjades.
 Detaljplaneprocess samt framtagande av
Kvalitetsprogram för Östernäsområdet i Ljusdal
påbörjades.
 Projekt avseende inventering av enskilda
avloppsanläggningar slutfördes.
 Process med företagsetablering av
fiskodlingsindustri på Bränta initierades.
 Projektet ”Förenkla Helt Enkelt” påbörjades,
med syftet att skapa ännu bättre
kommunikationsvägar och höja servicenivån
gentemot lokalt näringsliv.
 Fortsatt arbete med framtagande av
fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområden, i
samverkansprojekt med Bollnäs och Ovanåkers
kommuner, inför antagande 2020.
 Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort
antogs av Kommunfullmäktige 2019-01-28.
 Ny samlad organisation ”Kulturenheten”
skapades och ny Kulturchef rekryterades.
 Dansverksamhet för barn och unga har etablerats
inom Kulturenheten med ett mycket stort
deltagarantal.
 Efterarbete med utvärdering avseende
skogsbränderna 2018 avslutades. Utifrån detta
har uppgradering/komplettering av mtrl och
utrustning hos Räddningstjänsten genomförts.
 Samverkan mellan samtliga räddningstjänster i
Hälsingland avseende ny ledningsnivå har
etablerats, genom inrättande av gemensam
funktion som RCB-Räddningschef i beredskap.
 En mycket uppskattad ”avloppsmässa”
anordnades under våren för fastighetsägare med
enskilt avlopp samt branschföretag.
 Medverkan i ”Life-ansökan”, där Länsstyrelsen
beviljats ca 50 miljoner kr för investeringar i
åtgärder i Ljusnan, Voxnan, Västerhocklan och
Ängerån.
 Biotoprestaurerat den mellersta sträckan i
Brinnasån.
 Deltagit i planering av länsstyrelsens arbete med
återställning av brandgator i skogsbrandområdet
Enskogen och Kårböle.
 Startat projekt ”Bodasjön vattenvårdsplan” för
att på sikt lösa övergödningsproblematiken i
Bodasjön.
 Medverkat i arbetet med UNESCO´s beslut om
att bilda ”Biosfärområde Voxnandalen”.
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SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN
SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN
 Ansökt och beviljats ytterligare 1 miljon kr
(förutom tidigare beviljade 3,2 miljoner kr) i stöd
från Naturvårdsverket (LONA/LOVA) för
åtgärder inom vattenvårdsområdet.
 Aktiv skötsel av Järvsöklack´s naturreservat, som
nu är ett av kommunens mest besökta
naturreservat.
 Planerat och utrett utrivning och
biotoprestaurering av Kvarndammen i Tallåsen.

Årets resultat
Samhällsservicenämnden redovisar ett underskott på
591 tkr för år 2019. De största avvikelserna finns
hos enheterna plan och bygg och fritidsenheten.
Plan och bygg har ett överskott som beror på
sjukskrivning samt föräldraledigheter under delar av
året samt att tillskjutna medel för utredning av gcväg mellan Ljusdal och Järvsö ännu inte har
upparbetats. Hos enheten finns även
bostadsanpassningsbidrag som under året blev högre
än beräknat.

SPECIFIKATION FÖR 2019 (Tkr)

Verksamhet
Samhällsservicenämnd
Verksamhetsstöd
Ungas inflytande
Plan och bygg
Gator och vägar
Parker och lekplatser
Miljöenheten
Räddningstjänst
Biblioteksverksamhet
Kulturenheten
Fritidsgårdar
Fritidsenheten
Bostadsanpassningsbidrag
SUMMA

Fritidsenheten har haft högre el- och
reparationskostnader på Idrottsparken (IP) samt på
maskiner vilket genererat ett underskott.

Framtiden
Samhällsservicenämnden med förvaltning vill
genom sina verksamheter fortsätta att utveckla och
verka för en ökad attraktionskraft i Ljusdals
kommun, i syfte att skapa ökad tillväxt i kommunen.
Planerade viktiga insatser för framtiden är bl.a:
 Antagande av kommunal VA-plan under 2020.
 Fortsatt projektering av gång- och cykelväg
mellan Järvsö och Ljusdal samt mellan Färila
och Ljusdal.
 Antagande av Fördjupad Översiktsplan för
Öjeberget under 2020.
 Fortsatt arbete med identifiering/inventering av
tomter för bostadsbyggande i attraktiva lägen.
 Färdigställande av detaljplaneprocess med
kvalitetsprogram för Östernäsområdet, inför
kommande exploatering av området.
 Genomförande av åtgärder i vattendrag i enlighet
med antagna fiskevårdsplaner.
 Fortsatt tillsyn och kontroll utifrån
verksamhetsplan inom miljö- och
livsmedelsområdet för att värna människors
hälsa och miljö.
 Fortsätta utveckla/fördjupa organisatorisk
klustersamverkan mellan förvaltningens olika
enheter, i syfte att skapa effektiviseringsvinster
samt ökad service gentemot kunder och
medborgare.
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NettoAvvikelse
kostnad mot budget
928
-505
1646
220
401
104
5 314
1 105
20 914
-266
4 808
138
2 732
619
18 167
-654
12 008
-99
17 636
353
5 653
414
20 454
-1 028
5 931
-992
116 592
-591

UTBILDNINGSNÄMND
UTBILDNINGSNÄMND
Ordförande: Kristina Bolin
Utbildningschef: Carina Bryngelsson
Antal anställda: 538
Antal årsarbetare: 517

Viktiga händelser under året


RESULTATRÄKNING (Tkr)

Intäkter
Kostnader
Resultat
Avskrivningar
och internränta
Resultat

2019
84 623
-557 881

2018
92 133
-552 981

-473 258

-460 848

- 4 036
-477 294

-3 880
-464 728



2019
-1 576

2018
-1 602



-1 576

-1 602





INVESTERINGAR (Tkr)
Utgifter
Inkomster
Nettoinvesteringar

Verksamhet 2019
Utbildningsnämnden ansvarar för verksamhet från
barnomsorg till vuxenutbildning. Barnomsorg bedrivs i både kommunal och fristående regi. Inom
barnomsorgen (pedagogisk omsorg, fritidshem och
förskola) finns 1 503 barn inskrivna (2018: 1 332),
varav ca 28% i fristående verksamhet (2018: 21
%).
De kommunala grundskolorna och grundsärskolan
fördelas på sex rektorsområden. I kommunen finns
också tre fristående grundskolor. Elevantalet i de
kommunala och fristående skolorna är 2 111 elever
(2018: 2 147), varav ca 17 % (2018: 15 %) i fristående skolor. Av gymnasieelever folkbokförda i
Ljusdal går ca 62% (2018: 66%) i den kommunala
gymnasieskolan, inklusive IM-programmen. Slottegymnasiet har sammanlagt 516 elever (2018: 523).
I kommunen finns ett lärcentrum där all vuxenutbildning bedrivs. Verksamheten omfattar svenska
för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning och Komvux. Under året har 938 (2018: 900)
elever varit inskrivna i någon av verksamheterna.
Särvux finns i samma lokaler men sorterar under
grundsärskolans rektor. Vuxenutbildningen samverkar med övriga hälsingekommuner inom Hälsingeutbildningar ekonomisk förening.



Under 2019 har ett intensivt utvecklingsprojekt
inletts, Samverkan för bästa skola, tillsammans
med Skolverket. Projektet som omfattar grundskola och huvudman fokuserar på det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att öka måluppfyllelsen och projektet pågår fram till år 2022.
Arbetet med Utbildningsnämndens riktlinjer
för styrning och ledning har fortsatt under 2019
och kompletterats med ovan nämnda projekt,
Samverkan för bästa skola.
Utredningsarbetet med strukturella förändringar, Skolstruktur 2024, har pågått under 2019
och utbildningsnämnden fattade under hösten
inriktningsbeslut för fortsatt utredning kring ett
antal alternativ.
Kommunfullmäktige fattade i december beslut
om att avveckla Emiliaskolan/förskolan i Hybo
genom att samordna med skolor/förskolor i
Ljusdals tätort från och med augusti 2020.
Utbildningsnämnden fattade i oktober beslut
om att avveckla pedagogisk omsorg i kommunal regi (en enhet) samt att avveckla tre gymnasieprogram med hänsyn tagen till vikande
elevunderlag under flertal år.
Under 2019 har byte av verksamhetssystem
skett samt implementering av lärplattform påbörjats. Syftet med en digital lärplattform är att
effektivisera samarbetet mellan barn/elev till
pedagoger/lärare och vidare till huvudman
samt öka resultaten i förskola/skola genom att
den pedagogiska dokumentationen blir tillgänglig för barn, elever, föräldrar och vårdnadshavare. Med hjälp av statsbidrag har
lärmiljöerna anpassats för att möta de digitala
krav som ställs enligt skollagen.

Årets resultat
Nämndens verksamheter har ett negativt resultat för
2019 som uppgår till – 10 301 000 kr.
Delårsbokslutets helårsprognos visade på ett underskott på 6 093 000 kr. Differensen mellan helårsprognos och årsbokslutets resultat beror på ökade
kostnader i form av interkommunal ersättning gymnasieskola, resursförstärkning för barn i behov av
särskilt stöd samt oförutsedda lönekostnader av
tillfällig art som inte var medräknade i prognosen.
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UTBILDNINGSNÄMND
Förskolan redovisar ett underskott. Det har varit
färre barn i verksamheten än beräknat, vilket har
medfört högre personalkostnader än vad som tilldelats i budget. Underskottet beror även på att det
varit många barn i behov av särskilt stöd, vilket har
krävt mer personella resurser som det inte funnits
täckning för i budget. Antalet barn som är i behov
av särskilt stöd i förskoleåldern ökar och verksamheterna arbetar för tidiga upptäckter, vilket gynnar
barnen både under deras förskoletid men är även
gynnsamt för barnens framtida skolgång.

Fritidshemmen visar ett överskott som beror på
färre barn i både kommunala och fristående fritidshem än budgeterat samt att personal inte fördelats
till fritids när de arbetat med skolfritids (samlad
skoldag).
Ljusdals kommun har valt att ha en så kallad samlad skoldag för förskoleklass och har därför använt
mer personal än lagstadgade 525 timmar per läsår.
Grundskola visar ett underskott som främst beror på
att extra resurser tillförts elever i behov av särskilt
stöd. Förmågan att organisera skolverksamheten för
att möta behoven inom given budgetram behöver
utvecklas och är ett prioriterat strategiskt förbättringsområde.
Grundsärskola redovisar ett överskott som beror på
färre personal än budgeterat.
Gymnasieskola redovisar ett underskott mot budget.
Personal för undervisning samt övrig personal har
kostat mer än budgeterat. Under året har gymnasieskolan arbetat med organisationsförändringar samt
omställningar för att anpassa kostnader efter given
budget. Kostnader för elever folkbokförda i Ljusdals kommun studerande i andra kommuner har
varit högre än prognostiserat samtidigt som antalet
elever från andra kommuner studerande vid Slottegymnasiet varit färre.

Framtid
Förvaltningen arbetar målinriktat med strategiskt
utvecklingsarbete som fokuserar på strukturella
förändringar, systematiskt kvalitetsarbete samt
förbättrade ekonomiska arbetsprocesser. Allt för att
nå ökad måluppfyllelse inom ramarna för tillgängliga resurser.
Kompetensförsörjning är fortsättningsvis en stor
utmaning. Lärares arbetsmiljö och löneläge är strategiskt viktiga områden att arbeta med.

Ekonomi
I tabellen nedan redovisas verksamheternas avvikelser mot budget 2019.
SPECIFIKATION FÖR 2019 (Tkr)
Verksamhet
Nettokostnad
Utbildningsnämnd
1 100
Barnomsorg
119 076
Förskoleklass
12 275
Grundskola- & särskola
204 513
Gymnasie- & Gy särskola
109 547
Vuxenutbildning
11 985
Övrig utbildning
1 641
Verksamhetsstöd
17 157
SUMMA

Ljusdals kommun har inte någon egen gymnasiesärskola, utan köper platser i andra kommuner.
Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott som
beror på fler elever som studerat än prognosticerat.
Vuxenutbildningen visar ett underskott. Det har att
göra med att SFI har fler elever inskrivna än budgeterat.
Verksamhetsstöd redovisar ett överskott mot budget
som beror på effektivisering av ledning, vissa vakanser samt planerad besparing på kompetensutveckling.
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477 294

Avvikelse
mot budget
52
2 390
-568
-7 229
-7 725
-376
469
2 686
- 10 301

OMSORGSNÄMND

Ordförande: László Gönczi
Förvaltningschef: Ingrid Sundström
Antal anställda: Antal 917, motsvarande
859 årsarbetare

RESULTATRÄKNING (Tkr)
2019
Intäkter

160 767

Kostnader

-593 041

Resultat

-432 274

Avskrivningar och internränta

Resultat

2018

-641
-432 915

0

Detta kunde stängas helt först i mars 2019. Under
året har även beslut fattats om att stänga 12 platser
på vård- och omsorgsboendet Gärdegården. Vid
årets slut har sex platser stängts och under mars
2020 kommer det att följas upp för att eventuellt
fatta beslut om att stänga hela Gärdegården som har
24 platser. Under året har tydligare
tillämpningsriktlinjer för beslut om vård- och
omsorgsboende beslutats. Generella/förenklade
biståndsbeslut för personer över 80 år vad gäller
matdistribution, städ, inköp, trygghetstelefon och
tvätt har upphört. En översyn av andra riktlinjer har
genomförts för att sänka ambitionsnivån vid
biståndsbeslut.

Årets resultat
Omsorgsnämnden redovisar ett underskott för 2019
på 23 500 tkr

INVESTERINGAR
(Tkr)
2019
Utgifter
Inkomster
Nettoinvesteringar

2018

-922
0
-922

Verksamhet
Biståndshandläggarenheten handlägger och beslutar
om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt
Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Här handläggs och
beslutas även om färdtjänst och riksfärdtjänst.
Stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning (SO) verkställer insatser enligt SoL och
LSS. Verksamheten består av personlig assistans,
gruppbostäder, servicebostäder, korttidshem och
daglig verksamhet samt socialpsykiatri.
Äldreomsorgen (ÄO) verkställer insatser enligt
(SoL). Verksamhetsområdet består av hemtjänst,
vård- och omsorgsboenden (VoBo) samt hälso- och
sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå. I
begreppet hemsjukvård finns även arbetsterapeuter
och fysioterapeuter.

Viktiga händelser under året
2019 startade i en ny organisation, med en ny
förvaltningschef. Under våren 2019 anställdes även
två nya verksamhetschefer, de var på plats under
sommaren 2019.
Under åren har behovet av vård- och
omsorgsboendeplatser minskat. Omsorgsnämnden
beslutade vid september sammanträdet 2018 att
Gullvivan avvecklas som vård- och omsorgsboende.

SO (Stöd och omsorg)redovisar ett underskott på 4
657 tkr. Ökade behov av köpta platser inom
socialpsykiatrin står för en del samt ett platsköp av
elevhemsboende inom SO. Förvaltningen ser en
ökning av kostnaden för sjuklöner inom privat
assistans, det är kommunen som står en viss del till
privata utförare.
Inom ÄO (Äldreomsorg)redovisas ett underskott på
19 176 tkr. I den summan finns en obeslutad
besparing om 6 300 tkr samt att Gullvivans
nedläggning tog längre tid än beräknat till en ökad
kostnad av 2 000 tkr.
Inom ÄO är den stora utmaningen hemtjänst och
hemsjukvård som har ett underskott 11 444 tkr
tillsammans. Inom hemtjänst är det direkt kopplat
till ökade biståndsbeslut och verkställighet av dessa.
Inom hemsjukvård finns ökade kostnader för köp av
sjuksköterskebemanning och tekniska hjälpmedel

Framtiden
Arbetet fortgår i hemtjänst med att trygga personer
att bo hemma med hemtjänst.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
vård trädde i kraft under 2018. Ljusdals kommun har
skrivit på en överenskommelse med övriga nio
kommuner i länet samt Region Gävleborg om hur vi
ska samverka för att utskrivningsklara patienter
skyndsamt ska kunna komma hem. I och med det
arbetet permanentades projektet ”Trygg hemgång”,
som är ett hemgångsteam. I teamet samarbetar olika
professioner för att personer som är
utskrivningsklara från slutenvård kan komma hem i
eget boende med olika insatser. Vi kommer att
fortsätta arbetet och utveckla konceptet för att få en
mer optimal verksamhet. Från och med 2019 så
kommer samma lag att omfatta även den som blir
utskrivningsklar från den psykiatriska slutenvården
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OMSORGSNÄMND
Arbetet med vårt framtida nya demensboende
fortsätter. Under kvartal ett 2018 presenteras den
förstudie som omsorgsnämnden beslutat om för
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har beslutat
om projektmedel för att få fram plats, antal, ritning
för att möjliggöra en upphandling under våren 2020.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att utreda
möjligheten att införa förkortad arbetstid och sänka
sjukfrånvaron inom äldreomsorgen. I samma projekt
belyses även enheter med hög sjukfrånvaro inom
stöd och omsorg för att erbjuda insatser som kan
sänka sjukfrånvaron och skapa en bättre arbetsmiljö.
För att utveckla/belysa hela kedjan från beslut till
hemtjänst kommer förvaltningen att uppdra till
extern konsult att titta på hur man arbetar från beslut
till verkställighet. Detta kommer att ske med början i
februari 2020.
I övrigt arbetar förvaltningen med de uppdrag som
beslutades om under hösten 2019, ett antal
anpassningsbeslut som ska generera ca 8 700 tkr
under 2020.
Omsorgsnämnden fortsätter att stimulera
utvecklandet av självständiga enheter.

Verksamhet
Ofördelad besparing
Omsorgsnämnd
Verks.stöd och biståndsh.
Färdtjänst, Glesbygdsservice
Föreningsbidrag
Intraprenad Ramsjö

Netto-

Avvikelse

kostnad

mot budget
0

-1 104

1 047

-3

10 523

727

3 950

-440

585

-55

-522

1 208

Stöd och omsorg

109 318

-4 657

Äldreomsorg

308 014

-19176

SUMMA

432 915

-23 500
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Ordförande: Ove Schönning
Förvaltningschef: Kenneth Forssell
Antal anställda: Antal 142, motsvarande
119 årsarbetare, (Varav tidsbegränsade
månadsavlönade 23)

kallad kostnad per brukare-undersökning, vilken
lägger grunden för det fortsatta arbetet med framtida
strukturella besparingar. Under året har visst arbete
med ekonomiska genomlysningar och
detaljbudgetarbete fått skjutas upp på grund av
sjukskrivningar och personaltapp på Controllersidan.

RESULTATRÄKNING (Tkr)

Årets resultat

2019
Intäkter
Kostnader

-208 333

Resultat

-146 391

Avskrivningar och internränta

Resultat

Arbetsmarknads o socialnämnden redovisar ett
underskott på 23 660 tkr för år 2020. Underskottet
finns främst inom verksamhetsområdena IFO
(16 740 tkr) och Arbetsmarknadsåtgärder (5 866
tkr). Under året har sjukfrånvaron totalt på
Förvaltningen legat på 7,3%.

61 942

-445
-146 836

INVESTERINGAR
(Tkr)
2019
Utgifter
Inkomster
Nettoinvesteringar

2018

-81
0
-81

Verksamhet
Individ och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för stöd
och vård åt barn, unga, föräldrar och andra vuxna
med problem kring familjerelationer, försörjning,
missbruk och hot- och våld i nära relation. I vissa
fall ges tvångsvård efter beslut av förvaltningsdomstol. IFO ansvarar även för stöd och utredning
inom familjerätt gällande faderskap och
vårdnadsfrågor, för budget- och skuldrådgivning
samt för handläggning av alkoholserveringstillstånd.
Arbetsmarknadsverksamheten introducerar personer
som av olika anledningar har svårt att komma in på
den ordinarie arbetsmarknaden och erbjuder dessa
personer kompetenshöjning genom praktik och
tidsbegränsade anställningar.
Integrationsverksamheten har ansvar för mottagande
av kommunplacerade flyktingar med
uppehållstillstånd samt för stödboende för vuxna f.d.
ensamkommande.

Viktiga händelser under året
Under 2019 har en ny Förvaltningsorganisation
startats upp. 1 mars trädde den nya platta
organisationen i kraft, där ledet med
Verksamhetschefer tagits bort. Enhetscheferna har
därmed Förvaltningschef som närmaste chef. Även
har en enhetschef avslutats. Förvaltningen har under
2019 genomlyst IFO:s arbete grundligt via en så

IFO:s underskott på 16 740 tkr beror främst på en
fortsatt hög nivå för det totala antalet placeringar
man behövt göra under året - vilket också leder till
motsvarande höga placeringskostnader på totalen.
IFO har de facto minskat sin totala kostnad för 2019
jämfört med 2018 med ca 750 tkr, men gentemot de
anslagna medlen har man alltså förbrukat 16,7
miljoner för mycket. Ett stadigt ökande antal
skyddsplaceringar av framförallt kvinnor och barn
till följd av våld i nära relation fortsätter att driva
upp kostnaderna för dessa typer av placeringar.
Antalet konsulstödda familjehem som anlitas har
medvetet halverats under 2019. Familjehemskostnaderna har därmed också visat på en positiv
trend med lägre kostnader än 2018.
Antalet placeringar som behövts göras på HVBhem/SIS-hem har dock ökat vilket också lett ökade
kostnader där.
Sammantaget har dock de totala kostnaderna för
placeringar och barn och unga legat på en
oförändrad nivå under 2019.
Försörjningsstöd har hållit en jämn
kostnadsutveckling under 2019 och också hållit sin
budget. Något som är glädjande då i princip resten
av länets kommuner i övrigt visat på kraftigt ökade
kostnader för försörjningsstöd.
Vuxenheten har inom ramen för arbete med
missbruksvården och våld i nära relationer drivit ett
ständigt utvecklingsarbete för att nå en budget i
balans. En tidigare skenande utveckling av ökade
kostnader för institutionsvård under året har brutits
och kostnaderna för enheten gick till och med ned
något i jämförelse med 2018.
Arbetsmarknadsverksamheten (AME) redovisar
ett underskott på 5 866 tkr. Verksamheten har under
året expanderat och utökat sitt samarbete med såväl
Integrationsverksamheten som IFO. AME
tillsammans med Projekt eXtra stöd har under året
kapat stora kostnader som annars burits av
försörjningsstöd. Förvaltning och nämnd har
resonerat som så att det är bättre att människor har
sysselsättning och insatser som leder mot egen
försörjning – än att passivt lyfta försörjningsstöd.
Sålunda ligger stora delar av AME:s underskott i
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linje med detta. Kostnader i samma storleksordning
eller högre hade eljest uppstått på Försörjningsstöd.
Integrationsverksamheten redovisar ett positivt
resultat på ca 1,5 miljoner kr trots
omställningskostnader. Verksamheten har fortsatt
ställt om från mottagandefokus till att satsa mer på
integrationsfrämjande insatser. Detta överskott
redovisas ej i omsorgsnämndens resultat utan
hanteras på kommunövergripande nivå.

Framtiden
Gällande IFO:s höga kostnader har en undersökning
gällande Kostnad per brukare genomförts under året.
Utifrån resultatet av denna har en strategi utarbetats
och förankrats i hela förvaltningen. Denna strategi
går huvudsakligen ut på att kraftigt minska
kostnaderna för placeringar och försörjningsstöd
genom att förstärka det förebyggande och preventiva
arbetet. Listor har framtagits över konkreta ärenden
där placeringar kan kortas eller avslutas. Ett
intensivt arbete pågår vidare med både AME,
Försörjningsstöd och Integration som parter - i syfte
att få fler personer i närmare egen försörjning istället
för att passivt motta försörjningsstöd.

SPECIFIKATION FÖR 2019 (Tkr)
Verksamhet
Ofördelad besparing
Nämnd
Verksamhetsstöd
Individ och familjeomsorg
Arbetsmarknadsåtgärder
Integrationsverksamhet
SUMMA

Nettokostnad
0
1 270
9 632
119 791
16 143
0
146 836

Avvikelse
mot budget
-1 104
-226
277
-16 740
-5 866
0
-23 660
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Verksamhet
Verksamheten delas med Bollnäs och
Ovanåker där Ljusdals del är 30 % med en
personalstyrka på sammantaget 5,5 årsarbetare
för 2019 + två granskare under perioden
februari till maj.
Överförmyndarnämnden ska verka för att
reglerna i enlighet med Föräldrabalken följs.
Den huvudsakliga uppgiften är att utöva tillsyn
över förmyndare, gode män och förvaltare
(nedan ställföreträdare). I tillsynen ingår bland
annat att ha en fortlöpande kontroll över deras
förvaltning av huvudmännens/underårigas
egendom och hur de bevakar och agerar i
personliga angelägenheter. Tillsynen sker till
stor del genom granskningar av årsräkningar,
begäran om samtycken och inskickade
synpunkter. Beslut och rådgivning är
ytterligare två stora delar i verksamheten, samt
utredning och yttrande på uppdrag av
Tingsrätten.

Viktiga händelser under året
Årsräkningar utskickade under januari.
Granskningsperioden avslutad i september och
utvärdering gjord i december med
justeringar/behållningar som följd. I stora delar
enligt plan.
Nytt ärendehanteringssystem inköpt och satt i
skarp drift i juni. En i det stora lyckad
konvertering.
Arbetet med dokumentering av processer och
rutiner har tagits upp igen under hösten.
Utifrån detta har även ett stort arbete med
internkontroll lagts ner.
Arbetsmiljön har under åren varit mycket
ansträngd utifrån förändringar både i samhälle
och lagstiftningar + en hög arbetsbelastning.
Utifrån detta har arbetsmiljön varit i fokus
under oktober – december utifrån upprättad
handlingsplan. Arbetet fortsätter under 2020.

kommunala uppdraget. Denna del av budgeten
innehåller till största delen arvoden till
ställföreträdare och är mycket svår att
prognostisera då arvodet kan variera år från år
samt att beslut ska tas om huvudmannen kan
betala själv eller om kommunen betalar
arvodet.

Framtiden
Antalet godmanskap och förvaltarskap tenderar
att öka för varje år både vad gäller antal och
svårighetsgrad, dvs stödet som behövs är mer
omfattande än tidigare. Detta ställer högre krav
på ställföreträdare som är ideella krafter i
samhället vilket i sin tur ställer högre krav på
Överförmyndaren vad gäller tillsyn men även i
utbildning och rekrytering. En större del av
befolkningen som kommer vara 80+ samtidigt
som den psykiska ohälsan tenderar att öka.
Även komplexiteten i och runt ärendena har
ökat de senaste åren, varje ärende kräver både
mer tid och kompetens.
Det blir utifrån samhällets utveckling också
svårare och svårare att rekrytera
ställföreträdare men en svår rekrytering vad
gäller personal till enheten föreligger också.
Stora rekryteringsinsatser krävs och
utdelningen är svag.
Nyheter i föräldrabalken fr o m 2017-07-01
med anhörigställföreträdare och
framtidsfullmakter 17 kap. Hur påverkar det
ÖF? Ännu förtidigt för några ärenden i våra
kommuner.
Väntar med spänning på utredning och ev
lagändring utifrån Riksrevisionens rapport till
Riksdagen. Samt riktlinjer från Länsstyrelsen
bl.a. avseende likvärdig granskning av
årsräkningar.
Hot om våld eller repressalier blir en större del
av enhetens vardag med en känsla av otrygghet
och stress.

Årets resultat
Av nämndens budget om 936 tkr förbrukades
1029 tkr, således en budget med ett litet
underskott. Underskottet beror i största delen
på köp av tjänst av förvaltarenhten. En lösning
som varit odiskutabel för att klara det
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NÄRLJUS
NÄRLJUS
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 3,2 årsanställda fördelat på fyra kvinnor.
Uppdrag enl handlingsplan 2017-2020:
NärLjus ska, enligt stadgarna, aktivt främja en god utveckling av
kommunens näringsliv och därmed gagna den lokala
arbetsmarknaden samt bedriva en aktiv och utåtriktad näringslivs
befrämjande verksamhet, knyta kontakter inom affärsvärld och
företagsamhet, exempelvis att: -vara företag behjälplig vid
kontakter med myndigheter, -medverka vid start av nya företag,
-bistå befintliga företag i kommunen att utveckla företagen
allt i syfte att stärka kommunens näringsliv och arbetsmarknad
NärLjus långsiktiga vision: NärLjus utvecklar näringslivet i
Ljusdals kommun - och bidrar därmed till en attraktivare kommun
Utöver detta har vi av Ljusdals kommun fått i uppdrag att ansvara
för turism, landsbygdsutveckling, marknadsföra Ljusdals kommun,
internationalisering, projektstöd samt driva kuvösverksamhet.
Handlingsplanen 2017-2020 är framtagen av NärLjus personal och
styrelse samt kommunicerad med näringslivet, och beskriver vilka
insatsområden som prioriteras i NärLjus arbete under de närmaste
fyra åren. Insatsområdenas aktiviteter kommer att utvecklas och
detaljeras årligen i en, av NärLjus styrelse beslutad, aktivitetsplan.
Ambitionen är att oavsett vart du väljer att bosätta dig i Ljusdals
kommun ska det finnas goda förutsättningar att driva ett företag.
NärLjus ska bidra till att företag i vår kommun får den support de
behöver för att bedriva en verksamhet med så konkurrensmässigt
goda förutsättningar som möjligt.
NärLjus agerar som lots för att företag kan etablera sig här samt
växa och anställa personal. NärLjus övergripande insatsområden
är: -Etableringar, -Företagsutveckling och Näringslivsutveckling.
En gemensam nämnare för att framgångsrikt utveckla ovan
nämnda punkter är förmågan att attrahera investerare på ett
systematiskt sätt, vilket omfattar både privat- samt offentligt
investeringskapital till exempelvis näringsidkare, projekt och
kommunen. NärLjus arbete ska bidra till Ljusdals kommuns mål
om bättre företagsklimat.
Etableringar – företag med befintlig verksamhet utanför regionen
som väljer att etablera verksamhet i Ljusdals kommun är vår kund.
Här ser vi över våra förutsättningar gällande exempelvis mark,
kompetens, konkurrensfördelar, infrastruktur och marknadsför
dessa mot externa intressenter som vi bedömer som relevanta.
Innefattar: - Analysera förutsättningar för olika branscher, Inventera våra konkurrensfördelar, för att därigenom skapa en
hypotes rörande vilka branscher som har konkurrensfördelar i vår
kommun, - Samverka med andra organisationer, - Identifiera
investeringsmöjligheter samt attrahera investeringskapital, Initiera
större investerings-/etableringsprojekt
NärLjus styrelse är beslutande vilka investerings-/etablerings
projekt som ska prioriteras.

Företagsutveckling
Delar vi in i två grupper: blivande företag (utan
organisationsnummer) samt befintliga företag (med
organisationsnummer). Aktiviteterna i grupperna är
indelade beroende på företagens ålder, storlek och
ägandestruktur. Här är enskilda företag vår kund där
NärLjus endast agerar på enskilda företags uppdrag.
Blivande företag innefattar: -Starta eget kurser, -Erbjuda
kuvösmöjligheter för nystartade företag, -Samverkan med
andra organisationer, exempelvis i projektform, -Vara
koordinator och bollplank när företag vill utvecklas, Fungera som företagslots in till kommunen
Befintliga företag innefattar: -Analysera förutsättningar
och utmaningar för olika branscher, -Identifiera
investeringsmöjligheter samt attrahera investeringskapital,
-Samverkan med andra organisationer, exempelvis i
projektform, -Vara koordinator och bollplank när företag
vill utvecklas, -Fungera som företagslots in till kommunen.
Näringslivsutveckling
Den övergripande ambitionen är att vi ska utveckla
näringslivet genom att skapa så goda konkurrensmässiga
förutsättningar som möjligt i Ljusdals kommun. Vi ska
även bidra till en ökad samverkan inom och mellan
branscher, mellan företag och utbildningsanordnare samt
med andra näringslivskontor och övriga offentliga samt
privata aktörer. Engagemang är en förutsättning och
företag i samverkan prioriteras.
Innefattar: -Forum som bidrar till ökad samverkan mellan
företag o branscher, -Kontinuerlig kontakt med
”företagens vänner” lokalt, regionalt samt nationellt, Aktivt jobba med kompetensfrågor, -Kontakt med
företagsnätverk, -Infrastrukturella frågor, -Delta i regional
samverkan, -Delta i projekt som gynnar branscher och
företag.
Marknadsföra Ljusdals kommun
Vi kommer på lokala och externa platser och event (egna
och andras) marknadsföra Ljusdals kommun för att stärka
varumärket Ljusdal samt Hälsingland, för att visa attraktiviteten och fördelarna med att etablera verksamhet här.
Genom hela vårt arbete ska vi alltid kommunicera vad vi
gör i sociala medier (Facebook, hemsida) men också via
utskick till företagen i vårt företagsregister samt
annonsering. Genom systematisk kommunikation kan vi
skapa nyheter mot utvalda målgrupper genom olika
kanaler.
NärLjus och framtiden
I juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att stiftelsen
NärLjus verksamhet skulle överföras till kommunstyrelsen
från 1 januari 2020 och att en permutation av stiftelsen ska
påbörjas.
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KORT OM BOLAG OCH STIFTELSER
KORT OM BOLAG OCH STIFTELSER
AB Ljusdal Energiföretag koncern
Koncernen bedriver produktion, inköp och försäljning av el och fjärrvärme, och från och med 2011
även vatten och renhållning. Koncernen genomför
också kommunens IT-infrastruktursatsning. Helägda dotterbolag är Ljusdal Energi AB, Ljusdal
Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal
Renhållning AB och Ljusdal Energi Försäljning
AB. Koncernen producerar fjärrvärme i fyra
anläggningar och elkraft i två vattenkraftsstationer.
Ägd andel 100 %.
Nyckeltal (Tkr)
Omsättning
Resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Antal anställda

2019
2018
246 025 237 560
7 475
16 715
881 694 867 960
131 902 119 866
90
90

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)
Omsättning
Resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Antal anställda

AB Ljusdalshem koncern
Kommunens bostadsstiftelse övergick från och med
1997 till att bedrivas i aktiebolagsform. Bolagets
ändamål är att främja kommunens försörjning med
bostäder och lokaler. AB Ljusdalshem förvaltar
1 679 lägenheter. Bolagets helägda dotterbolag, AB
Ljusdals Servicehus, har som ändamål att främja
försörjningen av boenden för omsorgsverksamhet i
kommunen.
Ägd andel 100 %.
Nyckeltal (Tkr)
Omsättning
Resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Antal anställda

2019
155 837
14 153
688 417
172 111
36

2018
151 281
12 302
677 408
158 062
38
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2019
5 701
-747
2 371
501
4

2018
5 821
67
2 232
1 248
4

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal
0651-180 00
ljusdal.se

