
En snabb och enkel översikt
Årsredovisning 2021

Omsättning
Intäkter 284 783 000 kr.

Kostnader 151 306 100 kr. 
Resultat 69 346 000 kr. 

+69,3
miljoner 
kronor

Ljusdals kommuns ekonomi visar ett positivt 
resultat på 69,3 miljoner kronor för år 2021. 

Överskottet beror till stor del på poster av engångska-
raktär, exempelvis statliga stöd för coronapandemin. 
Tillsammans med förra årets goda resultat är underskot-
ten för åren 2017-2019 helt återställda.

Årets ekonomiska resultat

Trots kraven som coronapandemin ställt på kommunens 
verksamheter har vi jobbat med sikte på visionen om 
hållbar utveckling. 

Ett målmedvetet arbete med att stärka ekonomistyr-
ningen har bidragit till att nämnderna för första gången 
sedan 2010 har ett positivt utfall om 5,5 miljoner kronor 
sammantaget. 

Med hjälp av Kretsloppsplanen för minskat avfall, och 
vår livsmedelsstrategi för ökad lokal livsmedelsproduk-
tion, rikare odlingslandskap och lägre sårbarhet i kris, har 
vi tagit flera kliv framåt. 

Besöksnäringen ökade i hela kommunen och efter fem 
års förarbete blev Järvsö, som första destination i Sverige, 
hållbarhetscertifierad enligt kriterierna från Global Sustai-
nable Tourism Council, GSTC. 

Marit Holmstrand (S) kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
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Skatter och generella statsbidrag 82%

Avgifter 3%

Riktade statliga 

bidrag 10%

Försäljning och 

räntor 5%

Den största delen av kommunens intäkter kommer från 
skatter och generella statsbidrag. De flesta generella 
statsbidrag ryms i systemet för kommunalekonomisk 
utjämning.  

Riktade statliga bidrag kommer från ex. Migrationsver-
ket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket 
och Socialstyrelsen. 

Pengar kommer också från försäljning av konsult-
tjänster, räntor och från avgifter från de som använder 
kommunens tjänster, ex. avgifter för bygglovsansökan, 
förskoleplatser eller platser på särskilt boende.  

För varje 100 kronor du betalade i 
skatt 2021 fördelades de så här:

Vård och omsorg

Skola och förskola

Infrastruktur och skydd

Fritid och kultur 

Arbete och näringsliv

Gemensamma verksamheter

Politisk verksamhet

45 kr
37 kr

4 kr

6 kr

3 kr

2 kr
3 kr

Befolkning

Befolkning och sysselsättning
2021 minskade antalet invånare med 63 personer till 
18 804 invånare. Sett över den gångna tioårsperioden, 
2010-2020, har kommunens invånarantal minskat med 
199 personer, det vill säga 1,0 procent. 

Sysselsättningsutvecklingen har förbättrats 2021 och 
arbetslösheten låg på 8,5 procent 2021-12-31. Det är 
1,3 procentenheter lägre än 2020. Arbetslösheten ligger 
lägre än i länet, 9,3 procent, men högre än riket, 7,2 
procent.

18 804 
invånare

2021-12-31

Åldersstruktur
Ljusdals kommun har färre yngre och fler äldre invånare 
än riksgenomsnittet. Andelen invånare över 65 år är 28,6 
procent i Ljusdal och för hela riket 20,3 procent.

-63
invånare

jämfört med 2020

Varifrån kommer kommunens pengar? 
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Styrmodell och Stratsys

Styrmodell
Februari 2020 antog kommunfullmäktige en ny styrmo-
dell. Under 2021 har ett utvecklingsarbete pågått med 
implementering av Stratsys, ett styrnings- och lednings-
verktyg för intern kontroll. 

För att göra styrmodellen mer hanterbar i Stratsys och i 
det praktiska arbetet, har bland annat antalet styrnivåer 
minskat. God planering och rapportering har i och med 
det underlättats. 

Stratsysanpassad styrmodell. 

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveck-
ling utgör basen för styrningen och ska eftersträvas av 
hela koncernorganisationen. För åren 2023-2026 ska 
kommunfullmäktige välja vilka mål från Agenda 2030 
som ska prioriteras.  

Uppdrag i Stratsys är en nedbrytning av Agenda 
2030-målen för att konkretisera vad man ska göra 
inom ett givet tidsperspektiv. Uppdragen bestäms av 
kommunfullmäktige och/eller nämnderna. Uppdragen 
kan riktas mot hela organisationen eller mot den egna 
förvaltningen. 

Framåt ska kommunfullmäktige ta fram prioriterade 
uppdrag relaterade till de prioriterade målen. 

Projekt i Stratsys tas fram i respektive förvaltning för 
att tydliggöra hur verksamheten avser att lösa uppdra-
gen. Projekten har projektansvariga, start- och slutda-
tum samt statusuppföljning. 

Projekt kan också komma från politisk nivå i form av 
aktivitetsutökningar mot befintliga uppdrag. Projekt 
kopplade till de uppdragen ska också kopplas mot Agen-
da 2030-mål. Detta då alla projekt ska bidra till ökad 
hållbarhet enligt Agenda 2030. 

Aktiviteter i Stratsys är uppgifter som ska genomföras 
för att uppnå projektets önskade resultat och effektmål. 
Aktiviteterna hanteras i Stratsys personliga, eller projekt-
kopplade, ”do-boards”. 

Agenda 2030 och Stratsys uppdrag, 
projekt och aktiviteter
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Kommunstyrelsen
Exempel på utvecklingsinsatser för social hållbarhet: 
1. En kommun fri från våld. 
2. Kommunövergripande barnrättsutbildning. 
3. Projekt mot minskad segregation (DELMOS).

• Stenegård har inlett ett utvecklingsarbete med syfte 
att säkerställa hållbar ekonomi över tid och att håll-
barhetscertifiera verksamheten och gården. 

• Verksamhetsledningssystemet Stratsys har imple-
menterats under året.

• Förvaltningen har planerat och lett kommunens 
krisledningsstab med anledning av pandemin.

Årets resultat: Plus 1 883 000 kronor. Beror främst på 
vakanta tjänster, lägre driftskostnader och lägre kostna-
der för inköp av livsmedel och förbrukningsmaterial.

Arbetsmarknads- och 
socialnämnden
• Arbetssättet med förstärkt familjehemsgrupp har 

permanentats och ingår i ordinarie verksamhet. 
• Nya riktlinjer för serveringstillstånd har antagits.
• Fritidsbanken har invigts på Postplan 2 i Ljusdal.
• Implementeringen av Signs of  Safety (arbetsmetodik 

med ett inbyggt förhållningssätt och värdegrund) har 
återupptagits.

• Ökat placeringsbehov av vuxna med missbruk samt 
ökat behov av placeringar av barn och unga tros ha 
samband med pandemin.

• Genomlysning av IFO:s arbete via en så kallad ”kost-
nad per brukare”-undersökning har gjorts.

Årets resultat: Minus 6 697 000 kronor. Beror främst på 
högre kostnader inom IFO. 

Utbildningsnämnden
• Pandemin har inneburit omfattande insatser för att 

garanterad undervisning ska kunna bedrivas och 
pandemin har i stor utsträckning påverkat alla barns 
och elevers kunskapsinhämtning. 

• Bortfall av ordinarie personal, svårigheter att hitta 
vikarier samt anpassningar i form av fjärr- och 
distansundervisning har inneburit att kvaliteten på 
undervisningen inte kunnat upprätthållas. 

• Eleverna har kunnat tillgodogöra sig utbildningen 
men med lägre kvalitet. Trots detta har bedömning 
av elevernas kunskaper i förhållande till kun-
skapskraven kunnat göras.

Årets resultat: Plus 7 851 000 kronor. Beror främst på 
lägre kostnader för kost och IT-stöd samt mer statsbi-
drag i samband med pandemin. 

Omsorgsnämnden
• Beslut om strukturella förändringar har gjort att 

omsorgsnämnden fattat ett antal beslut, t.ex. att 
stänga vård- och omsorgsboendeplatser. 

• Beslut om striktare riktlinjer för biståndsbedömning 
har gjort att handläggarenheten arbetat fram rutiner 
och nya arbetssätt.

• Stöd och omsorg och äldreomsorg har haft be-
gränsad verksamhet i dagverksamheter och daglig 
verksamhet på grund av pandemin. 

• Viss daglig verksamhet har hållits i gruppbostad. 
Dagverksamhetens medarbetare har gjort hembesök 
hos ett antal äldre. 

Årets resultat: Minus 440 000 kronor. Beror främst på 
en utökning inom nattpatrullen och köp av konsulttjäns-
ter inom hemsjukvården. 

Samhällsservicenämnden
• Detaljplaner för Östernäs har tagits fram.
• Arbete med ny översiktsplan för Ljusdals  

kommun har inletts.
• Fördjupad översiktsplan Öjeberget i Järvsö  

har antagits.
• Projekt: Kläppaåsen som åretruntanläggning. 
• Framtagande av en kulturplan har inletts. 
• Framtagande av en ny biblioteksplan har inletts. 
• Projekt: Etablering av gång- och cykelväg  

mellan Ljusdal och Järvsö.
Årets resultat: Plus 2 268 000 kronor. Beror främst på hö-
gre intäkter samt lägre lönekostnader på grund av vakanta 
tjänster. Även lägre kostnader för vinterväghållning.

Året i korthet, ett urval av händelser 

Överförmyndarnämnden
• Överförmyndarnämnden delas med Bollnäs och 

Ovanåker där Ljusdals del är 30 procent.   
• Överförmyndarnämnden ska verka för att reglerna i 

enlighet med föräldrabalken följs. Den huvudsakliga 
uppgiften är att utöva tillsyn över förmyndare, gode 
män och förvaltare. 

Årets resultat: Minus 62 000 kronor. Beror på köp av 
tjänst av förvaltarenheten.  
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