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INLEDNING I 2 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 

När detta skrivs är det nära nog ett år sedan pandemin var ett 
faktum. Den 11 mars 2020 gick Ljusdals kommun upp i 
stabsläge och är där än. Kommunens krisledningsnämnd 
aktiverades och sammanträdde för att anta det dokument, 
Krisplan för pandemi, som har varit grunden i det arbete som 
vår kommun har gjort på ett ytterst förtjänstfullt sätt det 
senaste året. Med beröm godkänt från Länsstyrelsen över den 
lilla kommunens agerande.  

Utöver det enorma arbete som skett under pandemin så har 
även ett stort omställningsarbete pågått under denna 
mandatperiod. Med en tydlig riktning från politiken har vi 
ställt om vår organisation och minskat antalet anställda under 
2020 med närapå 100 personer. Det har varit och är väldigt 
tufft för vår kommun att göra denna omställning eftersom det 
påverkar vår service gentemot våra medborgare, men det är 
också nödvändigt då vi under föregående mandatperiod hade 
ett minusresultat på sammanlagt 65 miljoner kronor.  Nu ser 
vi att resultatet för Ljusdals kommun för 2021 är positivt på 
11,5 miljoner kronor. På grund av osäkerheten under 
pandemins första tid antog kommunfullmäktige särskilda 
budgetdirektiv och budgetbeslutet för kommunen sköts fram 
till november.   

Verksamheternas nettokostnader har varit för höga under en 
lång tid i förhållande till budgeterade medel, men nu har vi 
med budgetförstärkningar möjligheten att arbeta med 
förbättringar av verksamheten istället för ständiga 
besparingar. Det ser för första gången på länge ut som om 
ekonomin ligger på plussidan närmsta åren. 

Under 2020 minskade befolkningen med 82 personer ner till 
18 867 invånare i Ljusdals kommun. Det flyttade hit 754 
personer vilket var 45 fler än vad det flyttade ut, således ett 
positivt flyttnetto igen.  

I kommunstyrelsens verksamheter har det hänt väldigt 
mycket under 2020, vår ekonomichef och vår personalchef 
lämnade sina tjänster och ny personalchef är rekrytera. En ny 
ekonomichef anställs från juni 2021.  

Kommunens arbete med Agenda 2030 fortsatte och en ny 
styrmodell med nya målområden antogs av 
kommunfullmäktige i februari. Riktlinjer för hur arbetet ska 
ske i kommunens alla verksamheter antogs av 
kommunstyrelsen i augusti. Ett sådant stort 
omställningsarbete att förändra kommunens hela styrmodell 
tar tid och under 2021 fortsätter arbetet med 
implementeringen. 

Samarbetet med polisen och Region Gävleborg har i och med 
BRÅ-modellen förbättrats under 2020 där även ett nytt 
medborgarlöfte undertecknades med fokus på tryggheten för 
våra invånare, trafiksituationen och arbetet mot narkotika.  

Kommunstyrelsen har haft stort fokus på att förbättra det 
interna arbetet gentemot näringslivet med Sveriges 
kommuner och regioners projekt Förenkla helt enkelt. Målet 
är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom 
bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens 
behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete 
mellan kommunen och det lokala näringslivet. 
Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara 
viktigt för sin möjlighet att starta, verka och växa. Utifrån det 
arbete som gjorts i projektet har en handlingsplan i form av 

en film tagits fram. Av handlingsplanen framgår att 
kommunen ska arbeta med kommunikation och lotsande 
funktion för att utveckla våra kontakter med företagarna. 

Ljusdals kommun har detta år tagit ett medvetet ledarskap 
för landsbygdsperspektivet i Sverige rörande hållbara 
logistiklösningar. En handlingsplan tas fram för 
systemlösning inom hållbar varulogistik genom 
flernivåsamverkan. Ljusdals kommun kan nu, utifrån 
tidigare erfarenheter inom hållbara logistiklösningar, vara 
med och förändra systemvillkoren för 
landsbygdskommuner i Sverige. 

Kommunfullmäktige antog kvalitetsprogram för Östernäs 
och saneringen av området påbörjades samma månad. Vi 
beslutade även att projektera ett nytt vård- och 
omsorgsboende på Östernäs. Boendet ska ha inriktningen 
för människor med demenssjukdom och vara en 
enplanslösning med plats för 40 brukare.  

Kommunfullmäktige har även beslutat om byggnation av 
en ny förskola i Ämbarbo där Gläntans förskola byggs om 
och byggs ut.  

Utbildningsnämnden har bedrivit ett stort 
omställningsarbete, där man förändrat organiseringen runt 
eleverna, den så kallade grundbemanningen. Lärartjänster 
är nu fyllda motsvarande sysselsättningsgrad och 
timplanerna följs. 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har bromsat upp sina 
kostnader bland annat genom att minska antalet 
konsultstödda familjehem. Projekt SKOS 2.0, ett 
samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen och 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, avslutades detta 
år och har utmynnat i ett nytt förslag kring hur kommunen 
kan organisera sitt förebyggande arbete och sina tidiga 
insatser riktade mot barn och ungdomar som riskerar att 
fara illa. 

Samhällsservicenämnden beslutade att samla all barn- och 
ungdomskultur under ett och samma namn, Ljusdals 
Kulturskola. Drivkraften till denna förändring var att 
förenkla organisationen. Med ett redan befintligt och starkt 
namn, Kulturskola, blir konceptet tydligare både mot 
kommuninvånare, gamla som nyinflyttade, men även 
nationellt. 

 

2020 har varit ett väldigt annorlunda år. Staben, 
tillsammans med all personal i Ljusdals kommun, har gjort 
ett arbete runt pandemin där ett stort tack inte är nog. Att vi 
ändå trots detta har sett en betydande utveckling i övrigt 
har vi både styrande politik och tjänstemän att tacka för. Vi 
ser med tillförsikt fram emot 2021. 

Markus Evensson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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BEFOLKNING 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 
genom en sammanslagning av Ljusdal, Färila, 
Järvsö, Los och Ramsjö kommuner. Centralort är 
Ljusdal. 
 
 
Befolkning 2020 
 
Ljusdals befolkning uppgick till 18 867 personer 
vid årsskiftet 2020/2021.  Det är en minskning med 
82 personer sedan årsskiftet 2019/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Flytt- och födelsenetto 2020 
 
Flyttnetto blev för 2020 positivt. 31 personer fler 
flyttade till Ljusdals kommun än från Ljusdals 
kommun. Födelsenettot fortsätter att vara negativt 
och uppgick till -113 för året.  
 
Åldersstruktur 
 
Ljusdals kommun har färre yngre och fler äldre 
invånare än riksgenomsnittet. Andelen invånare 
över 65 år är 27,8 % i Ljusdal och för hela riket 
20,2 %. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skattesatser inkl. kyrkoavgift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTA 
 

YTA: 5 642,9 km2, därav vatten 348,4 km2 
FOLKMÄNGD: 18 867 invånare per 2020-12-31 

Åldersgrupp Ljusdal % Riket % 
    

0-5 år 1 078 5,7 6,9 
6-15 år         2 080 11,0 11,9 

16-64 år 10 478 55,5 61,0 
65-74 år 2 746 14,6 10,5 

75-  år 2 485 13,2 9,7 
    

Summa 18 867 100,0 100,0 
    

 

STÖRRE                               INVÅNARE 
ORTER                          201231 
Ljusdal  7 852 
Järvsö  1 843 
Färila  1 434 
Tallåsen     784 
Los     390 
Hybo     300 
Ramsjö     204 
Korskrogen     217 
Hennan     197 
Kårböle      95 
Hamra      81 
Tandsjöborg      37 

 
 2020 
Ljusdal-Ramsjö församling 35,16 
Färila-Kårböle församling 35,16 
Järvsö församling 35,16 
Los-Hamra församling 35,16 
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FÖRDELNING KOSTNADER OCH INTÄKTER 

 
Varifrån kommer pengarna? 
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FÖRDELNING KOSTNADER OCH INTÄKTER 

 
Vad används pengarna till?                      
 

Politisk verksamhet
2%

Pedagogisk 
verksamhet

38%

Infrastruktur skydd 
mm
6%

Vård & omsorg
46%

Fritid & kultur
4%

Arbete & näringsliv
1%

Gemensamma 
verksamheter

3%

 
 
 
Hur används pengarna?      
 

Personal
62%

Bidrag 
4%

Främmande
tjänster

21%

Övriga kostnader
6%

Hyror
3%

Material
4%
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN 
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ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 
 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandatfördelning i fullmäktige 
 
    
Parti 2019-2022 2015-2018 2011-2014 
    
Socialdemokraterna 14 12 14 
Moderata samlingspartiet 5 7 7 
Centerpartiet 6 4 5 
Socialradikala demokraterna  2 4 
Liberalerna 2 3 3 
Vänsterpartiet 3 4 3 
Miljöpartiet 2 3 2 
Sverigedemokraterna 5 5 2 
Kristdemokraterna 1 1 2 
Ljusdalsbygdens parti 3   
Totalt 41 41 41 
    
    
 

 2020 2019 2018 2017 2016              
                   
Antal invånare 18 867 18 949 19 033 19 028 19 067 

 
  

 
      

 
              

Skattesats 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36              
                   
Kommunkoncernen                   
Årets resultat koncernen Mkr 48,3 4,2 -5,6 

 
-0,7 23,9                    

Soliditet, koncernen % 31,7 31,3 31,1 31,7 34,5              
Balansomslutning koncernen Mkr 2 574 2 441 2 435 2 338 2 152                       
Likvida medel koncernen Mkr 159  28 -5  43  57              
Låneskuld koncernen, Mkr 1 145 1 187 1 127 1 018 903              
Investeringar koncernen Mkr 129  150 253 235 150              
Eget kapital/invånare koncernen             43 212            40 388            39 901            39 051            38 918                                                                                                         

    
 

Antal tillsvidareanställda             1 704 1 779 1 821 1 844 1 820                      
      
Kommunen      
Årets resultat kommunen Mkr 23,3 -21,2 -25,3 -13,5 4,1 
Soliditet, kommunen % 53 56 56 56 60 
Balansomslutning Mkr 1 045 954  975 1 006 958 
Likvida medel kommunen Mkr 79 -12 -48 -25 19 
Låneskuld kommunen, Mkr 130 80 30 30 30 
Investeringar kommunen Mkr 39 31 44 68 36 
Eget kapital/invånare kommunen 29 454 28 080 29 087 29 604 30 250 
Nettokostnads andel % 99 % 102 % 103 % 101 % 100 % 
Antal tillsvidareanställda 1 579 1 648 1 689 1 719 

 
 

1 694 
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN 

 

 
 
 
Ljusdals kommuns styrmodell 
 
Styrmodellens syfte är att: 
● Stärka kopplingen mellan kommunens 
grunduppdrag och att styra på resultat och effekter.  
● Förenkla genomförande och uppföljning av 
politiska beslut.  
● Säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i 
kommunens verksamheter. 
 
Visionen om hållbarhet utgår från de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling - miljömässig, 
ekonomisk och social. Strategin Agenda 2030, styr 
genomförandet av de integrerade och odelbara 
målen där politiska åtaganden och samverkan är 
grundläggande. 
 
Fullmäktiges sex målområden integrerar målen i 
Agenda 2030 och är riktmärken för 
verksamheterna. Varje målområde mäts med 
indikatorer kopplade till verksamhetens uppdrag 
och Agenda 2030. Genom indikatorerna blir 
målområdena uppföljningsbara och tillsammans 
med analys görs bedömning om målen nåtts.  

 
 

 
 
 
 
 
Fullmäktiges budget med tilldelning av 
ekonomiska medel till nämnderna samt 
verksamhetsplaner, är kommunens grundläggande 
målstyrningsdokument. Här anger fullmäktige vilka 
målnivåer som ska uppnås för respektive  
målindikator.   
 
Nämnder och bolag upprättar och genomför 
verksamhetsplaner respektive affärsplaner och 
verksamheterna upprättar och genomför 
handlingsplaner för att bidra till att uppnå 
fullmäktiges målområden. Medarbetarna behöver 
vara med och välja mål och mått då kunskap och 
förståelse för verksamhetens syfte krävs för 
relevanta och fungerande mål.  
 
Medborgares delaktighet i frågor och beslut som 
rör dem, möjliggör högre kvalitet och värde i 
kommunens tjänster och service. Medborgares 
delaktighet möjliggör också ökad 
kostnadseffektivitet och måluppfyllelse. 
 



MODELL 

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I 9 

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN 

 
 
 
 
Värdegrunden mänskliga rättigheter är det som 
styr hur vi gör saker och innebär att vi ska arbeta 
rättighetsbaserat enligt FN:s sex rättighetsprinciper. 
Ett rättighetsbaserat arbetssätt är en förutsättning 
för att nå de globala målen och för att utveckla 
samarbeten, tillit, effektivitet, kvalitet och 
förståelse för medborgarnas behov.  
 
Uppföljning, analys, åtgärdsförslag och 
återrapport är en central del av styrmodellen då 
det ska visa oss hur det går och vad vi behöver göra 
för att nå våra mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De sammanhållande framgångsfaktorerna för 
måluppfyllelse som särskilt lyfts fram i 
styrmodellen är kommunikation, integrering av 
nya arbetssätt och att förbättra våra processer - 
inklusive de gemensamma med andra verksamheter 
och organisationer.  
  
Styrmodellens ram – ekonomi, ekologi, lagar och 
kompetens illustrerar de övergripande faktorerna 
som samtliga verksamheter har att förhålla sig till.  
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 

Väsentliga personalförhållanden 
En kommun tillhandahåller service till sina 
invånare och är av naturen personalintensiv. 
Personalen är utan jämförelse kommunens 
viktigaste resurs. Drygt 62 % av kommunens 
kostnader,  957 mkr, består av kostnader för 
personal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Antal anställda 
Ljusdals kommun hade vid årsskiftet 2020/2021 
1579 tillsvidareanställda, en minskning med 69 
jämfört med årsskiftet 2019/2020, då antalet var 
1648. Därutöver var 148 personer tidsbegränsat 
anställda vid årsskiftet 2020/2021, att jämföra med 
årsskiftet 2019/2020 då antalet var 173.    
 
Det totala antalet anställda var 1727 vid årsskiftet 
2019/2020. Utöver dessa fanns även 59 deltids-
brandmän samt ett antal timavlönade. 
 
Könsfördelningen är 1413 kvinnor (1485 före-
gående årsskifte) och 314 män (336 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.  
 
 
 

Personalens åldersfördelning 
 

 
 
 
 
Personalförsörjning 
 
Fram till och med år 2029 kommer ca 444 anställda 
att gå i pension, vilket motsvarar nästan 26 % 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 2021-2029 
 

 
 
 
Sjukfrånvaro 
 
Tabellen visar sjukfrånvaron i Ljusdals kommun 
under åren 2019 och 2020. 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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         2020  2019  

Lön 636,5  646,6  
Semestertillägg 6,6              7,2  
Kostnadsersättningar 4,7  5,4  
Sjuklön 22,8  14,8  
Sociala avgifter 222,4          221,0  
Pensionskostnader 63,9  61,8  
             
 
Summa 

 
956,9 

        
        956,6 

 

 

Resultaträkning (Mkr) 2020 2019  
    
Intäkter 1 563,0 1 518,9  
Personalkostnader -956,9 -956,6  
Övriga kostnader -582,8 -583,5  

Resultat 23,3 -21,2  
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 

Nyckeltal    2019         2020 

 
 
Arbetet med HR-frågor 
 
Under 2020 så har mycket av HR-enhetens arbete 
bestått av frågor kopplade till Covid-19. Arbetet har 
framförallt bestått i framtagande av rutiner och 
löpande följt och förmedlat information till 
organisationens chefer och medarbetare.   
Områdena har framförallt berört hem- och 
distansarbete, riskbedömningar, ersättningar, 
tillfälliga överenskommelser kopplade till 
kollektivavtalet AB samt framtagande av lokala 
kollektivavtal etc.  
 
Under 2020 har HR-enhetens arbete fortsatt att 
präglats mycket av de omställnings- och 
förändringsprocesser som aktualiserats i 
kommunen. Framför allt har det skett ett stort 
omställningsarbete inom utbildningsförvaltningen 
där HR-enheten ansvarat för och drivit 
arbetsbristprocessen.  
 
Under 2019 startar upp en utbildningsinsats 
gällande arbetsplatsens svåra/utmanande samtal 
samt kopplat på individuell coachningen för 
samtliga chefer inom organisationen. Denna 
utbildningsinsats har fortsatt under 2020.   
Detta genom medel från det tidigare 
kollektivavtalet TLO (Tidig Lokal Omställning), 
nuvarande KOM-KR avtalet.  
 
Under 2020 har arbetet fortsatt med 
samverkansavtalet där fokus varit på hur 
implementeringsmaterial skall utformas samt när 
implementeringsfasen skall starta upp. För att 
organisationen och de fackliga organisationerna på 
sikt skall kunna kliva in i samverkansavtalet och får 
en fungerande samverkanssystem.  
 
 

Total sjukfrånvarotid 9,0 %   11,3 % 
Tid med långtidssjukfrånvaro  58,6 %  49,4 %       
Sjukfrånvarotid kvinnor  10,0 %  12,3 % 
Sjukfrånvarotid män    4,7 %    7,3 % 
Sjukfrånvarotid <29 år    7,4 %   12,1 % 
Sjukfrånvarotid 30 – 49 år    8,0 % 11,2 % 
Sjukfrånvarotid >50 år  10,1 %     11,3 %    



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 
 
Kommunallagen stadgar att kommuner måste ha 
balans i ekonomin, kostnaderna får inte överstiga 
intäkterna. Utöver detta balanskrav ska kommu-
nerna även ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Ljusdals kommun beslutade under 
2014 om nya riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Riktlinjerna utgår från kommunens 
styrmodell, och nya finansiella mål togs fram under 
2015 inför budget 2016. Målen ska dels vara årliga, 
men också långsiktiga, med sikte på hur 
kommunens ekonomi ska se ut år 2020. 
 
Utfallet av detta följs upp i denna årsredovisning. 
 
Viktiga förhållanden för årets 
resultat 
Ljusdals kommun redovisar ett plusresultat om 23,3 
Mkr för år 2020. Detta är en förbättring med 44,5 
Mkr jämfört med 2019 då resultatet var -21,2 Mkr. 
Verksamhetens nettokostnader ökade med 12 Mkr 
(35 Mkr 2019) och skatteintäkter och statsbidrag 
ökade med 48 Mkr (39 Mkr 2019).  
De åtgärder som staten vidtagit gällande Covid-19 
har påverkat både kommunens kostnader och 
intäkter. På kostnadssidan har kommunen fått 
täckning för merkostnader och även för 
sjuklönekostnader. Ersättningen för 
sjuklönekostnader har minskat kommunens 
kostnader motsvarande 11 Mkr. Samtidigt belastas 
nettokostnaderna med 2 stora engångsposter. Dels 
sanering av Östernäsområdet med 8,5 Mkr och 
utbetalning av ersättning till friskolor och fristående 
förskolor för åren 2017-2019 med 9,5 Mkr.  
Staten har också skjutit till extra statsbidrag 
motsvarande 34 Mkr för att mildra de negativa 
effekterna på skatteintäkterna (-15 Mkr) utifrån 
covid-19. En ökning jämfört med budget på 19 
Mkr. 
 
Balanskravsresultat (Mkr) 
 
Årets resultat enligt resultaträkningen 23,3 
Avgår realisationsvinster -1,3 
Avgår orealiserade vinster värdepapper -6,4 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

 
15,6 

Reservering av medel till RUR *) - 
Användning av medel från RUR *) - 
Årets balanskravsresultat 15,6 
Balanskravsunderskott från tidigare år -63,7 
Ackumulerade negativa resultat att 
återställa 

 
-48,1 

 
 *) Resultatutjämningsreserv           

 
 
 
Ingående balanskravsunderskott från 2017 på 14,4 
Mkr ska regleras under senast år 2020. Detta klaras 
under året då balanskravsresultatet 2020 är 15,6 
Mkr. Kvarstår gör 48,1 Mkr vilket skall regleras 
under åren 2021 och 2022.  
 
Mål ur ett verksamhetsperspektiv 
Kommunfullmäktige har i februari 2020 antagit en 
ny styrmodell med målområden utifrån Agenda 
2030. Den nya styrmodellen med målområden 
utgör grunden för kommunens verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning.  
 
Finansiella mål 
Ljusdals kommun har ett årligt finansiellt mål och 
ett långsiktigt finansiellt mål. Det årliga finansiella 
målet är ett resultatmål vars syfte är att klara 
balanskravet, att nettokostnaderna inte ökar 
snabbare är intäkterna och att betalningsförmågan 
är god.  
 
Ljusdals kommun klarar det årliga finansiella mål 
som kommunfullmäktige har ställt upp för 2020.  
 
Årligt finansiellt mål: 

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

 
Årets resultat om 23,3 Mkr utgör 1,9 % av 
skatteintäkter och statsbidrag. 
 
Långsiktigt finansiellt mål: 

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

 
Soliditeten var 9,1 % vid årsskiftet 2020-12-31.  
Därmed klaras det långsiktiga finansiella målet 
vilket sattes i budget 2016. 
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Sammanfattning 
Årets resultat blev 23 Mkr vilket är bättre än den 
prognos som lämnades i samband med 
delårsrapporten (8 Mkr). Under året har 
verksamhetens nettokostnad ökat med 12 Mkr, 
medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 48 
Mkr.   
 
Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse 
med -21,6 Mkr.  
 
Årets investeringar uppgår till 39 Mkr (netto), 
vilket är 14 Mkr lägre än budget. 
 
   
 
 
Årets resultat 
Resultaträkningen för år 2020 visar ett överskott 
med 23 Mkr.  
 
 
 
Budgetavvikelse 
Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till  
-21,6 Mkr, vilket är 11,3 Mkr bättre än den prognos 
som lämnades i samband med delårsrapporten. 
Omsorgsnämnden redovisar ett stort underskott 
med -14,8 Mkr. Avvikelserna är främst hänförliga 
till äldreomsorg. Arbetsmarknads- och 
socialnämnden redovisar ett lika stort underskott 
med -14,8 Mkr. Avvikelserna är främst hänförliga 
till individ och familjeomsorg.. 
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med  
0,6 Mkr. Samhällsservicenämnden redovisar ett 
överskott med 1,8 Mkr samt kommunstyrelsen 
redovisar ett överskott med 5 Mkr. Utförligare 
redovisning av nämndernas resultat finns i 
respektive nämnds verksamhetsberättelse. För 
nämnderna totalt sett har nettokostnaderna minskat 
med 17 Mkr jämfört med föregående år.  
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Verksamhetens nettokostnader 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
statsbidrag visar hur stor del som går till den 
löpande verksamheten. Om nyckeltalet överstiger 
100 % täcker inte de skatteintäkter och statsbidrag 
den löpande verksamheten och inte heller 
finansnettot. För år 2020 är detta nyckeltal 99 % 
och nettokostnaderna ökade under året med 12 Mkr 
till 1 251 Mkr. 
 
 
 
 
 
Skatteintäkter och statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat 48 
Mkr till totalt 1 258 Mkr jämfört med föregående 
år. Skatteintäkterna har minskat med 5 mkr men 
statsbidragen har ökat med 54 Mkr. 
Slutavräkningen för 2019 har justerats med -4,6 
Mkr och den preliminära slutavräkningen för 2020 
uppgår till -13,5 Mkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansnetto 
Kommunens redovisar ett positivt finansnetto med 
16,2 Mkr, en ökning med 8 Mkr jämfört med 
föregående år. Värdering av pensionsmedlen till 
verkligt värde samt borgensavgifter från 
koncernbolagen utgör de huvudsakliga 
förklaringarna. 
 
 
 
 
Investeringar 
Årets investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgår till 39 Mkr. De största objekten är 
renovering av reningsanläggningen på Färila 
simhall. 
 
 
 
 
 

0,6

-3,9

2,7 1,5 5,8

19,7

6,1 3,9
10,5 8,2

16,2

-5
5

15
25

Finansnetto Mkr

34 32
38

70

50

66

39

68

44
32

39

0

20

40

60

80

2010 2012 2014 2016 2018 2020

Mkr

Investeringar

97%98%

101%
100%

99% 102%

99%

94%
95%
96%
97%
98%
99%

100%
101%
102%
103%
104%

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

945 964
1007 1040

1082

1132
1170

1213 1239 1251

979 986
1015 1027

1068
1130

1152 1170
1210

1258

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Skatter och bidrag, Nettokostnader Mkr

Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter o statsbidrag



 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I 15 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

 
Skulder 
 
Kommunen har sedan 2015 ett lån på 30 Mkr från 
Kommuninvest för finansiering av Kläppa industri-
område och skogsmaskiner till Naturbruksgym-
nasiet. Under fjolåret lånades 50 Mkr samt i år har 
ytterligare 50 Mkr  tecknats i Kommuninvest. 
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.  
 
Pensionsförpliktelser 
Kommunen redovisar pensionsskulder enligt den 
s.k. blandmodellen. Pensionsavsättningar fr.o.m. 
1998 redovisas som långfristig skuld i balans-
räkningen medan pensionsskuld upparbetad t.o.m.  
1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. På balansdagen uppgick 
kommunens totala pensionsförpliktelser till 554 
Mkr. Avsättning inklusive löneskatt 94 Mkr samt 
ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 460 Mkr. 
 
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 94,4 Mkr 
och hade ett anskaffningsvärde är 62,2 Mkr. 
 
 
Soliditet 
Soliditeten är ett mått på hur mycket av tillgångarna 
som finansieras med eget kapital. Soliditeten på-
verkas av resultatutvecklingen och förändringen av 
tillgångar och skulder.  
 
Soliditeten för 2020 inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser (utanför balansräkningen) 
utgör 9,1 %, en förbättring 2,7 procentenheter 
jämfört med föregående år. Soliditeten för 2020 
exklusive ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser utgör 53 % vilket är 3 procentenhet 
sämre än 2019.  
 
 
 
Likviditet 
Kommunens likviditet var 79,3 Mkr vid årsskiftet. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

57
64 66 68 68

62 60 56 56,8 55,8 53

4 -0,3 0 -3 -0,5 2,9 4,5 3,9 6,7 6,4 9,1

-10
0

10
20
30
40
50
60
70
80

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Soliditet

exkl pensionsförbindelse

inkl pensionsförbindelse

112

45

0 0 0

30 30 30 30

80

130

0

20

40

60

80

100

120

140

Mkr Lån

26

61 74
45

15 23 18

-25
-48

-12,2

79,3

-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100

Mkr

Likvida medel



 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I 16 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

Förväntad utveckling 
 
Under stora delar av 2010-talet har kommunens 
kostnader årligen ökat mer än intäkterna. Detta 
renderade i att resultaten för 2017 till 2019 var 
negativa. Balanskravsunderskottet var per 2019-12-
31 -63,7 Mkr. 
 
För år 2020 redovisas ett positivt resultat om 23,3 
Mkr. Balanskravsunderskottet från 2017 om -14,4 
Mkr har återställts. Kvarstår gör nu -48,1 Mkr i 
balanskravsresultat att återställa under åren 2021 
och 2022. För detta har det budgeterats i budget 
2021-2023. 
 
Den viktigaste parametern för kommunens 
kostnader är antalet anställda vilka står för 62% av 
kommunens kostnader. Antalet anställda har sedan 
år 2017 minskat. Under år 2020 har antalet 
tillsvidareanställda och antalet tidsbegränsat 
anställda minskat med 94 st. Detta är den enskilt 
viktigaste faktorn att nettokostnadsökningen varit 
betydligt lägre än intäktsökningen. Det minskade 
antalet anställda gör också att möjligheten att 
återställa det negativa balanskravsresultatet under 
år 2021 och 2022 är god.  
 
Antalet invånare är kanske den viktigaste para-
metern för att bibehålla en god service, både från 
offentliga och privata aktörer. Under år 2020 
minskade antalet invånare med 82 personer. Detta 
trots ett positivt flyttnetto. Orsaken är ett negativt 
födelsenetto om -113 invånare.  
 
Kommunen tar årligen fram prognoser över befolk-
ningsutvecklingen, och i slutet av nästkommande 
budgetperiod 2022-2024 beräknas antalet invånare 
vara 18 694. En fortsatt minskning med 173 
invånare. För att vända den här trenden behöver 
flyttnettot förbättras. En viktig del i detta är att i 
kommunens regi bygga fler bostäder och med bra 
planering möjliggöra för privata aktörer att bygga.  
 
Under år 2020 ökade skatteintäkter och statsbidrag 
med 4% något som delvis är en effekt av de extra 
statsbidrag som kommunerna erhållit för att mildra 
effekten av Covid-19. Detta tillsammans med en 
låg kostnadsökning är orsaken bakom det positiva 
resultatet 2020. För 2021 beräknas också intäkterna 
öka relativt mycket med 3,3% jämfört med 2020. 
För 2022-2024 beräknas dock en betydligt lägre 
ökning av skatteintäkter och statsbidrag med under 
2% per år. Något som kommer att ställa krav på 
låga kostnadsökningar.  
  
 
 
 
 

 
 
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. 
 
Vilka andra utmaningar ser vi i närtid. En är förstås 
den alltjämt pågående pandemin. För 2021 kommer 
kommunerna inte få samma kostnadsersättningar 
som under 2020. Något som kommer att ge extra 
kostnader. Vi vet inte heller hur pandemin påverkar 
skatteunderlagets utveckling. I skrivande stund ser 
det positivt ut och i de beräkningar som görs är det 
intecknat att ekonomin vänder under hösten 2021. 
Detta kan dock ändras i kommande 
skatteunderlagsprognoser. Vi vet inte heller hur den 
utdragna pandemin påverkar det lokala näringslivet 
och den lokala arbetsmarknaden.  
 
På lite längre sikt är kompetensförsörjningen för 
kommunen och det lokala näringslivet den största 
utmaningen. I den senaste befolkningsprognosen 
kommer antalet i arbetsför ålder år 2030 vara 6% 
(556 st) lägre än år 2020. Till detta skall läggas att 
antalet 80 år och äldre kommer att öka med 45% 
(605 st) under samma tidsperiod. Detta tydliggör än 
mer behovet av inflyttning av personer i arbetsför 
ålder till kommunen. Både för att kommunen skall 
klara framtidens utmaningar men också för det 
lokala näringslivets utveckling.  
 
 
 
 



 

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I 17 

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 koncernredo-
visning. Koncernredovisningen omfattar aktiebolag, 
stiftelser och föreningar i vilka kommunen har ett 
betydande inflytande. Här avses de fall där kom-
munens röstandel överstiger 20 %. 
 
 
Verksamheten under året 
• Under året har energikoncernens gemensamma 

affärssystem bytts ut.  
• I Järvsö har ett större renoveringsarbete på 

biopannan genomförts. 
•  Affärsområdet bredband har övergått till en 

förvaltningsfas och har under året endast 
genomfört några mindre utbyggnadsprojekt. 

• Ljusdal Renhållning har nu erbjudit alla 
villaägare i kommunen att separat, i brunt kärl, 
börja samla in matavfall. Mängden insamlade 
sopor har nu sjunkit t e x samlades det under 
2020 in 4174 ton hushållssopor jämfört med 
4740 ton när de startade år 2017. 

• Projektet gällande framtida vattenförsörjning 
för Ljusdal-, Färila- och Järvsöområdet har 
pågått under året.  

• Ljusdalshem har från och med 1 januari 2020 
övertagit förvaltningen av merparten av 
Ljusdals Kommuns fastigheter vilket innebär 
utökad verksamhet. Koncernen har vid 
årsskiftet 174 lägenheter avsedda för 
trygghetsboende. 

• Närljus är under avveckling och någon 
verksamhet har ej bedrivits under året. Man har 
reglerat skulden, till den under 2019 avgående 
VD´n. 
 

Årets resultat 
Kommunkoncernen redovisar i den sammanställda 
redovisningen ett positivt resultat om 55,4 mkr före 
bokslutsdispositioner och skatt.  
 
 
 
  

Investeringar 
Investeringarna i koncernen uppgick till 129 mkr 
under år 2020. 
 
 
Soliditet/Likviditet/Låneskuld 
Soliditeten i koncernen är 31,7 %, vilket är 0,4 
procentenheter högre än föregående år. Inräknat 
kommunens pensionsförbindelse är soliditeten  
13,8 %, en ökning med 1,7 procentenheter. 
 
Koncernens samlade likvida medel var 159 mkr och 
låneskulden ökade med 60 mkr till 1 144 mkr. 
 
Pensionsförpliktelser 
Koncernens totala pensionsförpliktelser uppgår till 
554,7 Mkr. Avsättning inklusive löneskatt 94,5 Mkr 
samt ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 460,2 
Mkr. 
 
 
Antal anställda 
Antalet anställda i kommunkoncernen uppgick vid 
årsskiftet 2020/2021 till 1704 tillsvidareanställda, 
att jämföra med 1 779 föregående år.  
 
Framtid 
Ljusdal Energikoncernen fortsätter med att utveckla 
koncernen för att optimera resurserna och 
framtidsrusta är en ständigt pågående process. VA-
verksamheten står inför stora utmaningar med att 
reinvestera i ledningsnät och anläggningar. 
Renhållningen kommer att börja erbjuda 
flerbostadshus och verksamheter i kommunen att  
ansluta sig till matavfallsinsamlingen 
Ljusdalshem planerar för att bygga nya bostäder i 
framförallt Ljusdal och Järvsö. Samtidigt fortsätter  
arbetet med att spara energi. 
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Ekonomiska engagemang i kommunkoncernen 
 
Intäkter, kostnader, borgen (tkr) 
 
 Försäljning  Borgen  
Enhet Köpare Säljare Givare Mottagare 
Ljusdals kommun 55 925 5 448 1 119 556  
Ljusdals Energiföretag AB   3 918 42 832  606 570 
AB Ljusdalshem konc 29 285 40 511  512 986 
Stiftelsen Närljus       19      356   
     
 
 
 
 
Bidrag, tillskott, utdelningar (tkr) 
 
 Ägartillskott Återbet Utdelning  
Enhet Givare Mottagare Givare Mottagare 
Ljusdals kommun    72 
Ljusdals Energiföretag AB                
AB Ljusdalshem   72  
AB Ljusdals Servicehus     
Stiftelsen Närljus     
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RESULTATRÄKNING (Tkr) NOT KOMMUNEN KONCERNEN
2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 285 765 288 924 602 137 616 280
Verksamhetens kostnader 2,9 -1 497 606 -1 490 370 -1 683 352 -1 690 165
Avskrivningar 3 -39 043 -37 668 -103 191 -101 836
Verksamhetens nettokostnad -1 250 884 -1 239 114 -1 184 406 -1 175 721

Skatteintäkter 4 817 074 822 602 817 074 822 602
Generella statsbidrag och utjämning 5 440 884 387 044 440 884 387 044
Finansiella intäkter 6 19 307 20 298 8 359 14 232
Finansiella kostnader 7 -3 110 -12 013 -26 557 -36 003
Resultat före extraordinära poster 23 271 -21 183 55 354 12 154
Skatt 8 -7 093 -7 994
Årets resultat 23 271 -21 183 48 261 4 160

BALANSRÄKNING (Tkr)
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

TILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10 932 932
Materiella anläggningstillgångar 11 691 115 691 028 2 153 069 2 136 424
   varav mark, byggnader o tekn.anl. 630 607 633 590 2 056 469 2 048 365
   varav maskiner och inventarier 60 508 57 438 96 600 88 059
Finansiella anläggningstillgångar 12 89 822 89 822 25 073 25 121
Summa anläggningstillgångar 780 937 780 850 2 179 074 2 162 477

Omsättningstillgångar
Förråd 2 331 1 622 14 426 11 923
Fordringar 13 87 989 82 730 126 690 137 777
Kortfristiga placeringar 14 94 397 87 926 94 397 87 926
Kassa och bank 79 349 676 159 012 41 141
Summa omsättningstillgångar 264 066 172 954 394 525 278 767
SUMMA TILLGÅNGAR 1 045 003 953 804 2 573 599 2 441 244

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Årets resultat 15 23 271 -21 183 48 261 4 160
Resultatutjämningsreserv 18 529 18 529 18 529 18 529
Övrigt eget kapital 513 909 535 092 748 490 742 624
Summa eget kapital 555 709 532 438 815 280 765 313

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 16 94 085 82 826 94 496 83 219
Andra avsättningar 17 0 0 52 864 50 156
Summa avsättningar 94 085 82 826 147 360 133 375

Skulder
Långfristiga skulder 18 142 356 91 031 1 157 324 1 096 340
Kortfristiga skulder 19 252 853 247 509 453 635 446 216
Summa skulder 395 209 338 540 1 610 959 1 542 556
Summa skulder och eget kapital 1 045 003 953 804 2 573 599 2 441 244

Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland 16 460 210 470 925 460 210 470 925
 skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser 20,21 1 124 491 1 134 195 5 228 5 382
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KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)
NOT KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23 271 -21 183 48 261 4 160
Justering för av- och nedskrivningar 3 39 043 44 668 103 191 108 836
Justering för gjorda avsättningar 22 11 259 4 858 14 868 9 740
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 23 -6 807 -11 981 -5 386 -12 883
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 66 766 16 362 160 934 109 853
Lager (ökning- / minskning+) -709 145 -3 143 3 942
Korta fordringar (ökning- / minskning+) -5 259 19 932 10 785 39 850
Korta skulder (ökning+ / minskning-) 18 267 -20 164 41 802 -26 979
Kassaflöde från den löpande verksamheten 79 065 16 275 210 378 126 666

Investeringsverksamhet
Investering i anläggningar -39 759 -32 774 -129 330 -149 929
Försäljning av anläggningar 476 1 012 10 265 6 536
Omklassificering 102 0 145 0
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 79 -1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar -498
Nedskrivning finansiella anläggingstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet -39 181 -31 762 -118 841 -143 892

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 50 000 50 000 73 000 60 000
Amortering av skuld -35 455 -10 655
Ökning av investeringsbidrag 463 2 273 463 2 273
Förändring leasingskuld 1 248 -1 327 1 248 -1 327
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51 711 50 946 39 256 50 291

Årets kassaflöde 91 595 35 459 130 793 33 065

Likvida medel vid årets början -12 247 -47 706 28 218 -4 847
Likvida medel vid årets slut 79 348 -12 247 159 011 28 218

91 595 35 459 130 793 33 065

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD/FORDRAN
Räntebärande nettoskuld vid årets början 11 426 49 658 -1 095 860 -1 058 289
Räntebärande nettofordran / skuld (-) vid årets slut -35 603 11 426 -1 130 434 -1 095 860

 
 
 
 
 
 



 DRIFTREDOVISNING & INVESTERINGSREDOVISNING 

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR I 21 

DRIFTREDOVISNING & INVESTERINGSREDOVISNING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRIFTREDOVISNING(Tkr)

Nämnd/Styrelse Redovisat Budget Avvikelse 
2019 2020 Intäkt Kostnad Netto 2020

Kommunfullmäktige 1 936 2 404 2 012 2 012 392
Revisionen 1 255 1 265 1 265 1 265 0
Kommunstyrelse 78 127 72 691 144 551 212 221 67 670 5 021
Samhällservicenämnd 116 592 113 510 29 181 140 815 111 634 1 876
Utbildningsnämnd 477 294 470 016 83 217 552 662 469 445 571
Omsorgsnämnd 432 915 424 356 182 854 622 016 439 162 -14 806
Arbetsmarknads- och socialnämnd 146 835 132 610 53 547 200 976 147 429 -14 819
Valnämnd 272 5 0 0 5
Myndighetsnämnd 6 0 0 0 0
Jävsnämnd 177 343 160 160 183
Överförmyndarnämnd 1 030 936 111 1 065 954 -18
Summa nämnder, förvaltningar 1 256 439 1 218 136 493 461 1 733 192 1 239 731 -21 595
Finansförvaltningen -54 987 -19 129 19 340 -8 550 -27 889 8 760
Justerad:
Poster som är ej hänförliga till verksamhetens -227 036 -227 036
 intäkter o kostnader i RR
Planenliga avskrivningar 37 668 35 476 39 042 39 042 -3 566
Summa verksamhetens nettokostnad 1 239 120 1 234 483 285 765 1 536 648 1 250 884 -16 401
Skatteintäkter -822 602 -832 031 817 074 -817 074 -14 957
Utjämnings-/statsbidrag -387 044 -408 062 440 884 -440 884 32 822
Finansiella intäkter -20 299 -10 200 19 307 -19 307 9 107
Finansiella kostnader 12 008 4 433 -3 110 3 110 1 323
Totalsumma 21 183 -11 377 1 559 920 1 536 648 -23 271 11 894

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr)
exkl försäljning Redovisat Budget

2019 2020 Utgift Bidrag Netto Avvikelse
Kommunstyrelse 10 467 28 441 22 074 -229 21 845 6 596
Samhällservicenämnd 11 644 20 427 8 962 -233 8 729 11 698
Utbildningsnämnd 1 576 2 500 931 931 1 569
Omsorgsnämnd 922 700 535 535 165
Arbetsmaknads- o socialnämnden 81 400 662 662 -262
Finansen & Övrigt 5 811 1 000 6 596 6 596 -5 596

30 501 53 468 39 760 -462 39 298 14 170

INVESTERINGSREDOVISNING(Tkr) Redovisning Redovisning Total 
Projekt 2020 tom 2020 budget
Reningsanläggning Färila simhall 9 161 10 090 10 100
Garvarvägen 1 586 1 586 2 300
IT datalagring 3 749 3 751 3 000
Nybo skola 960 960 700
Järvsö skola 1 395 1 395 2 000

Redovisat 2020

Redovisat 2020
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 33 506 27 076 232 678 240 603
Taxor o avgifter 29 137 28 754 29 137 28 754
Hyror o arrenden 27 716 29 894 137 396 135 204
Bidrag 161 152 159 072 160 901 159 074
Försäljning av verksamhet o konsulttjänster 32 157 33 072 32 157 33 072
Exploateringsintäkter 20 1 227 20 1 227
Realisationsvinster 1 381 7 127 1 381 7 127
Försäkringsersättningar 305 2 145 305 2 145
Övriga intäkter 391 557 8 162 9 074
Summa 285 765 288 924 602 137 616 280
varav jämförelsestörande post

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner o sociala avgifter -893 095 -894 759 -958 165 -946 384
Pensionskostnader -63 860 -61 813 -66 503 -65 003
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -1 637 -2 350 -1 637 -2 350
Bränsle energi o vatten -20 655 -21 289 -48 388 -57 063
Köp av huvudverksamhet -230 645 -229 231 -261 709 -278 065
Lokal o markhyra -43 876 -46 033 -3 994 -3 986
Övriga tjänster -87 453 -79 965 -87 453 -82 101
Lämnade bidrag -67 974 -64 797 -67 618 -64 797
Realisationsförluster/utrangering -50 -209 -50 -209
Förändring avsättning 0 0 0 0
Övriga kostnader -88 361 -89 924 -187 835 -190 207
Summa -1 497 606 -1 490 370 -1 683 352 -1 690 165
Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26%. Till pensionsavsättningen tillkommer ränta 1 867  tkr som redovisas bland finan. kostnader.

Not 3 Avskrivningar
Avskrivning byggnader och anläggningar -22 109 -22 302 -80 358 -76 419
Planenliga avskrivningar materiella anl. -16 934 -15 366 -22 833 -25 417
Summa -39 043 -37 668 -103 191 -101 836

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär skatteinbetalning 835 255 830 326 835 255 830 326
Preliminär slutavräkning innevarande år -13 539 -8 180 -13 539 -8 180
Slutavräkningsdifferens föregående år -4 642 456 -4 642 456
Summa 817 074 822 602 817 074 822 602

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Strukturbidrag 8 749 8 789 8 749 8 789
Inkomstutjämning 256 469 257 420 256 469 257 420
Kostnadsutjämning 59 705 44 856 59 705 44 856
LSS utjämning 14 070 14 211 14 070 14 211
Regleringsbidrag 19 385 13 358 19 385 13 358
Kommunal  fastighets avgift 42 487 40 058 42 487 40 058
Generellt bidrag 40 019 8 352 40 019 8 352
Summa 440 884 387 044 440 884 387 044
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
Not 6 Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 48 64 48 185
Räntor likvida medel 346 220 683 385
Utdeln Koncernbolag 72 854 72 854
Återbet del av villkorat aktieägartillskott Ljusdals Hem 0 0 0 0
Borgensavgift koncernbolag 11 213 5 498 11 213 5 498
Utdeln, reavinst övriga aktier 1 096 1 988 1 096 1 988
Övriga finansiella intäkter 114 114 0
Orealiserade vinster 6 418 11 674 6 418 11 674
Elimineringar inom koncernen 0 0 -11 285 -6 352
Summa 19 307 20 298 8 359 14 232

Not 7 Finansiella kostnader
Räntor anläggningslån -910 -722 -24 354 -24 708
Ränta på pensionsskuldsförändringen -1 867 -2 033 -1 867 -2 033
Övriga finans. kostnader -333 -258 -11 549 -5 760
Just verkligt värde 0 0
Värderegl finansiella anläggningstillgångar 0 -9 000 0 -9 000
Elimineringar inom koncernen 11 213 5 498
Summa -3 110 -12 013 -26 557 -36 003
varav jämförelsestörande post

Not 8 Skattekostnader
Aktuell skatt enl. bolagens årsredovisning -4 459 -4 742
Uppskjuten skatt enlig bolagens årsredovisningar -2 634 -3 252
Skatt obeskattad reserv
Summa 0 0 -7 093 -7 994

Not 9 Kostnad för revision
Räkenskapsrevision 120 120 877 844
Summa 120 120 877 844

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

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 228 886 1 209 841 3 231 299 3 153 029
Ackumulerad avskrivning -597 876 -575 848 -1 115 583 -1 048 290
Ackumulerad nedskrivning -403 -403 -59 247 -56 374
Bokfört värde 630 607 633 590 2 056 469 2 048 365
Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Bedömd genomsnittlig nyttjandepriod 46 år 46 år
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 

 
 
 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN
Not 11 Forts Materiella anläggningstillgångar 2020 2019 2020 2019

Redovisat värde vid årets början 633 590 636 711 2 048 365 2 006 319
Investeringar 19 339 20 193 95 018 120 803
Försäljningar och utrangeringar -112 -1 012 -10 191 -3 043
Nedskrivningar 0 0 0 -7 540
Årets avskrivningar -22 108 -22 302 -75 018 -68 052
Under året genomförda omfördelningar -102 -1 705 -122
Redovisat värde vid årets slut 630 607 633 590 2 056 469 2 048 365
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 305 340 287 198 405 052 375 580
Ackumulerad avskrivning -244 832 -229 760 -308 452 -287 521
Ackumulerad nedskrivning
Bokfört värde 60 508 57 438 96 600 88 059
Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 7 år 7 år
Redovisat värde vid årets början 57 438 60 224 88 059 86 744
Investeringar 20 420 12 580 35 586 25 870
Försäljningar och utrangeringar -416 0 -582 -142
Nedskrivningar -18
Övr justeringar 124
Årets avskrivningar -16 934 -15 366 -26 445 -24 537
Redovisat värde vid årets slut 60 508 57 438 96 600 88 059

Summa Materiella 
anläggningstillgångar 691 115 691 028 2 153 069 2 136 424

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig utlåning/placering
Kommun Invest 0 3 500 0 3 500
Ljusdals IF 9 000 9 000 9 000 9 000
Ljusdals Betongparksförening 3 000 3 000 3 000 3 000
Järvsö Ishockeyklubb 3 905 3 905 3 905 3 905
Järvsö Bergsykelpark 2 000 2 000 2 000 2 000
Andra långfrisitiga fordringar 2 899 3 001
Värdereg osäker fodran Ljusdals  IF -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
Summa 8 905 12 405 11 804 15 406
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN
Not 12 Forts Finansiella anläggningstillgångar 2020 2019 2020 2019

Aktier och andelar
AB Ljusdalshem 37 000 37 000 37 000 37 000
Ljusdals Energiföretag AB 31 000 31 000 31 000 31 000
Kommuninvest 12 666 9 166 12666 9166
Övriga aktier o andelar 251 251 603 550
Elimineringar inom koncernen -68 000 -68 000
Summa 80 917 77 417 13 269 9 716
Summa Finansiella 
anläggningstillgångar 89 822 89 822 25 073 25 121
Till Ljusdalshem har lämnats ett villkorat aktieägartillskott 25 000 tkr, varav 13 324 tkr återstår

Not 13 Fordringar
Kundfordringar 7 022 7 277 20 441 24 286
Mervärdesskattefordringar 7 125 7 185 7 416 8 070
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 65 870 63 918 98 688 106 502
Övriga fordringar 7 972 4 350 13 531 12 322
Elimineringar inom koncernen -13 386 -13 403
Summa korta fordringar 87 989 82 730 126 690 137 777

Not 14 Kortfristiga placeringar
Pensionsmedel Nordea 47 628 45 679 47 628 45 679
Pensionsmedel Handelsbanken 46 769 42 247 46 769 42 247
Summa 94 397 87 926 94 397 87 926
Anskaffningsvärde 62 219 63 195 62 219 63 195

Not 15 Eget kapital
Ingånde eget kapital 532 438 553 621 765 313 746 182
Justering 1 706 14 971
Årets resultat 23 271 -21 183 48 261 4 160
Summa 555 709 532 438 815 280 765 313

Fullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 37 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultat-
utjämningsreserv. Ifjol gjordes uttag med 15,4Mkr, kvar i resultatutjämningsfonden är 18,5Mkr

Förändring Eget Kapital Årets resultat RUR Övr EK Summa EK
Utgående balans enl 2019 års redov -21 183 18 529 535 092 532 438

Disp föreg års resultat 21 183 -21 183 0
Årets resultat 23 271 23 271
Summa 23 271 18 529 513 909 555 709
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN
Not 15 Forts Eget kapital 2020 2019 2020 2019

I rörelsekapitalet ingår resultatfonder
Resultatfonder:
Naturvård 2 017 939

Not 16 Avsättningar till pensioner
Avsättningar till pensioner exkl. ÖK-SAP 73 695 66 040 73 695 66 040
Avsättningar till pensioner avs. ÖK-SAP 258 113 258 113
Avsättningar till pensioner avs. förtroendev 1 749 503 1 749 503
Avsättning särskild löneskatt 18 383 16 170 18 383 16 170
Andra pensionsavsättningar 0 0 411 393
Summa 94 085 82 826 94 496 83 219
ÖK-SAP= Övereskommen särskild avtalspension

Pensionsbehållning 521 563 521 563
Förmånsbestämd ÅP 58 733 53 041 58 733 53 041
Pension till efterlevande 1 823 1 200 1 823 1 200
PA-KL pensioner 12 618 11 236 12 618 11 236
Summa avs pensioner exkl ÖK-SAP 73 695 66 040 73 695 66 040
Särskilda avtalspensioner 258 113 285 113
Summa avs penisoner ÖK-SAP 258 113 285 113

Ingående avsättning pensioner 82 826 77 968 83 219 78 355
Nyintjänad pension 10 424 4 986 10 442 4 992
Ränte- och basbeloppsförändring 1 840 2 033 1 840 2 033
Pensionsutbetalningar -3 483 -3 448 -3 483 -3 448
Övrig post 265 339 265 339
Förändring av löneskatt 2 213 948 2 213 948
Summa avsatt till pensioner 94 085 82 826 94 496 83 219
Aktualiseringsgrad 95% 95% 95% 95%
Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda med visstidspension 0 0 0 0
Personer med särskild avtalspension 0 0 0 0
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
Pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelser
Ingående ansvarsförbindelse 470 925 488 297 470 925 488 297
Ränte- och basbeloppsförändring 11 775 12 281 11 775 12 281
Pensionsutbetalningar -22 807 -22 908 -22 807 -22 908
Övrigt 2 410 -3 353 2 410 -3 353
Summa pensionsförpliktelser 462 303 474 317 462 303 474 317
Förändring av löneskatt -2 093 -3 392 -2 093 -3 392
Utgående ansvarsförbindelse 460 210 470 925 460 210 470 925
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknat enligt RIPS 07.

Not 17 Andra avsättningar
Avsättning skatter obeskattad reserv 22 % av eget kapital 0 0 0 402
Avsättning skatter enligt bolagens årsredovisningar 0 0 52 840 49 731
Övriga avsättningar 24 23
Summa 0 0 52 864 50 156

Not 18 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Förfaller 0 - 5 år efter balansdagen 130 000 80 000 597 315 707 495
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 0 0 627 516 300 674
Rörliga lån som löper på obestämd tid 0 0 0 179 117
Avgår kortfristig del 0 0 -79 863 -101 977
Summa 130 000 80 000 1 144 968 1 085 309
Genomsnittlig räntebindningstid 2,84 år 2,62 år
Genomsnittlig ränta 0,74% 0,85%
Kommun: Låneskuldens förfallostruktur År 2022 År 2023 År 2024 År 2025-2026
Kommun Invest 30 000 30 000 25 000 45 000

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 7 404 7 327 7 404 7 327
Summa förutbetalda intäkter 7 404 7 327 7 404 7 327
Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjande tid som motsvarande tillgång har.
Återstående år(vägt snitt) 13 13 13 13
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NOTFÖRTECKNING TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 
(Tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
Not 18 Forts Långfristiga skulder

Skuld finansiell leasing maskiner och inventarier
- som förfaller inom ett år 1 747 1 946 1 747 1 946
- som förfaller inom ett till fem år 3 205 1 758 3 205 1 758
Summa 4 952 3 704 4 952 3 704
Summa långfristiga skulder 142 356 91 031 1 157 324 1 096 340
Totala minimileasavgifter 4 991 3 726 4 991 3 726
Nuvärde totala minimileasavgifter 4 926 3 699 4 926 3 699

Operationella leasingavtal överstigande 3 år
- som förfaller inom ett år 35 425 39 546 35 425 39 546
- som förfaller inom ett till fem år 59 295 76 688 59 295 76 688
- som förfaller efter fem år 25 272 15 073 25 272 15 073
Summa 119 992 131 307 119 992 131 307

Not 19 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 42 441 42 354 61 468 75 795
Nästa års amorteringar 0 0 79 863 101 977
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter* 189 844 172 122 251 721 221 854
Preliminärskatt -114 1 273 -114 1 273
Skulder till staten 16 748 14 925 17 893 16 257
Övriga korta skulder 3 934 3 912 56 190 29 540
Checkräkningskredit 0 12 923 0 12 923
Elimineringar koncern -13 386 -13 403
Summa 252 853 247 509 453 635 446 216
*varav
Beräknad upplupna pensioner individuell del 26 668 31 631 26 668 31 631
Beräknad upplupna löneskatt 6 955 7 673 6 955 7 673
Beräknad upplupen semesterlön och okompenserad tid 42 792 40 904 42 792 40 904
Förutbetalda intäkter avseende flyktingverksamhet 0 3 587 0 3 587

Not 20 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden
AB Ljusdalshem 374 812 316 204
Ljusdals servicehus AB 138 174 184 886
Ljusdals Energi koncernen 606 570 628 083
Borgen för egnahem 3 91 3 154
Ljusdals Golfklubb 2 300 2 300 2 300 2 300
Inlandståg 2 632 2 632 2 632 2 632
Övriga 293 296
Summa 1 124 491 1 134 196 5 228 5 382
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NOTFÖRTECKNING TILL FINANSIERINGSANALYS
(TKR)

KOMMUNEN KONCERNEN
2020 2019 2020 2019

Not 21 Borgensförbindelse Kommuninvest

Not 22 Justering för gjorda avsättningar
Förändring avsättninga pensioner 9 046 3 910 9 064 3 916
Skuldförändr löneskatt på pens. avs 2 213 948 2 213 948
Förändring uppskjuten skatteskuld 3 591 4 876
Summa 11 259 4 858 14 868 9 740

Not 23 Justering för övriga ej likvidetspåverkande poster
Reavinst/förlust  utrang anläggningstillg 50 0 1 471 -902
Återförda investeringsbidrag -386 -307 -386 -307
Justering verkligt värde -6 471 -11 674 -6 471 -11 674
Summa -6 807 -11 981 -5 386 -12 883

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 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor 
och totala tillgångarna till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 1 153 
688 110 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 209 555 532 kronor
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

 
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 anskaffnings-
värde 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 2020 
har den definitiva slutavräkningen för 2019 bokförts och 
en preliminär slutavräkning för 2020, baserats på SKR:s 
decemberprognos. Den definitiva slutavräkningen för 
2019 uppgår till -4 6 Mkr och den preliminära 
slutavräkningen för 2020 har bokförts till -13,5 Mkr. 
 
Övriga intäkter 
Barnomsorgs-, äldreomsorgsavgifter, etc. intäktsförs i 
samband med fakturering som sker löpande. 
 
Kostnader 
 
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. 

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 tilläggs- 
                 investeringar 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) 
Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2012 upp som en förut-
betald 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. 
 
Övriga avsättningar 
Inga övriga avsättningar har redovisats för året. 
 
Pensioner(RKR  R10) 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknande enligt RIPS07. Pensions-
skulden är den framtida skuld som kommunen har till 
arbetstagare och pensionstagare. Den samlade  
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pensionsskulden, inklusive löneskatt, återfinns under 
rubrikerna: avsättning, kortfristiga skulder och 
ansvarsförbindelser. Under avsättningar redovisas 
kompletterande ålderspension, särskild avtalspension  
före 65 samt efterlevandepension. Som kortfristig skuld 
finns redovisat de pensioner som intjänats av de anställda 
under 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. Fr o m 2019 ska redovisning nu ske 
till verkligt värde.  
 
Ord och begrepp 
 
Mkr = Miljoner kronor, Tkr =Tusental kronor 
 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk, 
t.ex. byggnader, mark, aktier, inventarier och maskiner. 
 
Avskrivningar 
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar, där 
avskrivningen sker utifrån förväntad ekonomisk 
livslängd. 
 
Avsättning 
Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller 
sannolika till sin förekomst, men där osäkerhet föreligger 
beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen per den 31 december 
samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur de har 
anskaffats (skulder och eget kapital). 
 
Drift- och investeringsredovisning 
Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter 
och kostnader på nämndsnivå.  
 
Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar respektive skulder och 
avsättningar.  
 
 
Finansiell leasing 
Äganderätten kan övergå till leasetagaren (kommunen), 
vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som 
är förknippat med ägandet 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 intern-
ränta. 
 
Kassaflödesanalys 
Beskriver hur verksamhet och investeringar har finan-
sierats 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. 
 
Omsättningstillgångar 
Lös egendom som inte är anläggningstillgångar, exem-
pelvis förråd, fordringar, kortfristiga placeringar, kassa 
och bank. 
 
Resultaträkning 
Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets 
förändring av det egna kapitalet (årets resultat). 
 
Självfinansieringsgrad 
Beskriver hur stor del av tillgångarna som är finansierade 
genom lån och övriga skulder. 
 
Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna. 
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Verksamhet 
All kommunal verksamhet ska granskas årligen. 
Kommunens revisorer genomför granskande och 
främjande revision inom ramen för god revisionssed.  

Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillfredställande. Revisorerna ska varje 
år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om 
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt 
enskilda ledamöter i dessa.  

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

PwC 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. Fördjupad granskningsinsats 
2020 har gjorts avseende ekonomistyrning inom 
kommunstyrelsens, arbetsmarknad- och 
socialnämndens, omsorgsnämndens och 
utbildningsnämndens ansvarsområden. 

Revisorerna har under året deltagit i 
revisionskonferens samt utbildning kring kommunal 
revision. Revisorerna har även fortsatt att arbeta 
aktivt med att utveckla dialogen med nämnderna, 
kommunstyrelsen och fullmäktiges presidium. 

 

 

Lekmannarevisorerna har genomfört en fördjupad 
grundläggande granskning inom de kommunala 
bolagen Ljusdals Energiföretag AB och Ljusdalshem 
AB.  

 
Årets resultat 
Revisionens budget för verksamhetsåret 2020 är 
1 265 tkr och anslaget används huvudsakligen till 
arvoden samt köp av revisionstjänster från det 
revisionsföretag som revisionen har avtal med. År 
2020 redovisas ett resultat om +-0 kr. 
 
 
Framtiden 
Revisionen har inlett arbetet med att upprätta en 
granskningsplan för år 2021. Planen upprättas 
utifrån de noteringar revisorerna gjort under 
föregående år samt upprättad risk- och 
väsentlighetsbedömning. Granskningsinsatserna 
kommer att vara i paritet med 2020 års nivå. 
 
 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
 

2019 2018
Intäkter 0 0
Kostnader -1 255 -1 085

Avskrivningar och internränta

RESULTAT -1 255 -1 085  

                      2019        2020 
Intäkter    0              0 
Kostnader     -1 255    -1 265 
 
 
Resultat        - 1 255   - 1 265 



                       

VERKSAMHETSBERÄTTELSE I 36 

KOMMUNSTYRELSE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhet 
Kommunstyrelseförvaltningen är en stabsfunktion 
bestående av kommunkansli, ekonomi och 
upphandling, HR, löneenheten, IT, enheten för 
strategisk och hållbar utveckling, Stenegård, kost, 
städ, internservice samt fastighet.  
 
Viktiga händelser under året 
 
• Året har präglats av pågående Corona-pandemi 

och kommunstyrelseförvaltningen har samordnat 
kommunens krisledningsarbete. Under ledning 
av kommunchef tillika stabschef har kommunen 
under året verkat i stabsläge och därigenom 
ansvarat för samverkan internt och externt, 
kriskommunikation, scenarioanalys, lägesbilder, 
åtgärdsplaner samt redovisat kommunens 
merkostnader med anledning av pandemin. 
 

• Under året har arbetet fortsatt med att 
effektivisera och optimera kommunstyrelse- 
förvaltningens organisation. Som exempel har 
Stenegård flyttats över till enheten för strategisk 
och hållbar utveckling, kost- och städenheten har 
tillsammans med internservicestaben 
samorganiserats i ett nytt verksamhetsområde 
som heter internserviceverksamheten. 
 

 
• Den västra delen av Östernäs har under året blivit 

sanerat. 
 

• Under året har projektet ”gemensam lön i 
Hälsingland” kommit igång vari målet är att 
driftsätta en gemensam organisation med 
hälsingekommunerna för lönehantering under 
2023.   

 
• Utbildningen ”Förenkla helt enkelt” under 

ledning av SKR genomfördes vilket blivit 
startskottet för flera näringslivsfrämjande 
åtgärder. Utbildningen resulterade i en 
handlingsplan med 5 arbetsområden:                              
- Dialog                                                                 
- Förbättrad kommunikation                                  
- Lotsande funktion                                               
- Intern samverkan                                                 
- Förenkling 
                                               

• Ljusdals kommun har som en av åtta 
pilotkommuner varit en del av det nationella 
projektet ”Nationell Ombudsplattform”. 
Slutrapporten presenterades i februari 2020 och 
satte Ljusdals kommun på kartan som en 
kommun som hittat en fungerande lokal modell 
för transportlösningar på landsbygden. 

 
• Under ledning av kommunstyrelseförvaltningen 

har en lokal BRÅ-grupp bildats 
(Brottsförebygganderåd). 

 
• Ledande politiker och berörda tjänstepersoner 

har genom kommunens medlemskap i Glokala 
Sverige genomgått en utbildning i Agenda 2030. 
Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska 
FN-förbundet och SKR för att stärka kunskap om 
och engagemang för Globala målen. 

 
• Under året beslutade kommunen om en ny 

styrmodell som bygger på de globala målen i 
Agenda 2030. 
 

Årets resultat 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5 021 
tkr. 
 
Det är enheterna strategisk hållbar utveckling, 
Stenegård, ekonomi och upphandling samt fastighet 
som redovisar de största avvikelserna mot budget. 
 
Enheten för strategisk hållbar utveckling har haft 
högre intäkter för bidrag samt färre aktiviteter under 
året vilket har resulterat i ett överskott. 
 
Verksamheten för Stenegård redovisar ett under-
skott beroende på högre kostnader för löner och 

INVESTERINGAR (Tkr) 
2020 2019

Utgifter -22 074 -11 673
Inkomster 229 1 206

Nettoinvesteringar -21 845 -10 467

 

Ordförande: Markus Evensson 
Kommunchef: Nicklas Bremefors 
Förvaltningschef KSF: Mikael Björk 
Antal anställda: 181 st 
Antal årsarbetare: 173 st 
 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2020 2019

Intäkter 144 551 136 694
Kostnader -186 290 -187 501
Resultat -41 739 -50 807

Avskrivningar och -25 931 -27 320
internränta
Resultat -67 670 -78 127
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annonsering samt lägre intäkter på hyror och varu-
försäljning. 
 
Enheten för ekonomi och upphandling redovisar ett 
överskott som beror på lägre lönekostnader samt 
ingen avgift till Inköp Gävleborg. 
  
Fastighetsenheten redovisar ett överskott till största 
delen beroende på lägre kapitalkostnader samt lägre 
kostnader för löpande underhåll än budgeterat. 
 
Kostenheten redovisar ett överskott på 1 421 tkr 
beroende på lägre livsmedelskostnader då 
prishöjning vid nytt avtal blev lägre än beräknat 
samt högre intäkter för bidrag. Resultatet har 
återförts till respektive förvaltning då kostenheten är 
nollbudgeterad. 
 
Städenheten redovisar ett överskott på 1 112 tkr 
beroende på lägre inköpskostnader samt högre 
intäkter bidrag. Resultatet har återförts till respektive 
förvaltning då städenheten är nollbudgeterad. 
 
 
Framtiden 
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att fortsätta 
utvecklas som stabsenhet för att stödja medborgare, 
politik och förvaltningar. 
 
En fortsatt utveckling av digitalisering är en viktig 
framtidsfråga för kommunstyrelsen och en 
verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering 
kommer att anställas under 2021. 
 
Kommunstyrelsen kommer fortsätta arbetet med att 
öka sin beredskap för framtida kriser och katastrofer. 
Pågående Corona-pandemi har visat hur viktigt det 
är att öva och förbereda sig för framtida kriser. 
Kommande år fortsätter arbetet med att stärka 
Totalförsvaret i Sverige och närmast väntar den 
landsomfattande Totalförsvarsövningen. 
 
Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka 
kommande år när stora grupper går i pension. 
Kommunstyrelseförvaltningen kommer ha en stor 
roll i att bedriva ett strategiskt 
kompetensförsörjningsarbete och aktivt verka för att 
stärka arbetsgivarvarumärket. Arbetsmiljöverket har 
påtalat brister i hur kommunen arbetar med 
systematiskt arbetsmiljöarbete vilket kommer vara 
ett prioriterat område kommande år. 
 
Arbetet med att sanera hela Östernäs kommer 
fortsätta och om beslutade detaljplaner för området 
vinner laga kraft väntar ett omfattande 
utvecklingsarbete kommande år.  
 

 
 

 
SPECIFIKATION FÖR 2020 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 

kostnad mot budget
Verksamhetsledning 8 973 -240
Strategisk hållbar utveckling 7 153 1 420
Stenegård 4 008 -862
Kommunkansli 5 456 510
Ekonomi och upphandling 10 958 1 749
Medl.avg.,försäkr. & anslag 2 558 -220
HR-enhet 3 786 -63
Löneenhet 3 951 172
Fastigheter 420 2 580
Kostenhet 0 0
Städenhet 0 0
IT-enhet 18 030 3
Övrig internservice 2 377 -28
SUMMA Kommunstyrelse 67 670 5 021
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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 två olika 
”kluster” med viss gemensam verksamhetsplanering. 
 
Viktiga händelser under året 
• Byte av reningsanläggning samt vissa 

renoveringsåtgärder i Färila simhall slutfördes 
under året. 

• Fortsatta renoveringsåtgärder har genomförts vid 
ridhuset i Sjöbo. 

• Dagvattendammar med grönområde har 
färdigställts väster om Östernäsområdet i 
Ljusdal. 

• Processen med fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för området kring Öjeberget i Järvsö har fortgått, 
med planerat fastställande under 2021. 

• Kvalitetsprogram inför utveckling och 
exploatering av Östernäsområdet i Ljusdal 
fastställdes. 

• Detaljplaneprocessen för Östernäsområdet har 
fortgått under året, med planerat fastställande 
under 2021. 

• Projektet ”Förenkla Helt Enkelt” har fortgått 
under året, med syftet att skapa ännu bättre 
kommunikationsvägar och höja servicenivån 
gentemot lokalt näringsliv. 

• En breddning av kulturverksamhet för barn och 
ungdomar har skett under året via en 
organisatorisk omstrukturering från Musikskola 
till Kulturskola. 

• Arbetet med att formulera en kommunal konst-
policy påbörjades. 

• Projeketet ”Kläppa By” med byggande av 
bostäder påbörjades under året. 

• Driftansvaret för Östernäs Park övertogs av 
kommunen från entreprenören. 

• Färdigställande av utegym/träningsanläggningar 
i anslutning till fyra kommunala elljusspår. 
(Kårböle, Loos, Tallåsen, Järvsö) 

• Upprustning och skyltning av vandringsleder i 
kommunen. 

• Infört digital webbokning av sport- och 
idrottshallar för allmänhet och föreningar. 

• Uppdaterat fordonsflottan inom 
Räddningstjänsten med inköp av släckbil till 
Kårböle, mindre räddningsbil till Ramsjö samt 
ledningsbil till Ljusdal. 

• Färdigställt och presenterat olycksfalls-
utredningen efter skogsbränderna 2018. 
 
 

Årets resultat 
Samhällsservicenämnden redovisar ett överskott på 
1 876 tkr för år 2020. De största avvikelserna finns 
hos enheterna plan och bygg, bostadsanpassnings-
bidrag samt miljö. 
 
Plan och bygg har ett överskott som beror på högre 
bygglovsintäkter, obudgeterade intäkter markhyror 
samt att tillskjutna medel för utredning av gc-väg 
mellan Ljusdal och Järvsö ännu inte har upparbetats. 
Hos enheten finns även bostadsanpassningsbidrag 
som under året blev högre än beräknat. 
 
Miljöenheten har haft högre intäkter för avlopp och 
bidrag vilket genererat ett överskott. 
 
 
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. 
 
 

INVESTERINGAR (Tkr) 
2020 2019

Utgifter -8 962 -12 711
Inkomster 233 1 067

Nettoinvesteringar -8 729 -11 644

 

Ordförande: Iréne Jonsson (s) 
Förvaltningschef SSF: Lasse Norin 
Antal anställda: 114 st 
Antal årsarbetare: 109 st 
(exklusive deltidsbrandmän) 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2020 2019

Intäkter 29 181 30 341
Kostnader -127 493 -134 196
Resultat -98 312 -103 855

Avskrivningar och -13 322 -12 737
internränta
Resultat -111 634 -116 592
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Planerade viktiga insatser för framtiden är bl.a: 
• Fortsatt projektering av gång- och cykelväg 

mellan Järvsö och Ljusdal samt mellan Färila 
och Ljusdal. 

• Antagande av Fördjupad Översiktsplan för 
Öjeberget under 2021. 

• Fortsatt arbete med identifiering/inventering av 
tomter för bostadsbyggande i attraktiva lägen. 

• Antagande av detaljplaner 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 näringsliv, 
föreningsliv och medborgare. 

• Påbörja process med att förtydliga varumärket 
”Slottehubben” som kommunens variant av 
kulturhus/aktivitetscentrum. 

• Påbörja arbetet med att forma en kommunal 
kulturplan, för antagande under 2021. 

• Medverka i planeringsarbetet inför 
uppbyggnaden av en gemensam 
ledningsorganisation vid större kriser och 
katastrofer inom Räddningstjänsterna för 
Hälsingland, Gästrikland samt delar av Dalarna,  
med planerad start från och med 2022 (detta 
utifrån krav i ny lagstiftning LSO – Lagen om 
skydd mot olyckor). 
 

 

SPECIFIKATION FÖR 2020 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 

kostnad mot budget
Samhällsservicenämnd 847 76
Verksamhetsstöd 1480 482
Ungas inflytande 368 147
Plan och bygg 4 011 1 554
Gator och vägar 18 419 528
Parker och lekplatser 5 122 -119
Miljöenheten 1 187 1 521
Räddningstjänst 18 999 -545
Biblioteksverksamhet 12 056 128
Kulturenheten 16 685 807
Fritidsgårdar 5 826 120
Fritidsenheten 19 306 56
Bostadsanpassningsbidrag 7 328 -2 879
SUMMA 111 634 1 876
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Verksamhet 2020 
Utbildningsnämnden ansvarar för verksamhet från 
barnomsorg till vuxenutbildning. Barnomsorg bed-
rivs i både kommunal och fristående regi. Inom 
barnomsorgen (fritidshem och förskola) finns 1 442 
barn inskrivna (2019: 1 503), varav ca 30% i fri-
stående verksamhet (2019: 28 %). 
De kommunala grundskolorna och grundsärskolan 
fördelas på sex rektorsområden. I kommunen finns 
också tre fristående grundskolor. Elevantalet i de 
kommunala och fristående skolorna är 2 065 elever 
(2019: 2 111), varav ca 17 % (2019: 17 %) i fri-
stående skolor. Av gymnasieelever folkbokförda i 
Ljusdal går ca 63% (2019: 62%) i den kommunala 
gymnasieskolan, inklusive IM-programmen. Slotte-
gymnasiet har sammanlagt 484 elever (2019: 516).  
 
I kommunen finns Utvecklingscentrum som är ett 
lärcentrum där all vuxenutbildning bedrivs. Den 
kommunala vuxenutbildningen omfattar svenska 
för invandrare, kurser på grundläggande och gymn-
asial nivå. Det bedrivs även yrkesutbildningar. 
Under året har 942 (2019: 938) elever varit in-
skrivna i någon av verksamheterna. Till detta kom-
mer 105 högskolestudenter kopplade till verksam-
hetens lärcentra. 
 

 
 
 
 
 

Viktiga händelser under året 
 

 2020 har präglats av den rådande pandemin, 
något som påverkat alla. Året har varit påfres-
tande och inneburit många utmaningar för 
verksamheterna. Det är omfattande insatser 
som genomförts för att anpassa, utifrån myn-
digheternas samt lokal stabsorganisations be-
slut och rekommendationer, för att garanterad 
undervisning ska kunna bedrivas. Positivt är 
dock att de tekniska förutsättningarna visat sig 
fungera över förväntan och gett möjligheter att 
utveckla arbetssätt och metoder.  

 Under 2020 har utbildningsförvaltningen arbe-
tat intensivt för att utveckla ett ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete där styrkedjan 
varit i fokus. I december fattade skolinspekt-
ionen beslut om att de brister inom huvudman-
nens kvalitetsarbete som identifierats vid 
granskningen 2017 nu kan anses åtgärdade.   

 Utvecklingsprojektet Samverkan för bästa 
skola (tillsammans med Skolverket) som om-
fattar huvudman och grundskola har fortsatt. 
Huvudman har fokuserat på ledningsprocesser 
och skolorna har fokuserat på kollegialt lärande 
och kollaborativa arbetssätt. Syftet är att öka 
måluppfyllelsen för eleverna och projektet på-
går fram till år 2022. 

 En förändrad ledningsorganisation med syfte 
att resursoptimera styr- och ledningsprocesser-
na för förvaltningen har implementerats under 
året. Samtidigt har en omfattande omställ-
ningsprocess med syfte att ställa om och effek-
tivisera organisation och bemanning genom-
förts med start under våren. Alla enheter har 
varit berörda men behovet av omfattning på 
omställning har varierat.  

 Kommunfullmäktige fattade i december det 
slutliga beslutet att avsätta investeringsmedel 
för att möjliggöra en förskola om sex avdel-
ningar i Ämbarbo. Om- och utbyggnaden plan-
eras vara klar till höstterminen 2022. 

 Hybo skola och förskola avvecklades från och 
med augusti 2020. 

 Utbildningsnämndens tidigare beslut om sam-
ordning av Los skola och förskola återtogs.      

 Utbildningsnämnden fattade beslut om utök-
ning av programutbudet vid Slottegymnasiet 
inför läsåret 2021/2022 med teknikprogram in-
riktning teknikvetenskap samt inriktningen 
naturturism vid naturbruksprogrammet.  

 Från och med 1 juli 2020 upphörde särskild 
utbildning för vuxna som egen skolform och 
ingår numer i Kommunal vuxenutbildning och 
kallas Komvux som särskild utbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå.  

 
 
 

Ordförande: Kristina Michelson 
Utbildningschef: Carina Bryngelsson 
Antal anställda: 481 
Antal årsarbetare: 465 
 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
 
 2020 2019 
Intäkter 83 217 84 623 
Kostnader -548 358 -557 881 
 
Resultat -465 141 -473 258 
Avskrivningar  
och internränta   -4 304  -4036 
Resultat -469 445 -477 294 
 
INVESTERINGAR (Tkr) 
 
 2020 2019 
Utgifter  -931 -1 576 
Inkomster  
Netto- 
investeringar -931 -1 576 
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Årets resultat 
Nämndens verksamheter har ett positivt resultat för 
2020 som uppgår till 571 000 kr.  
 
Delårsbokslutets helårsprognos visade på ett 
underskott på 11 109 000 kr. Differensen mellan 
helårsprognos och årsbokslutets resultat beror på 
effekter av omställningsarbete, lägre kostnader för 
kost och IT-stöd än budgeterat, intäkter i form av 
ersättning för sjuklöner samt statsbidrag än 
prognostiserat.   
 
Förskolan redovisar ett mindre underskott då retro-
aktiva ersättningar till fristående enheter för åren 
2017-2019 har betalats ut. Detta vägs upp av att det 
varit färre barn i förskolan än budgeterat, lägre 
kostnader för ledningsresurs samt ersättning för 
sjuklöner i samband med Covid-19. 
 
Fritidshemsverksamheten visar ett underskott som 
beror på fler barn i fristående fritidshem än budge-
terat samt högre kostnader för personal och kost än 
budgeterat.  
 
Förskoleklass visar ett mindre överskott som främst 
beror på färre elever än budgeterat.  
 
Grundskola visar ett underskott som främst beror på 
retroaktiva ersättningar till fristående skolor för 
åren 2017-2019. Därutöver är lönekostnaderna 
betydligt högre än budgeterat, detta vägs dock del-
vis upp av ersättning för sjuklöner i samband med 
Covid-19 samt statsbidrag.  
 
Grundsärskola redovisar ett överskott som beror på 
generösare resurstilldelning än vad verksamheten 
haft behov av.  
 
Gymnasieskola redovisar ett underskott mot budget. 
Betydligt högre lönekostnader än budgeterat vägs 
till stor del upp av lägre kostnader för läromedel, 
IT-stöd samt lägre kostnader för skolmåltider än 
budgeterat. Kostnader för elever folkbokförda i 
Ljusdals kommun studerande i andra kommuner har 
varit högre än prognostiserat samtidigt som intäk-
terna för elever från andra kommuner studerande 
vid Slottegymnasiet varit högre än budgeterat.      
 
Ljusdals kommun har inte någon egen gymnasiesär-
skola, utan köper platser i andra kommuner.  
Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott som 
beror på fler elever som studerat än prognosticerat. 
 
Vuxenutbildningen redovisar ett överskott som 
beror på att vissa löner finansierats med statsbidrag 
samt att en upphandling varit pågående vilket be-
gränsat möjligheten till köp av utbildningar.    
 
Verksamhetsstöd redovisar ett överskott mot budget 
som beror på lägre kostnader för ledning samt pla-
nerad besparing på kompetensutveckling.   
 

 
Framtid 
Förvaltningen fortsätter det strategiska utvecklings-
arbetet gällande strukturella förändringar, systema-
tiskt kvalitetsarbete samt mål- och ekonomistyr-
ning. Parallellt pågår ett flertal utvecklingsprojekt 
för att förbättra och effektivisera interna arbetspro-
cesser, både inom förvaltningen men även i samar-
bete med andra enheter inom kommunen. Allt för 
att nå ökad måluppfyllelse inom ramarna för till-
gängliga resurser.  
 
Ekonomi 
I tabellen nedan redovisas verksamheternas avvi-
kelser mot budget 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

SPECIFIKATION FÖR 2020 (Tkr) 
Verksamhet Netto- Avvikelse 
 kostnad mot budget 
Utbildningsnämnd  842 67 
Barnomsorg  118 599 - 1 025 
Förskoleklass  11 420 307 
Grundskola- & särskola  206 231 -4 358 
Gymnasie- & Gy särskola  103 515 -1 053 
Vuxenutbildning  12 365 1 841 
Övrig utbildning  1 546 133 
Verksamhetsstöd  14 927 4 659 
 
SUMMA       469 445 571 
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Verksamhet 
Biståndshandläggarenheten handlägger och beslutar 
om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt 
Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Här handläggs och 
beslutas även om färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Stöd och omsorg till personer med funktionsned-
sättning (SO) verkställer insatser enligt SoL och 
LSS. Verksamheten består av personlig assistans, 
gruppbostäder, servicebostäder, korttidshem och 
daglig verksamhet 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 
2020 startade med ambitioner om bland annat ett 
projekt som skulle sänka sjukfrånvaro inom 
omsorgsförvaltningen. I och med att det i mars kom 
en pandemi blev det mesta planerade arbete lagt åt 
sidan. Förvaltningens arbete under våren 2020 
bestod av att hantera nya restriktioner och 
rekommendationer från bland annat 
Folkhälsomyndigheten. Vi tog fram nya rutiner 
kring hur arbetet i verksamheterna skulle hantera 
pandemin och dess följder. Under våren var 

pandemin inte så utbredd i våra verksamheter, 
sommaren relativt lugn. Under hösten eskalerade 
pandemin och från november rejält, så kring jul och 
nyår var omsorgsförvaltningen hårt ansträngd. Både 
kunder och medarbetare var sjuka och tyvärr så 
drabbades kunder inom vård- och omsorgsboende 
med följd att ett antal avled av covid 19. 
 
Till följd av beslut om strukturella förändringar har 
omsorgsnämnden fattat ett antal beslut, som att 
stänga vård- och omsorgsboendeplatser. Under 2019 
fattades beslut om att stänga 12 platser på vård- och 
omsorgsboendet Gärdegården, för att under 2020 
besluta om stängning av resterande 12 platser.   
 
Stöd och omsorg (SO) och äldreomsorg (ÄO) har 
sedan i mars 2020 ej haft daglig verksamhet eller 
daglig sysselsättning öppen på grund av pandemin. 
Detta har gjort att SO till viss del haft daglig 
verksamhet i gruppbostad och en viss aktivitet i små 
planerade grupper. För ÄO har dagverksamhetens 
medarbetare gjort hembesök hos ett antal kunder.  
 
Årets resultat 
Omsorgsnämnden redovisar totalt ett underskott för 
2020 på 14 807 tkr. Omsorgsnämnden har under 
2020 erhållit statliga medel för bland annat 
skyddsutrustning, sjukfrånvaro på grund av Covid 
19. 
 
SO (Stöd och omsorg) redovisar ett överskott på 
5 105 tkr 
 
Inom ÄO (Äldreomsorg) redovisas ett underskott på 
13 219 tkr. 
 
Inom ÄO är den stora utmaningen fortfarande 
hemtjänst och hemsjukvård som har ett underskott 
22 210 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. 
 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. 
Vi har under 2020 ej sett så stora effekter av detta. 
 

Ordförande: László Gönczi 
Förvaltningschef: Ingrid Sundström 
Antal anställda: Antal 744, motsvarande 703 
årsarbetare   
 

RESULTATRÄKNING (Tkr) 
2020 2019

Intäkter 182 855 160 767
Kostnader -621 313 -593 041
Resultat -438 459 -432 274

Avskrivningar och 
internränta -704 -641
Resultat -439 163 -432 915

 

INVESTERINGAR (Tkr) 
2020 2019

Utgifter -535 -922
Inkomster 0 0
Nettoinvesteringar -535 -922
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Arbetet med vårt framtida nya demensboende 
fortsätter. Kommunstyrelsen beslutade om 
projektmedel 2019 och under 2020 har varje 
omsorgsnämnd haft en stående punkt där 
fastighetschef Richard Brännström deltagit och 
utifrån frågor andra inbjudna professioner. Det har 
under året visat att detaljplanering, 
timmeromlastning och sanering av mark på Östernäs 
fortskrider i olika tempo. 
Omsorgsförvaltningen har under året följt egen 
statistik, för att se utvecklingen av antalet äldre och 
behovet av ett nytt boende. I den statistiken har det 
tagits fram en prognos för hur behovet kan se ut för 
antalet platser fram till 2035. 
 
För att utveckla/belysa hela kedjan från beslut till 
hemtjänst har förvaltningen tillsammans med en 
extern konsult att titta på hur man arbetar från beslut 
till verkställighet. Detta har utmynnat i framtagande 
av bland anat rutiner kring biståndshandläggning. I 
den rådande pandemin fick även detta pausas under 
senare delen av 2020. 
 
Stöd och omsorg har under året arbetat med behov 
och kommer att fortsätta titta på bemanning utifrån 
individens behov. Förvaltningen köper idag platser 
utom kommunen för kunder inom socialpsykiatri, vi 
kommer att under 2021 undersöka möjlighet att 
dessa individer kan beredas boende i kommunen. 
Det kan innebära att förvaltningen behöver titta på 
olika alternativ som till exempel ombyggnation av 
befintliga lokaler eller nybyggnation. 
 
I övrigt fortsätter förvaltningen att arbeta med 
uppdragen som beslutades om under hösten 2019. 
Ett antal anpassningsbeslut som ska generera ca 4 
700 tkr under 2021. 
Utifrån den pandemi som råder kommer början av 
2021 handla om att hantera verksamheterna utifrån 
denna och samtidigt försöka komma i ett nytt 
normalläge.  
Omsorgsnämnden fortsätter att stimulera 
utvecklandet av självständiga enheter och/eller 
intraprenader. 
 
 
 
 
 
                                                                                        

Verksamhet Netto- Avvikelse 
kostnad mot budget

Ofördelad besparing 0 -4 970
Omsorgsnämnd 907 138
Verks.stöd och biståndsh. 18 373 -3 853
Färdtjänst, Glesbygdsserv. 3 346 399
Föreningsbidrag 301 109
Intraprenad Ramsjö -791 1 485
Stöd och omsorg 104 194 5 105
Gruppbostäder 25 111 -31
Personlig assistans 19 859 1 311
Socialpsykiatri 17 035 705
Övrig stöd och omsorg 42 189 3 120
Äldreomsorg 312 834 -13219
Vård-och omsorgsboende 138 544 2425
Hemtjänst LOV 92 676 -17260
Hemsjukvård 45 062 -4950
Övrig Äldreomsorg 36 552 6566
Summa 439 163 -14 806
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Verksamhet 
Individ och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för stöd 
och vård åt barn, unga, föräldrar och andra vuxna 
med problem kring familjerelationer, försörjning, 
missbruk samt hot- och våld i nära relation. I vissa 
fall ges tvångsvård efter beslut av förvaltnings-
domstol. IFO ansvarar även för stöd och utredning 
inom familjerätt gällande faderskap och 
vårdnadsfrågor, för budget- och skuldrådgivning 
samt för handläggning av alkoholserveringstillstånd. 
samt för stödboende för unga.  
 
 
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. 
  
Viktiga händelser under året 
Under 2020 har Förvaltningen arbetat enligt den 
strategi som nämnd beslutade i september 2019. 
Strategin bygger på att via en förstärkt bemanning 
arbeta mer preventivt och förebyggande, i syfte att 
minska placeringskostnader och minska utbetalt 
försörjningsstöd. I linje med detta har förvaltningen 

påbörjat implementeringen av Signs of Safety 
(SofS), SofS är en arbetsmetodik med ett  inbyggt 
förhållningssätt och värdegrund. Visionen är att 
Förvaltningen ska bedriva socialt arbete som bygger 
på tillit och respekt för individen med utgångspunkt 
i barns, familjers och vuxnas egna resurser och 
lösningar för sina behov av förändring – 
Förvaltningen ska lägga stort fokus på att bygga 
allians med de vi möter, för att de ska känna ett 
starkt förtroende för den erfarenhet och de 
kunskaper som vi besitter. 
Förvaltningen har ånyo under 2020 genomlyst IFO:s 
arbete via en så kallad kostnad per brukare-
undersökning (KPB). 
 
Den pågående pandemin har dominerat 2020. 
Förvaltningen har ställt om till distansarbete - i den 
mån det är möjligt när man arbetar med människor – 
men har även ställt om för att genomföra fysiska 
möten under skyddade former, i de fallen att detta 
krävs. Förvaltningen har ställts inför utmaningar i 
form av t.ex. ökad arbetslöshet vilket sätter tryck på 
både AME och Försörjningsstöd. Den påtvingade 
isoleringen i samhället har också visat sig hos våra 
verksamheter bland annat som kraftigt ökat antal 
aktualiseringar både gällande barn, unga och vuxna. 
Ett ökat placeringsbehov av vuxna med missbruk 
under hösten och ökat behov av placeringar 
barn/unga under senare delen av året tros ha 
samband med pandemin,  
 

Årets resultat 
Arbetsmarknads- och social-nämnden redovisar ett 
underskott på 14 818 tkr för år 2020. Underskottet 
finns främst inom verksamhetsområdena IFO (12 
184 tkr) och Arbetsmarknadsåtgärder (1 249 tkr).  
Till detta kommer också ett underskott utifrån ett 
s.k. ofördelat sparbeting på 5 765 tkr.  
En ytterligare påverkan på  resultatet beror på att 
medel för gjorda socioekonomiska insatser - i 
enlighet med vad som redovisats till Tillväxtverket - 
fördelats till Förvaltningen.  Totalt har förvaltningen 
fördelats 3 283 tkr från de socioekonomiska medlen 
i årets bokslut. 
Integrationsverksamheten redovisas i år 
tillsammans med förvaltningens övriga resultat och 
visar ett överskott på 4 399 tkr.  
 
Under året har sjukfrånvaron totalt på Förvaltningen 
legat på 8,0 %.   
 
IFO:s underskott på 12 184 tkr beror delvis på en 
fortsatt hög nivå för det totala antalet placeringar 
som behövts göra under året – som lett till att vi inte 
lyckats minska dessa kostnader så mycket som vi 
önskat. Även personal-kostnader har ökat. 
Förvaltningen har ökat den ordinarie personalstyrkan 
med 9 personer i enlighet med den strategi som 
antogs i budgetbeslut ASN september 2019. Vi har 
även nödgats använda externa konsulter i högre grad 

Ordförande: Ove Schönning 
Förvaltningschef: Kenneth Forssell 
Antal anställda: Antal 122, motsvarande 
120 årsarbetare (Varav tidsbegränsade 
månadsavlönade 7) 
 
RESULTATRÄKNING (Tkr) 

2020 2019
Intäkter 53 547 61 942
Kostnader -200 562 -208 333
Resultat -147 015 -146 391

Avskrivningar och internränta -414 -445
Resultat -147 429 -146 836

 

INVESTERINGAR 
(Tkr)   
 2020 2019 
Utgifter -662 -81 
Inkomster 0 0 
Nettoinvesteringar -662 -81 
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än planerat - beroende på högt tryck i kombination 
med svårigheter att rekrytera viss kompetens inom 
barnutredningar – samt för att undvika 
jävsproblematik i vissa svåra ärenden. 2020 var 
konsultkostnaderna ca 4,6 miljoner – i budget fanns 
inga konsultkostnader upptagna.  
En fortsatt hög kostnad gällande skyddsplaceringar 
av framförallt kvinnor och barn till följd av våld i 
nära relation fortsätter att hålla uppe kostnaderna för 
dessa typer av placeringar.  
Antalet konsulstödda familjehem har fortsatt 
minskats kraftigt även under 2020. Familjehems-
kostnaderna har därmed också visat på en positiv 
trend med betydligt lägre kostnader än 2019.  
Antalet placeringar som behövts göras på HVB-
hem/SIS-hem ligger dock fortsatt på en hög nivå 
vilket håller uppe kostnaderna där.  
Glädjande är dock att trots det höga inflödet så har 
placeringskostnaderna för barn o unga visar en god 
trend med minskade kostnader / månad över tid. 
Sammantaget har de totala kostnaderna för 
placeringar och barn och unga minskat under 
2020 med motsvarande ca ¾ miljon per månad .  
Försörjningsstöd har trots den ökade arbetslösheten 
lyckats minska sina kostnader med ca 800 tkr 
jämfört med 2019. Något som är glädjande då i 
princip resten av länets kommuner i övrigt visat på 
kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd. Den 
förklaring vi lyfter fram är att AME kraftigt utökat 
sin verksamhet under året och i princip hämtar alla 
nya åtgärdsanställda från gruppen som uppbär 
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 god utveckling av kostnader för 
institutionsvård under början av året har bytts mot en 
kraftigt ökande kostnad under andra halvåret. På 
totalen har dock placeringskostnaderna sänkts med 
ca 500 tkr jämfört med 2019. 
Arbetsmarknadsverksamheten (AME) redovisar 
ett underskott på 1 249 tkr. Verksamheten har under 
året expanderat och fortsatt utöka sitt samarbete med 
såväl Integrationsverksamheten som IFO. AME har 
under året kapat stora kostnader som annars burits 
av försörjningsstöd. Kostnader i samma 
storleksordning eller högre hade eljest uppstått på 
Försörjningsstöd.  
Integrationsverksamheten redovisar ett positivt 
resultat på ca 4,4 miljoner kr. 
Integrationsverksamheten redovisas i år tillsammans 
med förvaltningens övriga resultat och visar ett 
överskott på 4 399 tkr. Den kommunövergripande 
potten från tidigare överskott från 
Flyktingmottagningen ( ca 3,6 miljoner kr) har nu 
lösts upp och tillfallit ASN via Integrations-
verksamheten. Även har del av medlen för 
socioekonomiska insatser (ca 1,4 miljoner kr, 
motsvarande kostnader för Team Q samt Projekt 
eXtra-stöd) tillfallit Integration i årsbokslutet. Innan 

dessa överföringar har Integration ett underliggande 
underskott om ca 600 tkr, vilket förklaras av ett 
kraftigt minskat mottagande av flyktingar, vilket ger 
minskade intäkter. Det minskade mottagandet beror 
dels på lägre antal personer som beviljas 
uppehållstillstånd i Sverige av skyddsskäl -  men 
även har pandemin medfört att överföringar till 
Sverige av kvotflyktingar har skjutits på framtiden. 
 
Framtiden 
Gällande IFO:s höga kostnader har den strategi som 
utarbetats och förankrats varit framgångsrik vad 
avser placeringskostnader och försörjningsstöd. 
Kostnaderna har tydligt minskat under året. Dock 
har de ökade personalkostnaderna under 2020 ”ätit 
upp” denna minskning. För 2021 behöver 
Förvaltningen därför hitta arbetssätt som medger att 
vi i högre utsträckning klarar oss utan att anlita 
externa konsulter. För 2021 och framåt så tror sig 
Förvaltningen om att fortsatt kunna minska 
placeringskostnader och försörjningsstödskostnader 
via fortsatt arbete i enlighet med strategin, samt via 
implementering av Signs of safety med mera. 
Ett intensivt arbete pågår samtidigt mellan AME, 
Försörjningsstöd och Integration som parter - i syfte 
att få fler personer i närmare egen försörjning istället 
för att passivt motta försörjningsstöd.  
 
 
 
  

Verksamhet Netto- Avvikelse 
kostnad mot budget

Ofördelad besparing 0 -5 765
Nämnd 1 042 2
Verksamhetsstöd 6 565 -21
Individ och familjeomsorg 125 086 -12 184
Arbetsmarknadsåtgärder 19 135 -1 249
Integrationsverksamhet -4 399 4 399
SUMMA 147 429 -14 818

SPECIFIKATION FÖR 2020 (Tkr)

 



ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE I 46 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

Verksamhet  
Överförmyndarenheten delas med Bollnäs och 
Ovanåker där Ljusdals del är 30 % med en 
personalstyrka på sammantaget 5,5 årsarbetare 
och enhetschef för 2020 + 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 
Granskningsperioden avslutad i september och 
utvärdering gjord i december med justeringar 
och planering inför 2021 som följd. I stora 
delar enligt plan 2020.Covid-19 har inneburit 
hemarbete för handläggarna och upplägg av 
nya arbetssätt. Några av de nya arbetssätten 
kommer vi implementera i verksamheten för 
gott. 

Möten och utbildningar har skett digitalt. 
Övergången till att utbildningar har givits 
digitalt har visat sig vara så kostnadseffektivt 
att flertalet utbildningar kunnat köpas in. Detta 
har gett gruppen en stor dos av 
kompetensutveckling under senhösten och 
någon i början av 2021.Handledning av Lotta 
på Motivera mera har köpts in för första 
gången under 2020 och utvärderats som något 
positivt och behövligt. 

Under hösten har enheten förberett sig för en 
flytt till nya lokaler I Bollnäs kulturhus, som 
var planerad till mitten av januari 2021. 
Konsekvensanalyser och riskanalyser har 
genomförts och arbetet har strukturerats upp på 
så vis att enheten inte behöver stänga sin 
verksamhet under flyttdagarna. 

 

Årets resultat 
Av nämndens budget om 936 tkr förbrukades  
953,8 tkr, således en budget med ett litet 
underskott. Underskottet beror på köp av tjänst 
av förvaltarenhten. En lösning som varit 
odiskutabel för att klara det kommunala 
uppdraget. Denna 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. 

Regeringen har hösten 2019 beslutat direktiv 
till en utredning som ska föreslå reformer för 
att förbättra rekryteringen av och stödet till 
gode män, förvaltare och andra 
ställföreträdare. Dessutom ska tillsynen av 
rättssäkerheten stärkas. Denna utredning 
väntas klar i februari 2021. 

Sveriges kommuner och regioner anser att 
systemet med god man och förvaltare behöver 
moderniseras. Det krävs ny lagstiftning som 
svarar mot dagens högt ställda 
rättssäkerhetskrav på gode män, 
överförmyndare och förvaltare. Utifrån detta 
väntar Överförmyndar-Sverige med spänning 
vad som framkommer av utredningen. Hot om 
våld eller repressalier blir en större del av 
enhetens vardag med en känsla av otrygghet 
och stress. 
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AB Ljusdal Energiföretag koncern 
Koncernen bedriver produktion, inköp och försälj-
ning av el och fjärrvärme, och från och med 2011 
även vatten och renhållning. Koncernen genomför 
också kommunens IT-infrastruktursatsning.  Hel-
ägda dotterbolag är Ljusdal Energi AB, Ljusdal 
Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal 
Renhållning AB och Ljusdal Energi Försäljning 
AB. Koncernen producerar fjärrvärme i fyra 
anläggningar och elkraft i två vattenkraftsstationer. 
 
Ägd andel 100 %. 
 
Nyckeltal (Tkr)   2020   2019  
Omsättning 229 376 246 025  
Resultat    10 102   16 715  
Balansomslutning 894 464  881 694  
Eget kapital  139 625  131 902  
Antal anställda          89          90  
 
 

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)   2020   2019  
Omsättning 157 656 155 837  
Resultat   17 769   14 153  
Balansomslutning 717 298 688 417  
Eget kapital 189 809 172 111  
Antal anställda          36          36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Stiftelsen är under 
avveckling och någon verksamhet har inte bedrivits 
under året. 
 
 
Nyckeltal (Tkr)  2020  2019  
Omsättning   106 5 701  
Resultat  -437  -747  
Balansomslutning   147 2 371  
Eget kapital     64    501  
Antal anställda               0        4  
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