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Förändringar befolkning 
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Kommunens invånarantal har ökat med 23 invånare sedan 1 november i fjo l. Detta medför anledning att ändra 
skatteunderlaget i budgeten för 2016. Eftersom befolkningsförändringarna under året är kraftigare än normalt 
föreslås ett budgetunderlag som baseras på en minskning med 50 invånare. 

Det kan nämnas i sammanhanget att kommunens befolkning minskade första halvåret 2015 med 32 invånare för 
att under tredje kvartalet öka med 50 (per 30 september). Dessa svängningar får kommunen räkna med det 
närmaste året. Det innebär att det behöver finnas utrymme för kommunal service även om befolkningen ökar 
under våren i förhållande till det antal som ligger till grund för beräkningen av kommunens skatteintäkter för 
20 16. Därav ett förs lag till budget med ett skatteunderlag som motsvarar en minskning med 50 invånare. 

I budgetunderlaget som inledningsvis legat till grund för budgetberedningens arbete förutsattes en minskning 
med 100 invånare. Nedan redovisas den totala ramökningen. Anledningen till minskade skatteintäkter är att 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) är mindre positiva till skatteunderlagets tillväxt i oktober-prognosen än 
i augusti-prognosen. 

Skatte ini. 
Gen. statsb. 
Total ramökn 

Minskning med 100 
(enligt prognos augusti) 

183 525 
73 532 

Minskning med 50 
(enligt prognos oktober) 

183 087 
77 355 

1 budgetunderlaget är de gamla siffrorna markerade med rött och understrukna. 

Nya uppgifter från skolan 

Förändr. budgetram 

-438 
+3 823 
+3 385 

Enligt den fördelningsmodell som utarbetades under våren och som ligger till grund för budgetberedningens 
resursf<irdelning av intäkter från Migrationsverket, ska verksamhet för barn med permanent uppehållstillstånd 
den I november ingå i det budgeterade skatteunderlaget. Barnantalet förväntas vara ganska konstant. Det innebär 
att verksamhet för de elever som fått permanent uppehållsti I Istånd efter den 1 november 20 14 och därmed har 
finansierats via schablonintäkter under 20 15, ska finansieras via skatteunderlaget 20 16. Enligt beräkningarna 
innebär detta 2 333 tkr totalt i elevanslag till grundskolan. 

Denna modell innebär vidare att de elever som är fo1tsatt asylsökande finansieras via riktade statsbidrag som 
rekvireras varje kvartal. För att modellen ska fungera förutsätts att nyckeltal för skolans verksamhet följs upp 
kontinuerligt. 

För perioden 1 januari - 30 juni 2015 har det utbetalats 1302 tkr ti ll undervisningsverksamheten för att täcka 
kostnader för lärarresurser kopplade till flyktingmottagandet i grundskolan. Av dessa har 550 tkr utbetalats via 
schablonbidrag ifrån kommunens ersättning för flyktingmottagandet. Enligt listor från skolan har sex av 
asyleleverna på Garhytteskolan fått permanent uppehållstillstånd mellan I juli - 30 september 2015 och sju nya 
elever har påbörjat sin utbildning på Kyrkbacksskolan. Av dessa har redan tre på Garhytteskolan och tre på 
Kyrkbacksskolan hunnit lämna kommunen under september eller i början av oktober. 
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Justerad grundbudget med anledning av nya uppgifter från skolan 
Grund budgeten har finjusterats utifrån en ny version av bemanningsplanen på Kyrkbacksskolan i samråd med 
bildningschef. I specialundervisningsverksamheten ska det ingå 1,0 speciallärare enligt beslut i 2015 års budget, 
vilket skulle förbättra resultaten i skolan. Nyckeltalet för personaltäthet har omräknats till att inbegripa 
utökningen med 1,0 speciallärare. När ändringarna gjorts har unde1iecknad även räknat upp intäkterna från 
Migrationsverket avseende asylbarnen. Förändringen innebär en minskad kostnad med 566 tkr och en ökad 
intäkt med 57 tkr. 

Grund budget Ny! 1,02 1,02 

' 2016 ' 2017 ' 2018 
Utskott o övr Kod Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 

Allmänna utskottet 
,. 

1 106 340 -32 968 73 372 108 467 -32 968 75 498 110 636 -32 968 77 668 

Bildnings- sociala utskottet 4-5 203 010 -25 570 177 440 207 070 -25 570 181 500 211 21 2 -25 570 185 642 

Överförmyndarnämnd 
,. 

2 1 955 -1 870 84 1 994 -1 870 123 2 034 -1 870 163 

Allmännyttan 
,. 

6 17 540 -17 540 0 17 891 -17 891 0 18 249 -18 249 0 

SUMMA 328 845 -77 949 250 896 335 422 -78 300 257 122 342 130 -78 658 263 473 

Grundbudget äldre 'A'lrs ion 1,02 1,02 

,. 2016 ,. 2017 ,. 2018 

Utskott o övr Kod Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 

Allmänna utskottet 
,. 

1 106 340 -32 968 73 372 108 467 -32 968 75 498 110 636 -32 968 77 668 

Bildnings- sociala utskottet 4-5 203 576 -25 513 178 063 207 647 -25 513 182 134 211 800 -25 513 186 287 

överförmyndarnämnd 
,. 

2 1 955 -1 870 84 1 994 -1 870 123 2 034 -1 870 163 

Allmännyttan 
,. 

6 17 540 -17 540 0 17 891 -17 891 0 18 249 -18 249 0 

SUMMA 329 411 -77 892 251 519 335 999 -78 243 257 756 342 719 -78 601 264 118 

Föreslagen modell för finansiering av gymnasieskolan 
Finans ieringen av det ökade antalet elever i gymnasieskolan är svårt at utarbeta en modell för av flera skäl. Ett 
av skälen är att kommunen inte bedriver egen gymnasieskola. För de nyanlända ungdomarna nyttjas främst 
Lindesbergs kommuns gymnasieskola och till den skolan betalar Ljusnarsbergs kommun en elevpeng för va1je 
barn men Lindesberg erhåller de statliga ersättningarna. 

För grundskolan och förskolan i kommunen har utarbetats en modell för fördelning av resurser som innebär att 
den verksamhet som bedrivs för barn som hade permanent uppehållstillstånd den 1 november finanseras via 
skatteunderlaget. Verksamhet för de barn som får permanent uppehållstillstånd därefter får schablonintäkter 
vartefter de inbetalas till kommunkassan. Den relativt enkla modellen lämpar sig dessvärre inte lika bra för 
gymnasieskolan. 

Kostnaden för köp av platser i Lindesbergs kommun under hästterminen avgörs av antalet inskrivna elever den 
15 september. Oavsett om snittet under resterande dagar under hästterminen är högre eller lägre faktureras 
kommunen för hela terminen baserat på antalet barn den 15 september. Det kan innebära att Ljusnarsbergs 
kommun betalar för barn som inte är fo lkbokförda i kommunen den I november och därmed inte bidrar till 
skatteunderlaget. 

Antalet barn i gymnasieåldern har ökat. Kostnaden för gymnasieplatser är i dyraste laget för kommunen. 
Undertecknad har lekt med tanken att göra en budget som skulle finansiera den uppskattade kostnaden för 
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gymnasieplatser nästa år. Det finns ett visst utrymme att laborera med skatteintäkter genom att öka 
befolkningsantalet ännu mer. Det har dock inte funnits skäl till det med anledning av att de ökade 
skatteintäkterna och generella statsbidragen ändå inte täcker kostnaderna för gymnasieskolan. 

Antalet gymnasieungdomar i kommunen överensstämmer inte med befolkningsprognoserna. Det är oerhört svå11 
att planera budgeten eftersom det finns ett avräkningsdatum per termin som inte överensstämmer med de 
"avräkningsdagar" som gäller för de kommunala skatteintäkterna eller de statliga bidragen från 
Migrationsverket. Detta är återigen ett tydligt exempel på att gymnasieskolan är dyr för kommunen och att det 
finns a ll anledning att fullfölja det beslutade uppdraget om att utreda organisation och finansiering av 
gymnasieskolan. 

Slutligen föreslår unde11ecknad att den befintliga modellen för budgetering av gymnasieskolan får gälla tills 
utredningen blir klar och eventuellt föreslår något annat. Den befintliga modellen innebär att en intäkt 
motsvarande 2 000 tkr budgeteras för att täcka det uppskattade antalet nyanlända elever under året. Enligt 
uppgifter från bildningschefen kommer dessa att öka med 988 tkr. Därför läggs den summan till det 
statsbidragsfinansierade underlaget. Någon budget fur asylelever antas inte nödvändig då det statliga schablon
bidraget kommer att höjas med 50 procent nästa år. 

Köp av platser i fristående gymnasieskolor läggs till budgetunderlaget. Beloppet uppgår till I 525 tkr med viss 
kompensation av 6 procents momsersättning. Fristående skolor fakturerar kommunen månadsvis och det är 
således enklare att avräkna eventuell kompensation via schablonbidrag. 

Höjda schablonbidrag 2016 
Förutom att ersättningen för asylbarn i grundskolan höjs med 50 procent nästa år, höjs även schablonbidragen för 
samtliga nyanlända. Eftersom bidragen är riktade har kommunen litet utrymme att fördela dem mellan 
verksamheterna. Ett förs lag från kommunchefen, bildningschefen och undertecknad är att de bidrag som rör 
bi ldningsverksamheterna inledningsvis läggs i en pott för att sedan kunna uppskatta hur mycket pengar det rör 
sig om och därefter föreslå kommunstyrelsen exakt hur vi anser att dessa bör disponeras under året för att uppnå 
bättre må I uppfyllelse. 

Vi anser det vara av vikt att finansiera en utökning av studie-och yrkesvägledare inom Komvux med 0,5 
årsarbetare under 2016. Detta är väsentligt för ett kvalitativt integrationsarbete. En sådan tjänst skulle kunna 
finansieras av de höjda schablon-bidragen. Höjda schablonbidrag skulle exempelvis även kunna användas till 
språkundervisning. 

Minskat kommunalt inflytande 
Budgetberedningens arbete har under året påverkats av flera regeringsändringsbudgetar och större andel riktade 
statsbidrag än tidigare. De generella statsbidragen och skatteintäkternas storlek har inneburit behov av 
kostnadsreduceringar medan vissa utpekade verksamheter har fått relativt sto11 spelrum att finansiera satsningar 
genom riktade statsbidrag. Kommunens flyktingmottagande innebär i 2016 års budget en ännu mer omfattande 
utfördelning av resurser för att täcka nya arbetstill fä llen i kommunala verksamheten. 

Eftersom svängningarna i bidragsintäkterna och behovet av resurser är stora under året är det av allra största vikt 
att kontinuerligt följa upp verksamhetsmått och ekonomi. Kommunens verksamhet är till ännu större del än 
tidigare finansierad via riktade statsbidrag. När mängden statsbidrag förändras måste den kommunala 
verksamheten snabbt anpassa sig till nya förutsättningar. Det innebär naturligtvis nya möj ligheter för kommunen. 
Men som företrädare för försiktighet och en i övrigt restriktiv hållning vill jag påtala att kommunen är ganska 
sårbar. 

Andra justeringar i budgetunderlaget 
Det har skett justeringar i budgetunderlaget utifrån majoritetens remissyttrande. För Opera på Skäret är inlagt ett 
högre bidrag med 25 tkr. Ersättares närvarorätt beräknas medföra en budgetökning med 35 tkr. Ersättning för 
maxtaxa i försko lan är justerad något utifrån beslutat bidrag. En liten justering för momsersättning för köp av 
skolplatser. 

usteringarna i blanl.(etten verksamlletsförändring"""a""r ""'är-=--m.,.a,..rk ... e ... ra,..d...,e_.m.--ed..._.li .... la"'". ____________ _____, 
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Justeringar i investeringsbudgeten 
Majori teten vill utreda hur skolans investeringsbudget för datorutrustning har utnyttjats de senaste åren och om 
personalen har den kompetens som krävs för att använda digitala verktyg. Bildningschefen föreslås få uppdraget 
år 20 16. Den tidigare föreslagna budgeten för 2017-20 18 om 90 tkr för inköp av datorutrustning per år föreslås 
tidigareläggas 2016 med 180 tkr med anledning av att det framkommit att ett nyligen införskaffat digitalt 
lärverktyg inte kan utnyttjas fullt ut om det inte finns två ytterligare klassuppsättningar datorer. För att utreda hur 
den årliga budgeten fOr datorer har utnyttjats tidigare år ges ett uppdrag att ta reda på det. 

Investeringarna i Åstugan och Ljusnarshallen måste utredas vidare men det föreslås ändå ett anslag i budget för 
dessa och beslut om hur anslaget används får anstå. Detta innebär att investeringsbudgeten för 2016 slutligen 
uppgår till totalt 17 125 tkr. 

usteringarna i investerin st>ua eten är marl<eraae mea lila. 

Avslutande kommentarer 
Unde11ecknad anser att det budgetunderlag som nu läggs fram utgör en stark budget för 20 16. Vi har beaktat att 
verksamhetsvolymerna kan förändras drastiskt under året och har beredskap för att klara av dessa förändringar. 
En resultatnivå på I 0 000 tkr är viktigt för vårt framtida investeringsbehov och för att vi tillsammans med 
ersättningarna från Migrationsverket ska ha tillräckligt med likvida medel för att klara av förändrade 
förutsättningar under året. Vi har ett spännande år framför oss! 

Lj usnarsbergs kommun 
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Organisationsschema 

Valberedning 

ORGANISATION 

Kommunfullmäktige 

(KF) 

(25 ledamöter) 

Kommunstyrelse 

(KS) 

Revision 

Val nämnd 

(5 ledamöter) 

Bergslagens 

överförmyndarnämnd 

Allmänna utskottet 

(5 ledamöter) 

Kommunala bolag och 

stiftelser 

• Ljusnarsbergs 

Kornrnunlager AB 
• Stiftelsen Gillersklack 

Kommunal

förbund 

• BKl - Bergslagens 

kommunalteknik 
• SOFINT 

Samordningsförbundet i 

norra Örebro län 

(5 ledamöter) 

Bildnings- och 

sociala utskottet 

(5 ledamöter) 

Samarbetsorg. och 

delägarskap 

• Kornmuninvest 

• Partoerskap 
Bergslagsbanan 

• Bergskraft ekonomisk 
förening 

• RKHF Ljusnarsbergs 

äldrebosläder 
• Tursam m.fl. 

Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

(7 ledamöter) 

Berg-slagens miljö

och byggnämnd 

(13 ledamöter) 
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Den hållbara kommunen 

Att skapa den hållbara kommunen 
Kommunfullmäktige beslutade om en ny 

styrmodell för kommunen den 10 juni 2015, som 

ska säkerställa att den demokratiska processen 

genomsyrar hela den kommunala verksamheten. 

Utgångspunkten för styrmodellen är "den hållbara 

kommunen" och utgår ifrån fyra genomsyrande 

perspektiv, hämtade från Utvecklingsstrategi för 

Örebroregionen (RUS:en). De fyra perspektiven är 

öppen kommun, kunskap & kompetens, möten & 

upplevelser samt innovationer & entreprenörskap. 

Från och med verksamhetsår 2016 kan den nya 

styrmodellen tillämpas fullt ut i verksamheterna, 

vilkas styrdokument ska utgå ifrån de fyra 

genomsyrandeperspektiven. Varje budgetansvarig 

ska upprätta en årlig aktivitetsplan för sin enhet, 

Ekonomisk hållbarhet 
Budgetens tydligaste ändamål är att skapa 

ekonomisk hållbarhet, eller god ekonomisk 

hushållning i kommunen. Begreppet "god 

ekonomisk hushållning" innebär att ha balans 

mellan intäkter och kostnader över tid samt att 

bedriva en effektiv organisation som hushåller med 

skattemedlen. Den allmänna utgångspunkten för 

en långsikt ig ekonomisk planering i kommuner är 

att varje generation själv ska bära kostnaderna för 

den service som den konsumerar. Detta innebär 

att det budgeterade resultatet i kommunen måste 

vara tillräckligt högt för att servicenivån ska kunna 

garanteras för kommande generationer utan att 

behöva höja den kommunala skattesatsen. 

Kommunen påverkas då och då av oväntade 

händelser och det gäller att finna strategier för att 

kunna hantera detta utan att orsaka ekonomisk 

instabilitet. Genom aktiv omvärldsbevakning går 

det att lära sig att hantera förändringar, eventuellt 

begränsa effekterna av dem och förhoppningsvis 

kunna dra nytta av dem. 

vilken ska redogöra för hur enheten ska införliva de 

perspektiv som bygger den hållbara kommunen. 

Styrmodellen kommer att skapa en röd tråd för 

målstyrningen, från övergripande styrdokument t ill 

lönekriterier för de anställda. Styrmodellen 

tydliggör förhållandet mellan resurser, 

prestationer, resultat och effekter för kommunens 

invånare. 

Effekten för invånarna är den hållbara kommunen, 

som kännetecknas av ekonomisk, social, 

miljömässig och kulturell hållbarhet, vilket 

avspeglas i symbolen för kommunens styrmodell. 

Framtiden är oviss. Som ett exempel kan nämnas 

att Ljusnarsbergs kommun sedan länge har haft en 

negativ befolkningstillväxt. År 2013 bröts den 

trenden i och med de stora grupper av flyktingar 

som har immigrerat till Sverige. Ingen kunde 

förutse flera år tidigare att kommunen skulle 

uppleva en befolkningstillväxt och därmed ökade 

skatteintäkter. 

Kommun 

Örebro 
Karlskoga 
Kumla 
Lindesberg 
Laxå 
Lekeberg 
Hallsberg 
Ljusnarsberg 
Degefors 
Askersund 
Hällefors 
Nora 
Totalt 

Källa: SCB (2014). 

Befolkning Folkökning 

~ • I • 

' ' . 
21016 112 

23 269 93 
5 664 84 
7 363 74 

15 315 48 
4913 38 
9 531 31 

11119 23 
6 936 -46 

10 352 -47 
288150 2 755 



I årets skatteunderlag har det antagits att 

kommunens befolkning minskar med 100 invånare 

mellan den 1 november 2014 och 1 november 

2015. 1 januari - 30 juni 2015 minskade 

befolkningen med 39 invånare. 

I media har det rapporterats om att Ljusnarsbergs 

kommun är den kommun i landet som tar emot 

flest flyktingar per 1 000 invånare (t.ex. SVT 

Nyheter Örebro, Flest flyktingar per invånare i 

landet, Anders Nord, 20151014, www.svt.se). Att 

få flyktingarna att etablera sig i kommunen är ett 

sätt att skapa ekonomisk hållbarhet. 

Flyktingmottagandet är en utmaning som skapar 

arbetsti llfällen i kommunen. I Budget 2016 tillskjuts 

Social hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle verkar för att 

individens rättigheter respekteras. Kommunen 

jobbar för att varje människa ska ha möjlighet till 

god hälsa, kunskap och demokratisk delaktighet. 

År 2016 tillskjuter staten pengar till kommunerna 

för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. För 

Ljusnarsberg innebär det uppskattningsvis 

1458 tkr. Ytterligare statliga medel för 

personalförstärkning i grundskolan och förskolan 

har tagits i beaktande inför år 2016 och i plan för 

2017-2018. 

Viss specialistkompetens är emellanåt svår att 

rekrytera till kommunen. Svårigheten att försörja 

den kommunala verksamheten med kompetens 

inom löneadministration har resulterat i ett beslut 

från fullmäktige om att ansöka om medlemskap i 

Sydnärkes lönenämnd. Samarbetet med 

kommunerna i södra Närke innebär att den 

framtida lönehanteringen är tryggad. Inledningsvis 

innebär medlemskapet ingen bespar ing, men på 

lång sikt skapar det flexibilitet i kommunens 

administration vilket kan möjliggöra 

kostnad seffektivi ser i ngar. 

Kommunen har mål om att förbättra 

företagsklimatet. I Svenskt näringslivs rankning 

över företagsklimatet i landets kommuner 2015 

hamnar Ljusnarsbergs kommun på plats 95 av 290. 

6 

medel från statsbidrag för personalförstärkning till 

individ- och familjeomsorgen (IFO) samt 

överförmyndarnämnden. 

I budgetunderlaget har det tagits hänsyn t ill 

följande kostnadsförändringar: 

• Lönerevisionen 2015 resulterade i 2,28% 

lönepåslag. 

• Lönerevisionen 2016 antas resultera i 

3,5% lönepåslag. 

• Arbetsgivaravgifterna är oförändrade med 

38,46%. 

• Prisuppräkningar har gjorts med 187 tkr. 

• Finansnettot sänks med 1 700 tkr till följd 

av det låga ränteläget på marknaden. 

Arbetstillfällena skapar social trygghet och är 

viktiga för en hållbar kommun. Genom analys och 

uppföljning av näringslivsarbetet skapas goda 

förutsättningar för ett näringsliv i utveckling. 

Arbetslöshet 

Lekeberg 
Askersund 
Kumla 
Nora 
Örebro 
Hallsberg 
Degerfors 
Karlskoga 
Lindesberg 
Hällefors 
Laxå 
Ljusnarsberg 

% 

6,6 
7,8 

8,7 

9,1 

8,8 
9,3 
9,7 

10,6 
11,6 

11,8 
Källa: www.ekanomifokto.se Antalet öppet orbetsläso och 

personer med aktivitetsstöd 16-64 år 2014. 

Kö/lo: Svenskt näringslivs rankning ov färetagsklimatet 

106 
122 

213 

279 



Miljömässig hållbarhet 
Ljusnarsberg är beroende av kollektivtrafiken. 

Genom goda förbindelser till arbete är det en 

fördel att bosätta sig i Ljusnarsberg där det är 

billigt at t bo därför att huspriserna är låga och 

skatt esatsen är bland de lägst a i länet. Vardagar 

går tåg varje t imme från stationerna i Kopparberg 

och Ställdalen. 

Låga priser på bostadsmarknaden kan medföra 

bost adsbrist ti ll följd av de inlåsningseffekter som 

uppstår när husägare int e kan sälja sina hus därför 

att de inte har någon annanstans at t flytta t ill då 

nybyggnationer är svårfinansierade. År 2014 

färd igställdes kommunens första seniorboende på 

Kyrkvägen och alla lägenheter är nu uthyrda. 

Genom en kombination av fungerande 

bost adsmarknad, ko llektivtrafik och utbyggd 

infrastruktur kan Ljusnarsberg utnyttja sina 

förutsättningar för att behålla och locka nya 

invånare. 

Att satsa på digitala lösningar är ett sät t att 

utnyttja resurserna maximalt och innebär ofta 

vinst er för miljön. M edel i budgeten för inrättande 

av ett nytt ärendehanteringssystem och läsplattor 

åt de förtroendevalda kommer att innebära långt 

mindre pappershantering. Den externt 

finansierade fiberutbyggnaden innebär förkortade 

avst ånd t ill landsbygden. 

De analoga larmen inom hemtjänsten ska bytas ut 

t ill digitala t rygghetslarm och det tillskjuts medel 

för detta i 2016 års budget och i plan för 2017-

2018. Vidare finns det ett mål om at t utveckla 

kommunens hemsida ti ll at t bli mer informativ. 

I budgeten beslutas även om en kvalitetshöjning av 

fastighetsunderhållet i kommunen genom att 

tillsätta en tjänst som fastighetstekniker för 

kommunens lokaler och en drifttekniker för 

allmännyttans fastighetsbestånd. Detta förväntas 

på sikt medföra energibesparingar i kommunens 

fastighetsbest ånd. 

Kommunal skatt 2015 

Kumla 
Örebro 
Ljusnarsberg 
Hallsberg 
Lekeberg 
Nora 
Askersund 
Karlskoga 
Hällefors 
Laxå 
Degerfors 
Lindesberg 
Källa: Skatteverket 

% 

I ! I 

I : 

21,43 
21,75 
21,95 
22,00 
22,05 
22,18 
22,30 
22,30 

7 



Kulturell hållbarhet 
Kulturell hållbarhet i en kommun innebär att 

organisation och kommuninvånare införlivar och 

bidrar till att skapa en god samhällsanda. I en liten 

kommun blir det tydligt att det är människorna 

som verkar i den som gör skillnad. Korta 

beslutsvägar och närhet till alla i hela 

organisationen skapar effektiva verksamheter. 

Det kulturella kapitalet i Ljusnarsberg innebär en 

förmåga att utnyttja de förutsättningar som finns 

till kommunens fördel. Ljusnarsbergs kommuns 

stora fördel är att vara en liten kommun där 

klimatet mellan invånare och förtroendevalda är 

öppet och baseras på tillit. Korta beslutsvägar i den 

kommunala verksamheten innebär mindre krångel 

och förmågan till handlingskraft ökar avsevärt. 

Detta medför per automatik att kommunen har en 

möjlighet att snabbt ställa om till nya 

förutsättningar, vilket innebär att resurserna kan 

utnyttjas effektivt. 

Kommunens geografiska läge, den lokala 

arbetsmarknadsregionens storlek, infrastrukturen, 

utbildningsnivån och branschstrukturen har 

betydelse för de ekonomiska förutsättningarna 

(Tillit och tolerans - en skrift om det sociala 

kapitalets betydelse för platsens utveckling, Arena 

för tillväxt 2015, sid. 46) och kulturen avgör hur 

kommunen väljer att handskas med sin situation. 

Ljusnarsbergs kommun har bland de högsta 

ohälsotalen i landet. Det finns starka samband 

mellan en låg utbildningsnivå, låg inkomstnivå, hög 

arbetslöshet och höga ohälsotal. Sveriges nya 

geografi 2015 (Arena för tillväxt och Sweco, sid. 22) 

menar att det är en utmaning för Ljusnarsbergs 

kommun att skapa tillväxt med minskat 

skatteunderlag i kombination med ökade 

kostnader för ekonomiskt bistånd och ohälsa. 

Ljusnarsbergs kommun har sedan lång tid tillbaka 

utmanat svårigheterna och utvecklat en strategi för 

att inte försätta sig i en situation med höga 

kostnader för ekonomiskt bistånd. Detta har skett 

genom samarbete mellan arbetsmarknadsenheten 

(AME) och IFO. 

Invånare 25-44 år med % 
eftergymnasial 
utbildning 

Örebro 
Nora 

Kumla 
Lekeberg 

Karlskoga 

Lindesberg 
Hällefors 

Hallsberg 
Laxå 

Askersund 
Degerfors 

Ljusnarsberg 

8 

48,3 

33,0 
32,6 
32,6 
30,4 
28,1 
27,2 
27,1 
25,2 
25,1 
22,0 
21,3 

Källa: SCB. Med eftergymnasial utbildning avses utbildning 

kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning (2014). 

Nettokostnad 

ekonomiskt bistånd 
2014 

Laxå 
Askersund 
Hallsberg 
Lekeberg 
Kumla 
Ljusnarsberg 
Nora 
Hällefors 
Degerfors 
Karlskoga 
Lindesberg 
Örebro 

Kr/ invånare 

455 
544 
596 
765 

1008 
1281 
1284 
1305 
1322 
1324 
1 701 

Käfla: www.kolada.se (2014). Nettokostnad fär ekonomiskt 

bistånd, dividerad med antalet invånare totalt. 

I budget 2016 är kostnadsmedvetenheten en tydlig 

utgångspunkt. Flera åtgärder presenteras för att 

anpassa verksamheternas kostnader till 

skatteintäkterna och behoven av att avsätta medel 

till kommande investeringar och kostnadsökningar. 

Ljusnarsbergs kommun har blivit känd som en 

kommun som har lyckats anpassa sig till sina 

ekonomiska förutsättningar och har därför 

inbjudits till kurser och konferenser runt om i 

landet (t.ex. Sveriges kommuner och landstings 

budgetdagar 2014). Denna uppmärksamhet skapar 

en form av kapital som är mer värdefull än de 

eventuella skattemedel som hade kunnat satsas på 

marknadsföring av kommunen. 



Mål för verksamheterna 

DEN HÅLLBARA KOMMUNEN 

Kommunens hemsida ska 
utvecklas till att bli ännu mer 
informativ. 
Delmål för 2016: kommunen ska 
uppnå 80 % av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning. 

Den kommunala verksamheten ska 
intensifiera integrationsarbetet 
under 2016 genom att skapa 
samordnade och långsiktiga 
processer för ändamålet. 
Delmål: det ska inrättas t io 

praktikplatser och fem instegsjobb 
till nya invånare i kommunen under 
2016. 

Andelen elever som får godkänt på 
nationella proven i årskurs 3 ska 
vara minst 70 procent år 2018. 
Delmål för 2016: 58 % 

Meritvärdet i årskurs 9 bland 
kommunens elever ska vara minst 
210 poäng år 2018. 
Delmål för 2016: 190 
Källa: Ska/verket 

9 

Äldreomsorgens brukare ska vara 
nöjda/ mycket nöjda med sitt 
särskilda boende och med sin 
hemtjänst. 
Delmål för 2016: minst 90 %. 
Källa: Sacialstyrelsens nationella 
brukarundersäkning inom äldreomsorgen. 

Antalet utlånade media per invånare 
från kommunens bibliotek ska 
motsvara sju media per år. 
Delmål för 2016: en ökning av antalet 

utlånade media i j ämförelse med år 
2015. 
Källa: Kungliga biblioteket 

Kommunens företagare ska vara 
positiva till den kommunala 
servicen. 
Delmål för 2016: 70 poäng. 
Källa: SKL:s Insikten 

Kommunen ska klättra i Svenskt 
näringslivs ranking över 
företagsklimatet i kommunen. 
Delmål för 2016: plats 91. 
Källa: Svenskt näringslivs ranking av 



Finansiella mål 

0 •• 0 

FINANSIELLA MAL FOR EN GOD EKONOMISK HUSHALLNING 

Kommunfullmäktige beslutar om finansiella mål och riktlinjer, som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. 

Kommunens skatteintäkter och övriga intäkt er ska kunna fina nsiera den löpande verksamheten och 

året s invest eringar bör kunna finansieras med skatteintäkter och statsbidrag. 

Detta medför att kommunens betalningsberedskap säkras. Lyckas kommunen inte med detta, 

kommer betalningsberedskapen att försvagas på sikt, vilket innebär framtida belastningar. 

10 

Investeringar 

Investeringsnivån ska uppgå till 
högst 17 125 tkr. 

Likviditeten ska uppgå till minst fem 
procent av kommunens årliga externa 
bruttokostnader 

Det ska amorteras minst 
25 000 tkr kronor under 2016 
Ljusnarsbergs kommunlager ska 
avvecklas och lån motsvarande 
22 500 tkr ska amorteras. 

Resultatet ska uppgå till minst 
10 000 tkr år 2016. 



Förslag till budget 2016 

Skatteintäkter (antaganden utifrån SKL:s prognoser 

för Ljusnarsbergs kommun) 

183 046 190 734 199 508 208087 35 318 37602 40003 42 740 

183 525 191 416 199 647 208033 

62036 60456 54 756 48883 43145 12 614 12 419 11484 10 472 

57 917 52186 46083 40 224 

6305 5 321 5 211 5 102 4 993 1 282 1093 1 093 1 093 

5049 4 944 4840 4 735 

-190 -139 -932 -2150 -3 343 -39 -29 -195 -460 

-1144 -2 053 -3 243 -4427 

2 248 1 718 1683 1648 1613 457 353 353 353 

2 202 2156 2110 2065 

-34 1 178 997 976 955 -7 242 209 209 

1007 986 965 944 

251579 252449 253 968 255 448 49 625 51680 52 947 54406 

248 557 249636 250403 251573 

-194 -40 

197 40 

41 

251620 252 449 253 968 255 448 49 625 51596 52 947 54406 

248 557 250000 250403 251573 

8 810 8821 8 821 8 821 8 821 1 791 1831 1 870 1 910 

8500 8430 8400 8300 

260 441 261270 262 789 264 269 51417 53427 54817 56316 

257 057 258430 258 803 259 873 

183 087 190 734 199 508 208 087 35318 37 518 40003 42740 

183 525 190 734 199 647 208033 

79173 77 355 70536 63 280 56182 16 099 15 909 14814 13 577 

11 

45 553 

9 445 

1093 

-732 

353 

209 

55 921 

55 921 

1 952 

57873 

45553 

12 320 
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Lånebilaga 2016 
Skuld Ränta Skuld 

Långjvare lånenr 2014-01-01 Räntesats Beraknirg Amorterirg Förfa!odatum 2014-12·31 

Kommmlll\/eSt 2) 74944 5COOOOO 0,07% 3500 2016-04-28 5COOOOO 

Komnuninvest 30098 6COOCOO 
3månSTI80R 

168COO 
Tobank~ars 

6COOCOO 
+0,14% uppsägnilg 

Kommunlll\/eSt 3) 70798 6COOCOO 0,92% 55200 2016-08-26 6COOCOO 

Kommunlll\/eSt 1) 25890 lOCOOCOO 4,04% 404COO 2017-07-27 lOCOOCOO 

Komrrunlnvest m lS 9COOOOO 0,51% 45900 2016-12·13 9000000 

Komnuninvest f,6931 20000000 
3-fflånSTISOR 

400COO 2016-01·24 20CXXHXXl 
+0,49% 

Komrrunlnvest 66849 27000COO 0,39% 105300 4500000 2016-01-15 22500000 Br,ggetiet 

Komrrunlnvest WJ20 4500COO 2,19% 98550 500COO 2017·12-06 4000000 
Ren~etBKT 

ska betala 

Komrruninvest 73143 8500000 0,33% 28050 2017-02-13 8500000 

Komrruninvest 73753 lSCOOCOO 0,34% 51COO 2017-04-11 lSCOOOOO 
FrånlfABtll 

komrun 

Komrruninvest 55611 lOOOOCOO 
3-fflånSTISOR 

270COO 
Tobank~rs 

lOCOOOOO 
FrånlfABtll 

+0,09% uppsägnilg komrun 

Komlu1lnYest 76!l52 20COOCOO 0,38% 76COO 201S-O'J-10 20COOOOO FrånlfABT• RB 

Komnuninvest 75558 18033000 0,19% 34263 2017-06-15 18033000 Från LFAB T• R8 

Komlu1lnYest 70549 21000000 0,98% 2058Xl 2016-08-12 21000000 Ri<sl>,1!gen 

Komrrunfflest 55610 21COOOOO 2,99% 627900 2016-06-01 21000000 Ri<sl>,1!gen 

Komnunlnvest 76456 20CXXJOOO 0,14% 28COO 2017-al-29 20COOOOO Ri<sl>,1!gen 

Komrrunlnwst 70796 12960COO 1,15% 149040 2017-al-26 12960000 Från LFAB lill RB 

SUMMA 233993000 2750503 5COOCOO 228993000 



RESULTATBUDGET 2016 
- SO invånare (Cirkulär 15:29) 

Bokslut Budget Prognos Budget Flerårsplan 

92 504 

-312 113 

-9489 

-229 098 

170177 

80535 

6324 

-5 986 

21 952 

21952 

69483 

-299 458 

-7 253 

-237 228 

174 758 

75031 

3 200 

-7000 

8 761 

8 761 

73 437 

-308 905 

-7 254 

-242 722 

173 694 

79173 

2 782 

-5 219 

7 708 

7 708 

66469 

-306 931 

-7880 

-248 342 

183 087 

77 355 

1000 

-3100 

10 000 

10 000 

70604 

-316 850 

-7 530 

-253 776 

190 734 

70 536 

1000 

-3 300 

5 194 

5194 

74 746 

-328 967 

-7 530 

-261 751 

199 508 

63 280 

1 000 

-3600 

-1563 

-1563 

13 



Noter till rambudget 

Inklusive verksamhetsförändringar 

Bokslut Budget Prognos Budget Flerårsplan 

Belopp i tkr 

Not 1 Verksamhetens kostnader 

Kostnader enl redovisning 

Interna poster 

Kapitalkostnader 

SUMMA 

Not 2 Avskrivnil)gar 

Inventarier 

Fastigheter och anläggningar 

Nedskrivning 

SUMMA 

Not 3 Skatteintäkter 

Prel. kommunalskatt 

Slutavräkning 

SUMMA 

Not 4 Generella statsbidrag och 

utjämning 

lnkomstutjämning 

Kostnadsutjämning 

Fastighetsavgift 

Strukturbidrag 

LSS·utjämning 

Regleringsbidrag/-avgift 

SUMMA 

Not 5 Finansiella kostnader 

Räntekostnader 

Övriga finansiella kostnader 

SUMMA 

Not 6 Avstämning av balanskrav 

Årets resultat 

Täckande av tidigare års 

underskott 

Justerat resultat 

2014 2015 

-340 225 -324 597 

15 050 14 981 

13062 10158 

-312 113 -299 458 

-1028 -1488 

-6161 -5 765 

-2 300 

-9 489 -7 253 

170 670 174 758 

-493 

170177 174 758 

54 564 56 838 

14 616 6374 

8420 8500 

2 216 2 202 

-406 241 

1125 876 

80 535 75031 

-5 196 -6900 

-790 -100 

-5 986 -7000 

21952 8 761 

21952 8761 

Juni15 2016 2017 2018 

-330 477 -333 594 -345 473 -357 590 

11410 14 981 14 981 14 981 

10162 11682 13 642 13 642 

-308 905 -306 931 -316 850 -328 967 

-1488 -1413 -1413 -1413 

-5 766 -6468 -6468 -6468 

-7 254 -7 880 -7 881 -7 881 

173 694 183 046 190 734 199 508 

41 

173 694 183 087 190 734 199 508 

62036 60 456 54 756 48883 

6 305 5 321 5 211 5 102 

8808 8 821 8 821 8821 

2 248 1718 1683 1648 

-34 1178 997 976 

-190 -139 -932 -2 150 

79173 77 355 70 536 63 280 

-5 213 -3000 -3 200 -3 500 

-6 -100 -100 -100 

-5 219 -3100 -3 300 -3 600 

7708 10000 5194 1563 

7708 10 000 5194 1563 

14 



Driftbudget, verksamhetsförändringar (tkr) 

Allmänna utskottet 

Överförmyndarnämnden 

Allmännyttan 

123 

111 

111 

123 

111 

140 

170 

111 

122 

111 

111 

610 

610 

610 

-350 -350 -350 -350 

788 788 788 788 

-100 -100 -200 -200 

-233 -233 -233 -233 

125 125 195 195 

100 100 

420 420 420 420 

25 25 25 2S 

35 35 35 35 

-150 -150 -150 -150 

-104 -104 -208 -208 

456 0 456 422 0 

-1300 141 -1239 -1300 141 -1239 

830 -141 689 830 -141 689 

550 550 550 550 

0 0 0 0 0 0 

-350 

788 

-200 

-233 

195 

100 

420 

2S 

35 

-150 

-208 

-1300 

830 

550 

0 

15 

-350 

788 

-200 

-233 

195 

100 

420 

2S 

35 

-150 

-208 

0 422 

141 -1 239 

-141 689 

550 

0 0 



16 

Bildnings- och sociala utskottet (sid 1 av 2) 

510 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

520 -15 -15 -15 -15 -15 -15 

520 ·20 ·20 ·20 ·20 ·20 ·20 

542 -7 -7 ·7 ·7 -7 -7 

40 52 .357 -357 -357 -357 -357 .357 

510 -390 -390 -390 -390 ·390 -390 

510 -200 -200 -200 -200 -200 -200 

520 575 -50 525 57S -50 525 57S -50 525 

510 120 120 120 120 120 120 

510 -925 -925 -925 -925 -925 -925 

510 -170 -170 -170 -170 -170 -170 

510 -6S 4 -6S -6S 4 -6S -6S 4 -65 

510 170 170 170 170 170 170 

510 420 -25 395 420 -25 395 420 -25 395 

510 988 -988 0 988 -988 988 -988 0 

510 1525 -86 1439 1 525 -86 -86 1439 

510 -165 -165 -165 -165 -165 -165 

510 150 150 150 150 150 150 

510 00 -5 75 00 -5 75 00 -5 75 

510 10 10 10 10 10 10 

54x 21 21 -67 -67 ~ ~ 

54x 2333 2333 2333 2333 2333 2333 

52-54 -48 -48 -48 -48 -48 -48 

54X -332 -332 -332 -332 -332 -332 

510 -210 -210 -210 -210 -210 -210 

544 -220 -220 -220 -220 -220 -220 

544 -110 -110 -110 -110 -110 -110 

510 -60 -60 -60 -60 -60 -60 

510 -51 -51 -51 -51 -51 -51 

510 -60 -(i() -60 -60 -60 -60 

510 -105 -50 -155 -105 -50 -155 -105 -50 -155 

510 ·25 -25 -25 -25 -25 -25 

510 ·20 -20 -20 -20 -20 -20 



Bildnings- och sociala utskottet (sid 2 av 2) 

mgl, on ragsansta nng 

Höjd bemanning iiom äldreomsorgen (finans 
statsbid) 

Alllfut av befintfca trygghetsli11'11 TimtaD 

leasing nya trygghetslann (fr .o.m. 4:e kvartalet) 

leasing nytt internt alarm Solgården/~en 

Ålmtälande bemanning!gJ<ld eMetschef 
funktionsstöd 

Ny vaktmästarorganisation 

Utill<n. socialsEl<ret msamkoomarde (20 
ärenden/åa) 

Anpassnre bemmning re9.1rsförd Solgården 

Mu>ikatantal leasingl>larSolgården 

UA>Säi:ni"e avtal med SamhaD (kvar endast 
imandl~ 

Arbetskläder äldreomsorgen inkl tvätt (ej spec. 
belopp) 

Höjd maxtaxa älcreomsorgen 

Summa Bildnings-och sociala 
utskottet 

. :.1 

SXX 

5 

5 

.. 

430 -341 

4)()( 1458 

410 114 

410 105 

440 

410 159 

440 406 

420 247 

440 ·144 

440 -50 

450 -621 

4 

410 

3817 

Totalt verksamhetsförändringar 

211 ·130 

·1458 

114 

105 

159 

250 ·156 

·247 

·144 

-50 

-621 

·35 ·35 

-aoo 792 

17 

-341 211 -130 -341 211 ·130 

1458 
-1 

1458 ·1458 
458 

422 422 422 422 

130 130 130 130 

159 159 159 159 

406 250 -156 406 250 ·156 

494 494 494 494 

·144 ·144 -144 ·144 

-50 ·50 -50 ·SO 

-621 -621 -621 -621 

-71 -71 ·71 ·71 

4329 .a32lJ 1001 4330 -3328 1002 



lnvesteringsbudget 

(lnvesteringsbudget sid 1 av 2) 

140 

170 

170 

544 

520 

122 

420 

111 

111 

170 

170 

170 

521 

610 

610 

610 

(&x)( 

00131 

00131 

43S01 

44X 

40X 

10210 

5 

>0000< 

81510 

40n1 

44071 

03157 

40771 

81520 

81520 

81520 

150 

150 

200 

18J 

40 

65 

so 

so 

10000 

300 

200 

150 

150 

200 

65 

so 

300 

21835 

3SO 

200 

2277 

200 

150 

l SO 

200 

so 

so 

3SO 

100 

3000 

2277 

200 

lSO 

lSO 

so 

so 

3SO 

100 

3000 

2277 

23333 
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200 

150 

lSO 

so 

3SO 

100 

2277 
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(lnvesteringsbudget sid 2 av 2) 

111 24912 19SO 2000 1200 

500 500 

111 24912 4SO 

111 24912 250 250 

111 24912 200 200 

111 24913 500 880 gro 

111 24912 so so so so 50 

111 25020 200 200 200 200 150 

111 25020 200 2li0 2li0 260 260 

111 34010 7S0 

111 34010 100 

111 34010 50 

111 34010 40 60 ro 

111 34010 250 

111 34010 300 

111 86lOO< 500 1000 1000 1000 1000 

111 86lOO< 500 

111 86lOO< 250 5000 

111 86lOO< 1000 3000 

111 86lOO< 200 lffiO 

111 86lOO< 500 500 500 500 

111 86lOO< 1500 1500 2000 

111 86lOO< 250 500 500 500 500 

17125 39377 39977 32620 5737 



Kommunfullmäktige beslutar 

att Ljusnarsbergs kommunlager AB ska avyttras under 2016, 

att uppdra åt Kommunchefen att utreda konsekvenserna av ett övertagande av 

lokalvårdsverksamheten från Bergslagens kommunalteknik, 

att uppdra åt Bildningschefen att utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan och söka 

medel för detta till sommarens verksamhet, 

att uppdra åt Bildningschefen att utreda och bevaka behovet av att söka olika statsbidrag inom 

skolans område i syfte att insatser görs för bättre resultat, 

att uppdra åt Kommunchefen att genomlysa individ- och familjeomsorgens organisation och 

verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet 

kompetensbehov och att statliga bidrag rekvireras, 

att uppdra åt Socialchefen att utvärdera kommunens behov av att söka de särskilt riktade 

statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården under 2016, 

att uppdra åt Socialchefen att utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med Sam hall om köp av 

tvättjänster samt leverans av matlådor för att säkerställa att detta är möjligt att hantera inom ramen 

för den kommunala hemtjänstverksamheten, 

att uppdra åt Ekonomichefen att genomlysa förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare 

budgetbeslut och resursfördelningsmodell, 

att uppdra åt Näringslivsutvecklaren att kartlägga hur grundskolans investeringsbudget avseende IT

utrustning har utnyttjats de senaste två åren samt vilka utbildningsinsatser som har erbjudits 

personalen och om kompetensen är tillfredsställande, 

att uppdra åt Bildningschefen att utvärdera resultatet av inrättandet av kulturskola i kommunen med 

syfte att utröna om fler elever i och med detta valde att gå i Ljusnarsbergs grundskola istället för att 

välja privata alternativ eller grundskola i en annan kommun, 

att uppdra åt Kommunchefen att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av ett medlemskap i 

Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd, 

att det, under förutsättning att kommunen förvärvar mark intill Kyrkbacksskolans område, sker en 

bred dialog med alla elever i samband med budgetarbetet nästa år med målsättningen att utforma 

den utökade skolgården på bäst möjliga sätt, 

att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016 och att omsättningen av lån 

ska ske enligt delegationsordningen innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med 

ekonom, 
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att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd taxa med fyra procent, 

att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en ökad avgift med 34 kronor 

per tömning inklusive fyra kubikmeter och 20 meter slang, 

att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande två procents höjning, 

att aviserade medel hänförliga till regeringens proposition 2015/16:47 "Extra ändringsbudget för 

2015" ska hanteras redovisningstekniskt och i övrigt i samband med 2015 års bokslutsarbete, 

att tidigare års budgetuppdrag ska genomföras och rapporteras under 2016, samt 

att i övrigt fastställa Budget 2016 och plan för 2017-2018 enligt kommunstyrelsens förslag. 

21 


