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Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 sändes den 13 oktober 2016 ut 
till politiska partier representerade i kommunfullmäktige på remiss. 

Moderata Samlingspaitiet inkom den 2 november 2016 med yttrande över insänt 
förslag. 

Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna inkom den 7 november 2016 
vars ett yttrande och Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med ett 
gemensamt yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef 
Bo Wallströmer upprätta ett förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 
utifrån vad som framkommit i samband med möte i budgetberedningen. Förslaget 
skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2016. 

Kommunstyrelsen 
Äre nd ebeskrivn i ng 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till budget 2017 och flerårsplan för 
2018-2019. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Central samverkan har genomförts med arbetstagai·organisationerna den 
22 november 2016. 

Fastighetschef Jessica Eriksson föredrar alternativ gällande ombyggnation 
alternativt nybyggnation av Ljusnarshallen. 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkai· i att förslaget kompletteras med ett 
uppdrag att under 2017 införa kostnadsfri pedagogisk lunch inom förskolan. 

Justerandes slgn. Utdragsbeslyrkande 
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Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-23 

Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 
kompletteras med ett uppdrag att under 2017 införa kostnadsfri pedagogisk lunch 
inom förskolan. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter komplettering enligt 
kommunstyrelsens beslut, anta föreliggande förslag till budget för 2017 och 
flerårsplan 2018-2019. 

Justerandas sign. Utdragsbestyrkanda 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

I år har Ljusnarsbergs kommunfullmäktige tillsammans med en bred samling 
av företrädare för olika delar av samhället format Vision 2030 och den ska 
vara vägledande i det vi planerar och gör. 

Visionen säger: 

"Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle. Här skapar vi möjligheter till ett rikt 
liv. Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån. 
Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras. Här finns 
plats för stolthet, vilja och handlingskraft" 

Denna vilja och handlingskraft vill vi ta t illvara genom att samverka med 
föreningarna, öppna upp för att medborgarna ska få möjlighet att vara än 
mer delaktiga i utvecklingen och genom att rikta resurser för att stärka 
attraktiviteten. Vi samverkar med näringslivet och andra arbetsgivare för att 
de ska trivas, utvecklas och för att fler företag ska etablera sig. Vi samverkar 

med andra kommuner och andra samhällsaktörer för att tillsammans utveckla och stärka kommunen. 

Jag är övertygad om att kommunen utvecklas bäst genom dialog och samverkan. Utifrån ibland skilda 
utgångspunkter brukar vi komma fram till bra lösningar. Det förutsätter naturligtvis en vilja att kompromissa. 
Denna v ilja präglar också detta budgetförslag. De övergripande målen har vi inte rört. Budget 2017-2019 har 
som övergripande fokus långsiktighet. Kommunen befinner sig i en osäker tid med många utmaningar och 
osäkerheter. När resurserna ska fördelas i kommunen är det många som behöver sin beskärda del av kakan. De 
flest a av oss vill se satsningar som påverkar vår vardag och de människor som är viktiga för oss. Men alla 

kommunens verksamheter behövs för att vi ska vara trygga, utvecklas och leva ett rikt liv i alla dess olika faser. 

Trots återhållsamhet finns några förstärkningar i budget 2017 och dessa riktas i huvudsak till barn. I förskolan 
inför vi kostnadsfria pedagogiska måltider, vi inrättar en ny tjänst som familjeterapeut samt utreder åtgärder 
vars syfte är att stärka barn och ungas utveckling. Under år 2017 måste skol lokalfrågan få en lösning för att vi 
ska få den sen tidigare beslutade F-9 skolan samlade. Största diskussionen i budget 2017 på 

kommunfullmäktige kommer att vara investeringen i Ljusnarshallen och jag hoppas att debatten om hallen 
sätts i relation ti ll allt annat som också behöver göras, för annars är det inte ansvarsfullt. 

Investeringsnivån kommer att vara hög ytterligare några år framöver och då krävs att vi har en hållbar 
finansiering. God ekonomisk hushållning innebär att vi inte lämnar över ett allt för stort ekonomiskt åtagande 
till de som ska ta över efter oss. Därför är det viktigt att vi fortsätter analysera framtida investeringsbehov och 
matchar det mot nivåer som är realistiska. Därför behöver vi också ha ett överskott i kommunens drift budget. 
Varje krona i överskott minskar kommunens lånebehov lika mycket. 

Ansvarstagande utifrån en helhetssyn på kommunens utmaningar ska gälla. Samsyn och helhet är viktiga 
ledord. 
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sociala utskottet 
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förening 
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och byunämnd 

(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. 

Ekonomisk hållbarhet 
God ekonomisk hushållning 
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 hushållar med 

skattemedlen. Den allmänna utgångspunkten för 

en långsiktig 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 har beslutat sänka skattesatsen med 

ett öre till 21,04 procent till år 2017. 

Kommunen påverkas då och då av oväntade 

händelser och det gäller att finna strategier för att 

kunna hantera dessa 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. 

Styrmodellen kommer att skapa en röd tråd för 

målstyrningen, från övergripande styrdokument till 

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. 

Befolkningsutveckling 2006-juni 2016 

BEFOLKNING 

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 immigrerade till Sverige. Ingen kunde förutse 

flera år tidigare att kommunen skulle uppleva en 

befolkningstillväxt på så kort tid och därmed ökade 

skatteintäkter. 

Ljusnarsbergs kommun är den kommun i landet 

som tar emot flest asylsökande per invånare. Att få 

dem att etablera sig i kommunen är ett sätt att 

skapa ekonomisk hållbarhet. I årets 

budgetunderlag beräknas kommunens befolkning 

minska med 25 invånare mellan den 1 november 

2015 och 1 november 2016. Generellt i landet ökar 



befolkningen men skatteunderlagstillväxten är 

sämre än förväntat. Arbetskraften har ökat men 

många står utanför arbetsmarknaden. 

En stor andel av kommunens befolkning är utanför 

art>etsmarknaden. Till skillnad från övriga 

kommuner i diagrammet har arbetslöshetssiffrorna 

i kommunen stigit för varje år. Om 

befolkningsökningen ska generera den förstärkning 

av skatteunderlaget som kommunen önskar 

behövs ett gediget arbete för att stärka 

integrationen på arbetsmarknaden. Under 2016 

antogs en lntegrationsplan och till den ska 

utarbetas en handlingsplan. 

Under 2016 gjordes den kommunala 

organisationen om för att bättre kunna ta till vara 

möjligheterna som invandringen innebär. 

Jntegrationsverksamheten och 

arbetsmarknadsenheten arbetar numera under 

samma verksamhetschef. 

Flyktingmottagandet är ett statligt finansiellt 

ansvar. Sedan 2015 har staten och de statliga 

myndigheterna, landstingen och kommunerna 

ställts inför svåra problem som förutsätter bred 

samverkan för att kunna lösas, skriver SKL i 

Ekonomirapporten oktober 2016. SKL skriver att 

staten i allt högre grad önskar samarbete, utan att 

det förs en dialog med kommunsektorn. "Det 

Social hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle verkar för att 

individens rättigheter respekteras. Kommunen 

verkar för att varje människa ska ha möjlighet till 

god hälsa, kunskap och demokratisk delaktighet. 

Antalet biståndsärenden inom individ- och 

familjeomsorgen har ökat de senaste åren. 

Arbetssätten behöver utvärderas för att utröna 

huruvida rätt insatser genomförs och om rätt 

grupper prioriteras. 

Kommunen behöver förbättra samarbetet mellan 

olika enheter för att så långt möjligt eliminera 

risker för social oro. Samverkan med 

Arbetsförmedlingen för att skapa arbetstillfällen åt 

människor i utsatta grupper är väsentligt. 
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Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel(%) av 
befolkningen 

Statistik från mars månad 

ÖREBRO 
LÄN 

NORA LINDESBERG HÄLLEFORS UUSNBERG 

• 2014 • 2015 • 2016 

försvårar de långvarigt förtroendefulla relationer 

som är grunden för allt gott samarbete." 

Väsentligt för skatteunderlaget är 

kommuninvånarnas möjligheter till försörjning. 

Ljusnarsbergs kommun har klättrat i Svenskt 

näringslivs rankning över företagsklimatet sedan 

2011. Kommunen har som målsättning att fortsätta 

klättra fem platser per år. 

Antal vårddygn institution och 
familjehem, barn exkl. 

ensamkommande 
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Antal vårddygn Institution och 
familjehem vuxna missbrukare 

- Institution 
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Ett arbetsmarknadsråd kommer att få en 

samordnande, uppföljande och ledande roll för att 

bidra till kunskap och sprida goda exempel, som får 

utgöra underlag för framtida politiska 

prioriteringar. Etableringen av rådet pågår under 

hösten 2016, och förväntas vara aktivt under hela 

planperioden 2017-2019. 

Kommunen behöver verka för att minska ski llnader 

i livsvillkor och hälsa hos befolkningen. Att säkra 

föräldrars arbete och försörjning för att motverka 

ekonomiskt utsatta barnhushåll, är en angelägen 

uppgift för kommunen. Inledningsvis behöver 

norra länsdelens Folkhälsoteam få i uppdrag at t 

kartlägga barnfattigdomen i Ljusnarsbergs 

kommun samt upprätta en handlingsplan mot 

barnfattigdom. 

Kommunstyrelsen har tidigare gett i uppdrag åt 

Socialchefen att kartlägga institutionsplaceringar 

inom missbruksvården. Inför framtida 

prioriteringar av budgetmedel krävs en uppföljning 

av vi lka institutioner och metoder som gett ett 

önskvärt utfall och vilka som inte har det (se 

2016-05-25 KS § 118). 

Kommunchefen fick i uppdrag att göra en 

genomlysning av IFO i 2016 års budget. Av 

rapporten framgår att kommunen har höga 

kostnader för IFO och en större verksamhetsvolym 

än jämförbara kommuner som kommunchefen har 

gjort studiebesök hos. Rapporten visar även att 

kommunen har en mycket hög kostnad för 

arbetsmarknadsåtgärder i jämförelse med samma 

kommuner, trots att antalet individer är i stort sett 

lika till antalet. Kommunchefens uppdrag behöver 

fullföljas och skattemedlen som finansierar 

försörjningsstöd, missbruksvård och 

arbetsmarknadsenhet prioriteras. 
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I 2017 års budget utökas anslaget till lFO samt LSS 

(LSS står för lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) med drygt 5 000 tkr. Det 

handlar bland annat om en samordnare, en 

familjeterapeut och en halvtidstjänst för 

myndighetsutövning till lFO:s enhet. Resultatet av 

denna satsning behöver noggrant följas upp och 

utvärderas inför kommande års prioriteringar i 

budgeten. 

Utöver denna satsning har flertalet åtgärder 

vidtagits för att avlasta och effektivisera 

handläggningen. Örebro kommun gör LSS

utredningarna åt Ljusnarsberg, som fattar besluten 

och verkställer dem. lntegrationssekreteraren 

sköter all handläggning av försörjningsstöd 

avseende nyanlända personer i väntan på 

etableringsersättning ("glappet"). Extra resurser 

har sat ts in under 2016 för att underhålla 

verksamhetssystemet och komma i kapp med det 

utvecklingsarbete som avstannat med anledning av 

det kraftigt ökade mottagandet av 

ensamkommande barn under 2015. Kommunen 

har även för avsikt att utöka samarbetet på olika 

sätt med andra kommuner framöver. 

Enligt den folkhälsobeskrivning som presenterades 

på kommunfullmäktige den 15 september 2016 är 

goda resultat i skolan en stark skyddsfaktor för 

barn i utsatta livssituationer. Låga betyg i 

grundskolan är en betydelsefull riskfaktor för 

framtida sociala och psykiska problem, oavsett 

socioekonomisk bakgrund. 

Ljusnarsbergs kommun har under en följd av år 

presterat lågt när det gäller måluppfyllelse i skolan. 

Resultaten följs upp varje år men effekterna av de 

resurser som tilldelas skolan behöver utvärderas 

noggrannare. 

I 2017 års budget tillskjuts 0,75 administratör till 

grundskolan. Den avser förstärka grundskolans 

ledningsorganisation och är avhängig omfattningen 

av kommunens mottagande av nyanlända och 

asylbarn, vilket påverkar storleken på erhållna 

statsbidrag kommande år. 

Ljusnarsbergs kommun har en hög andel äldre 

medborgare, närmare bestämt ca 1100 personer. 



Viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande är social 

gemenskap och socialt stöd, meningsfullhet, fysisk 

aktivitet och goda matvanor. Vård och omsorg om 

äldre och funktionshindrade är kommunens största 

verksamhet. År 2015 var nettokostnaden 

84 164 tkr, i jämförelse med kommunens totala 

nettokostnader för förskola, fritidshem, 

grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning 

som uppgick till 83 688 t kr. 

I 2017 års budget ges i uppdrag åt Kostchefen att 

revidera det kostpolitiska programmet. 

Kommunchefen ges i uppdrag att se över 

bostadsförsörjningen inom äldreomsorgen. 

Invånare 65-79 år i särskilt boende, 

andel{%) 

Laxå 0,4 

Örebro 0,5 

Kumla 0,6 

Askersund 0,8 
Degerfors 1,0 

Karlskoga 1,1 

Lindesberg 1,1 

Lekeberg 1,3 

Hallsberg 1,4 

Hällefors 1,4 

Nora i4 
Ljusnarsberg 3,0 
Antal personer 65-79 år som bor permanent 
I särskilda boendeformer dividerat med antol 

invånare 65-79 år 31/12 2014. 

Källa: Socialstyre/sen via w ww.kolada.se. 

Kommunen har en mycket hög andel äldre i särski lt 

boende och en mycket låg andel äldre med 

hemtjänst insatser. Kommunens befolkn ing åldras 

dessutom och det är dyrt att upprätthålla den 

struktur som kommunen har i dagsläget med ett 

stort antal platser inom särskilda boenden. 

I årets budget beslutas om reducering av fyra 

plat ser inom särski lt boende. Syftet med det är att 

på sikt omfördela resurserna från Treskill ingen t ill 

Koppargården och Solgården. På så sätt kan 

kommunen så småningom omvandla Treski llingen 

till något annat än ett särskilt boende, om behov 

f inns för en annan boendeform. Eventuellt kan 

Koppargården byggas ut när behovet av 

boendeplatser ökar. Det finns redan planrit ningar 

framtagna för ändamålet. Var behoven finns får 

utredas inom ramen för kommunchefens uppdrag. 

8 

I folkhälsobeskrivningen av Ljusnarsbergs kommun 

framkommer vidare at t det finns 832 personer i 

utanförskap i kommunen. I 2017 års budget ges 

norra länsdelens Folkhälsoteam i uppdrag att 

kartlägga dessa 832 personer. Det är en viktig 

uppgift inom ramen för kommunens fortsatta 

int egrationsarbete. Till denna del handlar 

integrationsarbetet inte om etableringen av 

nysvenskar utan om de människor som står 

utanför samhället och dess skyddsnät. 

Vuxna kommuninvånare 

0 20 65 100+ 

Efter två år lämnar nya svenskar etableringen och 

ska söka sig egen försörjning. Om de inte har 

arbete eller studier att gå t ill är r isken stor att 

dessa kommer att leva på försörjningsstöd. Studie

och yrkesvägledarens roll hamnar i fokus i 

integrationsarbetet. Nyanlända invandrare 

behöver snabbt hitta sin plats i studie- och 

yrkeslivet. Kommunen fortsätter att finansiera en 

först ärkning av studie- och yrkesvägledningen 

inom vuxenutbildningen med hjälp av statsbidrag 

även 2017. 

Idrotten är en viktig faktor för folkhälsan. Enligt 

officiell statist ik har Ljusnarsbergs kommun haft en 

låg andel föreningsaktiva i jämförelse med andra 

kommuner i landet. För att förbättra 

förutsättningarna för ett aktivt liv bland ungdomar 

finns bland annat planer på en stor renovering i 

befintlig idrot tshall. 

Vidare uppdras i budgeten åt Bi ldningschefen att 

utreda möj ligheterna till simskola i kommunen som 

en sommarlovsaktivitet. De föreningar som redan 

idag arrangerar simskola ska kunna ges visst 

ekonomiskt stöd för detta. 



Miljömässig hållbarhet 
Genom en kombination av fungerande 

bostadsmarknad, kollektivtrafik och utbyggd 

infrastruktur kan Ljusnarsberg utnyttja sina 

förutsättningar för att behålla och locka nya 

invånare. En eventuell fiberutbyggnad diskuteras 

med Regionen och privata aktörer. Än så länge är 

det för tidigt att avgöra vilka eventuella belopp 

som skulle kunna bli aktuella för kommunen att 

satsa i en eventuell fiberutbyggnad. 

I slutet av 2016 ska en ny Översiktsplan antas. Att 

erbjuda strand nära och byggklara tomter är en del 

av kommunens utvecklingsstrategi. Nya invånare 

ska attraheras och företagen i kommunen ska 

kunna locka arbetskraft genom att påvisa i vilken 

vacker natur det finns möjlighet att bosätta sig och 

sin familj. 

Strandskyddet är starkt i Sverige. 

Strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 med 

syfte att tillmötesgå behovet av utveckling i hela 

Sverige. Det kallas för Lis, landsbygdsutveckling i 

sjönära lägen. Ljusnarsbergs kommun hoppas 

kunna köpa mark för kommande bebyggelse vid 

sjöarna Ljusnaren och Björken. Om detta är möjligt 

återstår att se och i 2017 års budget finns 200 tkr 

avsatta för utarbetande av en Lis-plan. 

Sedan 2016 kan hälften av kommunens bilar tankas 

med gas. Vidare har kommunen gjort sig av med 

alla finansiella råvaruplaceringar och investerat i 

klimatsmarta alternativ istället. Kommunen 

prioriterade resurser för en drifttekniker i 2016 års 

budget som arbetar med energieffektiviseringar. I 

2017 års budget tilldelas fastighetsavdelningen 

ytterligare medel för ny styrutrustning till 

ventilationssystem och fläktar till kommunhuset, 

socialkontoret och Garhyttans förskola samt ett 

projekt för energibesparingar på Kyrkbacksskolan. 

Fortlöpande ser kommunen över vilka åtgärder 

den kan vidta för att spara resurser för att 

förbättra miljön och förebygga klimatförändringar. 

Att satsa på digitala lösningar är ett sätt att 

utnyttja resurserna maximalt och innebär ofta 

vinster för miljön. Det senaste året har det satsats 

mycket pengar på digitaliseringen i kommunen. I 

2017 års budget tilldelas medel till skolan och 

förskolan för inköp av datorer och läsplattor. Av 

2016 års tilldelade investeringsmedel, finansierade 

av de extra statsbidragen för flyktingmottagandet, 

återstår stora summor pengar för olika IT

investeringar. 

I 2016 års budget finns medel för införskaffande av 

läsplattor till de förtroendevalda i kommunen. 

Dessa utnyttjades inte 2016 och 

investeringsanslaget avses föras över till 2017 års 

investeringsbudget. Det är viktigt att så långt det 

går minimera pappershanteringen i kommunen, 

med hänsyn t ill miljön och effektiviteten i den 

kommunala administrationen. 

SKL skriver i Ekonomirapporten oktober 2016 att 

den demografiska utvecklingen ställer kommuner 

inför svåra prov. De nettokostnadsökningar som 

detta innebär kommer inte att kunna finansieras 

enbart genom att höja kommunalskatten. Det 

krävs effektiviseringsåtgärder av andra mått än 

tidigare. SKL nämner vilka möjligheter digitala 

lösningar kan innebära och att kommunerna 

behöver inrikta sig på en digital framtid. Men det 

nämns också ett behov av en kommunreform inom 

en inte allt för lång framtid. 

Redan i dagsläget är det väsentligt att se över 

möjligheter till samarbeten över 

kommungränserna. Ljusnarsbergs kommun blev 

medlem av Sydnärkes lönenämnd från och med 

2016. Från och med 2017 förvän tas kommunen 

även bli medlem i Regionhälsan, som erbjuder 

företagshälsovård. Ytterligare utredningsuppdrag 

finns om att se över behovet att söka medlemskap 

i Taxe- och avgiftsnämnden, som hanterar 

äldreomsorgsdebiteringen i ett flertal kommuner i 

södra länsdelen, Degerfors och Vingåkers 

kommuner. 
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Kulturell hållbarhet 
Kulturell hållbarhet i en kommun innebär att 

organisationen och kommuninvånarna 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 ski llnad. 

I 2017 års budget finns specifika anslag riktade till 

kulturen. En utökning av Opera på Skärets 

driftbudget möjliggörs genom att kommunen 

beviljar arrangemanget yt terligare 300 tkr per år i 

bidrag. Vidare ges ett uppdrag till Kommunchefen 

att utreda hur kulturverksamheten i kommunen 

ska organiseras framöver. I dagsläget innehar 

Bildningschefen ledningsansvaret och en ny 

organisation skulle kunna möjliggöra en mer 

sammanhållen kulturverksamhet samtidigt som 

Bildningschefen får möjlighet att lägga större fokus 

på skolans utveckling. 

Det kulturella kapitalet i Ljusnarsberg innebär en 

förmåga att utnyttja de förutsättningar som finns 

ti ll 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. 

Växande och minskande kommuner har olika 

svårigheter i den ekonomiska planeringen. 

Växande kommuner har stora investeringsbehov 

som behöver finansieras. Det låga ränteläget för 

tillfället förbättrar förutsättningarna men för att 

inte bli allt för sårbara måste växande kommuners 

resu ltatnivåer vara relativt höga för at t klara 

kommande räntehöjningar. 

Minskande kommuner har ständiga krav på 

anpassningar till ett lägre skatteunderlag. Ofta är 

vatten- och avloppsledningar, vägar och gator 

anlagda när befolkningen var större. Som vanl igt 

tilldelas Bergslagens kommunalteknik (BKT) en stor 

del av kommunens tota la investeringsbudget till 

gator/vägar, park/idrott samt vatten- och avlopp. 

Närmare bestämt 9 285 tkr. 

10 

I Ljusnarsberg behövs en dialog med BKT för att 

prioritera de stora investeringarna på rätt sätt. 

Dylika investeringar är ofta mycket dyra och 

kommunens totala kapital begränsar möjligheterna 

att rusta alla väg- och avloppsnät. 

En minskande befolkning ger också mindre 

underlag för rekrytering av specialistkompetenser. 

Ökande krav på kommunal service gör det svårt för 

minskande kommuner att rekrytera kompetent 

personal till såväl stora som små yrkesgrupper. 

Arbetsgivaren behöver klargöra vad Ljusnarsbergs 

kommun kan erbjuda och anta en strategi för hur 

kommunen blir en attraktiv arbetsgivare. 

Som en inledning på ett sådant omfattande arbete 

ska det personalpolitiska programmet från 1994 

revideras. Ytterligare ett uppdrag om att utreda 

behovet av arbetskläder ges t ill kommunledningen. 

Ett väsentligt problem med de mängder riktade 

statsbidrag som tillfallit kommunerna de senaste 

åren är att dessa i sig blir kostnadsdrivande. 

Kommunerna uppmanas utöka volymerna i sina 

verksamheter och anställer personal inom 

äldreomsorgen, skolan, förskolan och 

verksamheterna som hanterar det stora 

flyktingmottagandet. För att tillgodogöra sig de 

riktade bidragen krävs omfattande administration. 

Pensionskostnaderna och övriga kostnader ökar. I 

Ljusnarsberg har det även ti llförts ytterligare 

ledningsresurser i vissa fall. När regeringen 

bestämmer sig för att sluta betala ut de riktade 

statsbidragen blir det en utmaning för kommunen 

att ställa om verksamheten. 

I Ljusnarsbergs kommun är beslutsvägarna korta. 

Det är en stor fördel när de statliga besluten är 

oförutsägbara. 

I SKL:s utredning Urbanisering - Utmaningar för 

kommuner med växande och minskande 

befolkning, 2015, framträder en ljus bild av den li lla 

och historiskt sett minskande kommunen. I mindre 

kommuner finns ett socialt kapita l som ti llför 

värden som delvis kompenserar för de svårigheter 

den möter på grund av att storleken. 
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Nytt ersättningssystem flyktingmottagande 

Bakgrund 

Viktiga budgetförutsättningar 2017 
De nya ersättningsreglerna är den yttre 

förutsättning som bör få störst fokus i 2017 års 

budget. De förändrade reglerna innebär mycket 

stor påverkan på kommunens ekonomiska 

förutsättningar. Den kommunala verksamhet en 

behöver styras om mot en mer kostnadseffektiv 

förvaltning. 

En stor utmaning för Ljusnarsberg är att besluten 

som avgör kostnadseffektiviteten fattas inom den 

verksamhet som haft störst personalomsättning 

det senaste året och i dagsläget har svårt att 

rekrytera personal. Dessutom har omsättningen på 

socialchefstjänsten och IFO-chefstjänsten varit hög 

sedan årsskiftet 2013/2014. 

De beräkningar som presenterats i 

budgetberedningen ger vid handen ett 

intäktsbortfal l med 23 000 tkr på årsbasis om 

placeringar inte sker i enlighet med lagstiftningen. 

Det rör sig med andra ord om nästan tio procent av 

kommunens totala budgetomslutning. 

De nya ersättningsreglerna förtjänar således stort 

utrymme i budgetdokumentet. Något utrymme för 

att inte följa de nya ersättningsreglerna finns inte. 

Varje placering som fortgår måste finansieras 

genom omprioritering av resurser inom andra 

verksamhetsområden, alternativt lägre 

investeringsanslag. 

Utgångspunkter för ett nytt ersättningssystem 
Staten ansvarar för finansieringen av mottagandet 

av ensamkommande barn och unga. Den stora 

ökningen av antalet ensamkommande barn under 

2015 har medfört stora utmaningar för 

kommunerna. Det är viktigt att värna om kvalitet 

och säkerhet i mottagandet. Samtidigt måste 

regelverken ta hänsyn till kommunernas 

förutsättningar. 

Sverige är det land i Europa som under de senaste 

tio åren har tagit emot flest asylsökande 

ensamkommande barn. Anta let är särskilt stort i 

relation till landets folkmängd, men Sverige har 

också en hög andel i absoluta tal. 

En översyn av kommunersättn ingarna aviserades i 

budgetpropositionen för 2015 och förändringar 

present erades i budgetpropositionen för 2016. 

Under hösten 2015 stod det klart att ytterligare 

förändringar var nödvändiga och ett arbete inom 

Regeringskansliet har lett fram till bedömningar 

om nya former för kommunersättningar vid 

mottagandet av ensamkommande barn och unga 

som presenteras i promemoria daterad den 

21 juni 2016. 

Regelverket för ersättningen är utformat så att den 

administrativa bördan blir mindre för såväl 

kommuner som Migrationsverket. Planerings

förutsättningarna för kommunerna förbättras 

genom ökad förutsägbarhet i fråga om vi lken 

ekonomisk ersättning de är berättigade till och när 

utbetalning kommer att ske. Ersättningen för 

mottagandet av ensamkommande barn och unga 

ska därför utgöras i större utsträckning än i dag av 

schabloner. 

Kommunernas ansträngda situation och behov av 

att snabbt hitta boenden har bidragit ti ll att 

efterfrågan på boenden har ökat. Behovet av 

bostäder ledde till att många privata aktörer såg en 

expanderande marknad med möjligheter att ta ut 

ett högt pris. För att förbättra de ekonomiska 

drivkrafterna för kostnadseffektiva boenden 

förändras nu regelverket. Skattemedel måste 

användas ansvarsfullt och de samlade statliga 

utgifterna för mottagandet av ensamkommande 

barn och unga måste vara rimliga i förhållande till 

andra offentliga utgifter. 
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Diagrammet ovan visar antalet och andelen asylsökande ensamkommande barn i Sverige sedan år 2000 (källa: 

Migrationsverket). 

Det nya ersättningssystemet 
Ersättning för anordnande av boende 
Regeringen meddelade de nya ersättningsreglerna 

i promemoria 2016-06-21. Datumet för det nya 

regelverket ändrades från att gälla fr.o.m. den 

1 januari 2017 till att gälla fr.o.m. den 1 juli 2017, 

efter hårda påtryckningar i remissvaren från 

kommunerna. De nya ersättningarna innebär 

omfattande förändringar för mottagandet. Mycket 

av den ersättning som idag återsöks kommer att 

ersättas av schabloner som staten kommer att 

betala ut utan ansökan. 

Ersättningssystemet utgår ifrån att de flesta 

ensamkommande barnen bor i familjehem eller 

stödboende i stället för i hem för vård eller boende 

(HVB). Detta kommer att kräva ett stort 

omställningsarbete för landets kommuner. Det 

regleras även, att en kommun som anvisats ett 

barn, endast ska få placera barnet i ett boende i 

annan kommun, om kommunerna har ingått en 

särskild överenskommelse om placeringen. 

Begränsningen kommer dock ej att omfatta 

placeringar som sker med stöd av Jagen (1991:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) eller med stöd av socialtjänstlagen (Sol) i 

fråga om barn med motsvarande vård behov 

(lämnar samtycke), eller om det finns synnerliga 

skäl. I praktiken kommer detta att innebära små 

möjligheter för kommunen att ha barn placerade 

på annan plats än i den egna kommunen. 

Nuvarande årliga ersättningen om 500 tkr per 

kommun kommer, enligt promemorian, att betalas 

ut även fortsättningsvis, men är inte längre 

avhängig en överenskommelse om mottagande. I 

stället för ersättning för obelagda platser, får 

kommunerna en annan form av rörlig ersättning 

för att ha viss beredskap och kapacitet för 

mottagandet av ensamkommande barn och unga. 

Ersättningen ska motsvara sju dagars ersättning för 

obelagda platser för samtl iga asylsökande 

ensamkommande barn som kommunen beräknas 

få anvisade i enlighet med Migrationsverkets 

fastställda andel för kommunen. Under 2016 har 

ersättningen för obelagda platser varit 300 kr per 

dag per plats. 

Den nya placeringsformen stödboende som 

infördes i januari 2016 innebär att det finns en 

ökad flexibilitet och möjlighet till placeringar 

utifrån individens behov och mognad. Stödboende 

är tänkt som ett placeringsalternativ för unga i 

åldern 18-20 år, men om det finns särskilda skäl 

ska även 16- och 17-åringar kunna bli aktuella för 



placering i ett stödboende. Barn i åldern 16- 17 år 

ska endast kunna placeras i stödboende om det 

finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att 

barnet bedöms vara moget och förberett för att på 

ett bra sätt klara av att bo och leva i ett eget 

boende, att barnet anses moget i övrigt och att 

barnet själv har uttryckt en önskan att bo i ett eget 

boende. 

Gruppen 16-17-åringar är stor, och en betydande 

andel av dem kommer sannolikt att placeras i 

stödboende. Därigenom beräknas de 

genomsnittliga kostnaderna för placeringarna av 

13 

ensamkommande barn kunna sänkas. Den 

genomsnittliga ersättningen för BUV (både 

asylsökande och de med PUT) under 18 år som 

betalades ut under 2014, motsvarade 1 500 kronor 

per dygn efter justering för prisutvecklingen. 

Bedömningen är att schablonen för mottagandet 

av BUV, under 18 år, bör vara 1 350 kronor per 

dygn. I remissvaren påtalade flera kommuner samt 

SKL att det var missvisande att basera 

kostnadsberäkningarna på 2014 års nivåer, 

eftersom den stora kostnadsökningen inträffade 

hösten 2015. 

Schablonersättning för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i 
anvisningskommun. 

Enligt 4 § "Förordningen om statlig ersättning för 

asylsökande m.fl." (LMA) får en kommun 

ersättning för transport av ensamkommande barn. 

Enligt 8 § LMA har en kommun rätt till ersättning 

för kostnader för god man till ensamkommande 

barn. Kommunen får nu ersättning för faktiska 

kostnader som avser detta. Kommunen har också 

rätt till ersättning för utredningskostnader enligt 

7 a § LMA med 39 tkr om en placering görs i 

familjehem och med 31 tkr för en placering i HVB. 

De ovan nämnda ersättningarna kommer att 

ersättas med en schablonersättning om totalt 

52 tkr per asylsökande ensamkommande barn och 

betalas ut automatiskt när barnet har tagits emot i 

anvisningskommunen. Ersättningen bör avse 
transportkostnader, socialtjänstens utrednings

och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt 

kostnader för god man och andra relaterade 

kostnader. I syfte att begränsa antalet ersättningar 

ska ersättningen för stödinsatser av förebyggande 

karaktär (den s.k. "majutbetalningen") som enligt 

nuvarande reglering betalas ut till kommunerna 

inkluderas i schablonen. 

Om den unga beviljas permanent 

uppehållstillstånd (PUT) ges enligt 31 § 

"Förordningen om statlig ersättning för insatser för 

vissa nyanlända invandrare" ytterligare ett bidrag i 

form av en schablonersättning på 30 tkr som avser 

särskilt förordnad vårdnadshavare och särskilda 

kostnader inom socialtjänsten. Denna ersättning 

kvarstår. 

Enligt nuvarande regler för ersättning till 

anvisningskommuner finns en kombination av 

ersättningar enligt schablon och ersättningar 

utifrån faktiska kostnader. Reglerna är till viss del 

olika för asylsökande ensamkommande barn 

respektive ensamkommande barn och unga med 

PUT. Bedömningen är att anvisningskommunen 

bör få en enhetlig och automatiskt utbetald 

ersättning per dygn för barn utan vårdnadshavare 

(BUV) som anvisats kommunen. Ersättningen bör 

vara densamma för barn som är asylsökande 

respektive har PUT. 

Begränsad möjlighet till ersättning för asylsökande ensamkommande unga i åldern 18-20 

När den asylsökande fyller 18 år träder de 

bestämmelser som gäller vuxna asylsökande in. 

Den som är 18 år har enligt 14 § LMA rätt till logi 

på en förläggning. Bedömningen är att asylsökande 

ensamkommande unga som har fyllt 18 år i 

normalfallet ska bo på en förläggning enligt LMA. 

Bedömningen är att enbart asylsökande 

ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte 

21 år som har ett omfattande vård- och 

behandlingsbehov bör vara fortsatt placerade. 



Rätten till ersättning för fortsatt placering föreslås 

begränsas till dem som är placerade med stöd av 

lVU, eller för dem med motsvarande vård behov, 

men som är placerade med stöd av Sol, så kallade 
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samtyckesplaceringar. Dessa kostnader föreslås 

ersättas efter ansökan med ersättning för faktiska 

kostnader. 

Schablonersättning för ensamkommande unga i åldern 18- 20 år med PUT 

I nuvarande regler är placering med stöd av Sol 

eller lVU en förutsättning för att kommunen ska ha 

rätt till ersättning för mottagandet av 

ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte 

21 år och har PUT. Enligt promemorian innebär 

den nuvarande utformningen att kommunerna inte 

har ekonomiska drivkrafter att ompröva ett 

placeringsbeslut även när den unga inte längre har 

sådana vårdbehov som motiverar en placering. 

Bedömningen är att ensamkommande unga i 

åldern 18- 20 år i normalfallet inte ska behöva vara 

placerade med stöd av Sol eller lVU. Med 

ensamkommande unga avses här 

ensamkommande barn som har fyllt 18 men inte 

21 år. 

Bedömningen är att statlig ersättning till 

kommunerna för mottagandet av 

ensamkommande unga i åldern 18-20 år med 

uppehållstillstånd bör betalas i form av en enhetlig 

schablon utan att placeringsbeslut krävs. Det 

innebär att kommunerna får ökad fl exibilitet att 

hitta olika former av boenden utifrån individens 

behov. De boenden som kan vara aktuella för unga 

som har fyllt 18 men inte 21 år och som inte har 

behov av att vara placerade kan vara 

Automatisk utbetalning av schablon 

Kommunens ersättning kopplas till att studiehjälp 

har betalats ut under någon månad i det kvartal 

som ersättningen avser. Migrationsverket behöver 

då inte kontrollera vilken månad utbetalningen 

avser. Även om ansökan om studiehjälp t ar tid kan 

utbetalningen ha hunnit göras innan den 

kvartalsvisa utbetalningen görs. Ersättningen till 

kommunen behöver inte heller korrigeras 

retroaktivt om den unges studiehjälp skulle 

korrigeras retroaktivt. 

Kravet på studie hjälp bör förhindra att ersättning 

betalas ut automatiskt för unga som är 

hyreslägenheter i kommunalt ägda bolag eller 

lägenheter som kommunen hyr av privata 

fastighetsägare. Andra former av boenden som kan 

bli aktuella är studentlägenheter. I de fall det finns 

särskilda vård behov kan placeringsbeslut med stöd 

av Sol eller LVU vara motiverat. 

Olika former av boenden kommer att innebära att 

kostnaderna per dygn får en större spridning. 

Schablonen bör motsvara de genomsnittliga 

kostnaderna för boende, omsorg och eventuell 

vård eller behandling som kommunerna kan 

förväntas ha för unga som har fyllt 18 men inte 21 

år. 

Under 2014 betalade Migrationsverket i 

genomsnitt 1 500 kronor per dygn för placeringar 

enligt Sol som kommunerna ansökte om 

ersättning för utifrån faktiska kostnader. En 

schablonersättning på 750 kronor per dygn 

bedöms täcka kommunernas genomsnittliga 

kostnader framöver, eftersom kravet på placering 

tas bort och kommunen därigenom kommer att 

kunna erbjuda mindre kostsamma 

boendelösningar. 

självförsörjande eftersom det kan antas att en 

person som studerar på gymnasial nivå i 

normalfallet inte samtidigt kan försörja sig själv. 

Kravet på att den unga ska ha fått studiehjälp för 

att kommunen ska ha rätt till schablonersättning 

bör därför leda till att den tid kommunerna kan få 

schablonersättning för blir kortare än den tid för 

vilken den nuvarande ersättningen kan lämnas. 

Unga som fortsätter att studera efter vårterminen 

det år han eller hon fyller 20 år har rätt till 

studiemedel som best år av studiebidrag och 

studielån som är anpassat för att en person ska 



kunna betala för eget boende._Att kommunen får 

schablonersättning för denna grupp är, enligt 

regeringen, inte rimligt och därför bör 

schablonersättning inte lämnas för unga som får 

studiemedel. 

För att inte kopplingen till studiehjälpen ska leda 

till att kostnader för en grupp som med nuvarande 

regler täcks av staten helt och hållet tas bort ska 
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kommunen ha rätt till ersättning för kostnader för 

försörjningsstöd till nyanlända som har fyllt 18 men 

inte 21 år efter att möjligheten till studiehjälp har 

upphört. Schablonersättningen betalas inte ut om 

den unga har rätt till etableringsersättning. 

Kommunens rätt till ersättning upphör från och 

med den dag en person beviljas etablerings

ersättning1. 

Ensamkommande unga över 18 år som anvisas till kommun efter beslut om 

uppehållstillstånd 

Asylsökande ensamkommande barn som fyller 

18 år är med nuvarande regler vanligtvis fortsatt 

placerade i kommunen. Enligt de bedömningar 

som presenteras i promemorian kommer 

asylsökande ensamkommande barn som fyller 

18 år under asyltiden i normalfallet att vistas på 

anläggningsboende. Det innebär att 

ensamkommande unga som beviljas 

uppehållstillstånd efter att de har fyllt 18 år 

kommer att anvisas med stöd av lagen (2016:38) 

om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning. Dessa individer ska även efter att de 

blivit anvisade till kommun med stöd av denna lag 

omfattas av schablonersättningen. 

Ersättning för ensamkommande barn och unga som är placerade i annan kommun än 

anvisn ingskommunen 

Utgångspunkten för mottagandet av 

ensamkommande barn och unga bör vara att 

anvisningskommunen behåller ansvaret samt att 

placering sker i den kommunen. Bedömningen är 

att möjligheten att placera ensamkommande barn 

Kvarstående osäkerheter 
Regeringen beslutade den 22 juni 2016 att ge 

Migrationsverket i uppdrag att skyndsamt vidta 

åtgärder för att underlätta införandet av ett nytt 

ersättningssystem för ensamkommande barn. 

Uppdraget avsåg att säga upp samtliga 

överenskommelser mellan Migrationsverket och 

kommunerna avseende mottagande av 

ensamkommande barn. 

Den 1 juli kom skriftlig information om att 

Migrationsverket säger upp samtliga 

överenskommelser som inte redan är 

tidsbegränsade och som därmed upphör 

1 Källa Arbetsförmedlingen: Lagen om etableringsinsatser gäller 

personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har 
uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande 

och unga i annan kommun bör begränsas. 

Regeringskansliet begränsar därför möjligheterna 

för en anvisningskommun att placera barn i andra 

kommuner. 

automatiskt. Överenskommelsernas 

uppsägningstider varierar mellan en till tolv 

månader. Uppsägningarna omfattar alla typer av 

platsöverenskommelser. 

Ljusnarsbergs kommuns avtal med 

Migrationsverket löper ut i mars 2017. Det innebär 

rent formellt att kommunen inte har något 

skriftligt avtal som ger rätt till någon ersättning för 

de boendeplatser som kommunen anordnar 

perioden mars-juni 2017. Förhoppningsvis ger 

Migrationsverket rätt till ersättning genom att 

kommunen återsöker schabloner på blanketter, 

eller är anhörig till någon av dessa. Personer som fyllt 18 men 
inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa 
insat ser. 



men om det innebär begränsningar i rätten till 

ersättning har kommunen i dagsläget inte fått 

vetskap om. 

Vidare erhåller kommunen i dag schablon

ersättning motsvarande ca 80 tkr för alla barn och 

vuxna de två första åren med permanent 

uppehållstillstånd. Dessa pengar finansierar i 2016 

års budget resurser till förskola och grundskola 

avseende barn som fått permanent 

uppehållstillstånd efter den 1 november 

föregående år och därmed inte ingår i 

skatteunderlaget, eller avseende barn som är 

nyinflyttade under året. 

Medlen finansierar vidare större delar av svenska 

för invandrare (SFI), en tjänst inom 

vuxenutbildningen, samt de 

verksamhetsutökningar som den nya 

organisationen för integration, vuxenutbildning 

och arbetsmarknadsenhet innebär. 

Att det skulle ske någon ändring i 

ersättningsreglerna som påverkar dessa 

schablonersättningar 2017 framgår inte. Det finns 

viss risk att kommunen måste omfördela medlen 

för flyktingmottagandet under nästa år. Eftersom 

de nya förutsättningarna har presenterats relativt 

sent och det fortfarande återstår vissa oklarheter 

är det svårt att avgöra i dagsläget vilka kostnader i 

budgeten som inte kommer att få finansiering av 

staten nästa år. Dessutom förändras 

förutsättningarna i takt med att 

anläggningsboendena i kommunen avvecklas. 
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En stor riskfaktor är det stora antalet lägenheter 

som hyrs ut till Migrationsverket ur allmännyttans 

bestånd (ca 35 stycken). Hyresintäkterna har 

inneburit ett resurstillskott då det funnits mycket 

få vakanser i jämförelse med innan den stora 

invandringen då vakansgraden var ca 15 procent. 

Allmännyttans budget har utökats 2016 och drifts

och underhållsbehovet inom beståndet är stort. 

Den högre hyra som Migrationsverket betalar för 

lägenheter som hyrs ut till asylsökande, täcker 

dock inte de ökade driftskostnaderna för dessa 

lägenheter. 

En minskad invandring och minskat antal 

ensamkommande barn och ungdomar kommer att 

få stor påverkan på Ljusnarsbergs kommuns 

resurstillgång. I 2016 års budget beräknas en 

femtedel av den kommunala verksamheten 

finansieras av statsbidrag från Migrationsverket, 

omkring 50 000 tkr. 

Denna del av verksamheten har ansvarsfullt 

behandlats vid sidan av den budget som 

finansieras av de kommunala skattemedlen. Den 

delen av verksamheten bör således ses över 

löpande under kommande planperiod och 

kostnaderna anpassas till de intäkter som inflyter. 



Mål för verksamheterna 

DEN HÅLLBARA KOMMUNEN 

Det ska inrättas tio praktikplatser 
och fem anställningar till nya 
invånare inom etableringen. 
Källa: Uppföljning av ekonomiskt ansvarig 
för vuxenutbildning, integration och 
arbetsmarknadsåtgärder. 

Andelen hyresgäster inom 
allmännyttan som upplever 
skötseln av gemensamma ytor och 
utemiljö i anslutning till boendet 
som bra eller mycket bra ska öka. 
Delmål 2017: minst 75 % (2015 
69,2 %). 
Källa: enkätundersökning bland 

hyresgästerna. Resultatet av 
enkätundersökningen 2015 visade att 
hyresgästerna önskade bättre skötsel av 
utemiljön. Atgörder har vidtagits utifrån en 
öppen dialog med hyresgästerna. 

Andelen elever som får godkänt på 
nationella proven i årskurs 3 ska 
vara minst 70 % år 2018. 
Delmål för 2017: 65 % 
(2016 43,8 %). 

Meritvärdet i årskurs 9 bland 
kommunens elever ska vara minst 
210 poäng år 2018. 
Delmål för 2017: 200 (2016 189,2). 
Källa: Skolverket 

Innovation och 
entreprenörskap 
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Äldreomsorgens brukare ska vara 
nöjda/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende och med sin 
hemtjänst. 
Delmål för 2017: minst 90 % (2015 
särskilt boende 88 % och hemtjänst 87 
%). 
Källa: Socialstyrelsens nationella 
brukorundersäkning inom äldreomsorgen. 

Antalet föreningsaktiva i kommunen 
ska öka. 
Källa: Det sko framgå av ansökningar om 
förenings bidrag som lömnos till kommunen att 
andelen medlemmar hor ökat i jämförelse med 

föregående år. 

Kommunens företagare ska vara 
positiva till den kommunala 
servicen. 
Delmål för 2017: 70 poäng (68 poäng 
2015). 
Källa: SKL:s Insikten. Ett gottföretogsk/imat 

främjar företagande, skapar arbetstillföllen 
och stärker skattebasen. Att förstärka det 
lokala företagsklimatet är centralt för både 
lokal och regional utveckling. lnsiktsmätnlngen 
är en årlig undersökning som mäter företagens 
inställning till kommunen. 

Kommunen ska klättra fem 
placeringar i Svenskt näringslivs 
rankning över företagsklimatet i 
landets kommuner. 
Delmål för 2017: plats 71 (plats 76 
2016). 
Kö/lo: Svenskt näringslivs rankning av 
kommunerna. 



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 hus hå Ilning. 

Kommunens skatteintäkter och övriga intäkter ska kunna finansiera den löpande verksamheten och 

årets investeringar 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. 
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Investeringsnivån ska uppgå till 
högst 21 280 tkr. 
Större investeringsvolymer planeras 
senare under planperioden med bl.a. 
en investering i Ljusnarshallen. 

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

Den samlade skuldbördan inklusive 
borgens- och ansvarsförbindelser 
ska minska till högst 80 tkr per 
invånare år 2018. 
Delmål 2017: Det ska amorteras 
minst 7 000 tkr under året. 

Detta långsiktiga mål har kommunen 
strävat mot under ett antal år. I 
delårsbokslutet 2016 är den samlade 
skuldbördan ca 90 tkr. 

Resultatet ska uppgå till minst 
15 000 tkr år 2017. 



Budgetförutsättningar 
Förutsättningarna för att sätta ihop ett relevant 

budgetunderlag har varit exceptionellt svåra i år. 

Svårigheter finns att bedöma flyktingmottagandets 

omfattning och storleken på statsbidrag från 

staten. 

Enligt det preliminära beskedet 2016-10-12 från 

Finansdepartementet får Ljusnarsbergs kommun 

ca 18 067 tkr för verksamhetsår 2017. Tidigare 

besked under året gav förhoppningar om 

20 773 tkr. SKL meddelar på sin hemsida att 

beräkningen är preliminär. "Resultatet kan variera 

mycket beroende på hur stort antal asylsökande 

som ingår i underlaget. Antal asylsökande per 

kommun kommer i den slutliga beräkningen att 

bestämmas utifrån ett specifikt datum, senare i år. 

Om stö rre anläggningsboenden i kommunen 

stängs eller öppnas innan detta datum kan det ge 

ett stort utslag på kommunens ersättning. SKL vill 

underst ryka att dessa preliminära uppgifter bör 

användas med försiktighet. 11 

(https://skl.se/5.58372ea51540eff6515f6a.html) 

År 

Något definitivt besked har inte kommit 

kommunen till känna så sent som i november vilket 

försvårat planeringsförutsättningarna avsevärt. I 

kommunstyrelsens förslag till budget finns 

12 425 tkr redovisade som extra statsbidrag. 

Kommunfullmäktige beslutar om budgeten den 

8 december och det är ännu okänt huruvida 

finansdepartementet kommer att tillkännage 

bidragsnivåerna för landets kommuner 

dessförinnan. 

Under de kommande fem åren ska statsbidraget 

som kompenserar för de ökade kostnaderna för 

flyktingmottagandet i kommunsektorn (de s.k. 

"väl färdsmiljarderna") fasas ut till att år 2021 

fördelas ut med 662 kr per antalet invånare i 

kommunen. Osäkerheten kring Ljusnarsbergs 

kommuns resurstillskott kan illustreras enligt 

bilden nedan: 

2016 Ljusnarsbergs kommun fick ca 40 miljoner kronor 2015, varav bokfördes 2016 (21, 7) 

2017 I . 
2018 

L Successivt ska bidraget fasas över till en generell fördelning per invånare, som 

_J är lika för alla kommuner oavsett grad av flyktingmottagande. 
2019 

2020 År 2021 fördelas 662 kr per invånare till samtliga kommuner 
2021 (ca 3 miljoner till Ljusnarsberg) 

Så sent som den 6 oktober meddelade 

Migrationsverket i en skrivelse att det säger upp 

avtalen med samtliga två anläggningsboenden i 

kommunen och flyttar de asylsökande som bor där 

3mnkr 

till annan plats. Migrationsverket kallar det för 

avveckling av överkapacitet. Detta ändrar 

förutsättningarna i budgeten återigen. De som bor 

på anläggningsboendena Ritas hotell i Ställdalen 
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och Bångbro camping kommer att flytta ifrån 

kommunen under oktober-december. 

Ritas hotell har 46 belagda platser och boendet 

planeras avvecklas under etapp 2, mellan den 

17 oktober och 4 november 2016. Bångbro 

camping har 146 belagda platser och planeras 

avvecklas i etapp 5, mellan den 5 december och 16 

december 2016. 

På Bångbro camping uppges det bo många 

barnfamiljer. Att anläggningsboendet läggs ned 

kommer att påverka skola och barnomsorg, men 

det är oklart i vilken omfattning. Kommunen 

behöver ha beredskap för att kunna iordningsställa 

lokaler för förskolan och grundskolan i relation till 

behoven. För ändamålet finns 9 000 tkr i 

investeringsbudgeten för att möjliggöra 

anpassningar av lokaler med syfte att skapa 

långsiktiga förutsättningar. 

För att ytterligare belysa svårigheterna med att få 

statliga garantier, kan nämnas att 

kommunföreträdare och Migrationsverkets lokala 

företrädare träffades under ett möte i oktober där 

det meddelades att tidplanen som delgetts 

kommunerna inte kommer att följas. Ambitionen 

är för hög att flytta samtliga som bor på 

anläggningsboendena innan den 31 januari 2017. 

Kommunen behöver ha ett resultat 2017 om lägst 

15 000 tkr. Detta för att klara av att finansiera 

kommande investeringar enligt budget utan att 

behöva låna pengar. Enligt finansierings- och 

investeringsgruppens kartläggning av 

investeringsbehovet i kommunen 2014-2023 finns 

det ett antal stora investeringar som kommunen 

behöver låna till. Ett av dessa, som kan komma att 

bli aktuellt om inte allt för lång tid, är en utbyggnad 

av reningsverkets kapacitet. 

En tid efter detta kan det bli aktuellt att se över 

allmännyttans större 70-talsbestånd i Krokfors och 

på Gärdet. För detta räknar kommunen med 

utgifter på ca 100 000 tkr och det kan inte 

möjliggöras genom egna medel. Det innebär att 

kommunen bör vara sparsam med lånefinansiering 

av andra investeringar dessförinnan. 
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Befolkningsutveckling och prognos 

•, ... i----.... 1----2000~- - - ....... ,-. ---= .. ~ .. =---
l, 

Bilden på sidan är från Statisticon. Kommunen 

behöver fortsätta anpassningen till befintliga 

resurser. Det har blivit svårare att sia om 

befolkningsutvecklingen på senare tid då 

invandringen varit förhållandevis mycket högre än 

vanligt. Positivt är dock att kommunen haft is i 

magen när behovet av kommunal service ökade 

tillfälligt i flera verksamheter. Kommunen har så 

långt möjligt utnyttjat de resurser den haft i form 

av lokaler och administrativ personal för att mäkta 

med den stora anhopningen. Kommunen sitter 

inte heller fast i avtal om boendeplatser med 

privata aktörer. 

Det är av allra största vikt att kommunen tar hem 

de ungdomar som är utplacerade i andra 

kommuner och som inte har ett vårdbehov enligt 

LVU eller liknande LVU. Skulle befintliga 

placeringar kvarstå även efter halvårsskiftet 2017 

skulle mycket stora summor pengar gå till spillo. 

För sex månader under 2017 handlar det om 

ca 11 000-12 000 tkr. Att hitta finansiering för 

detta någon annanstans i den kommunala 

budgeten är mycket svårt på kort tid och 

investeringsplaner måste i så fall skjutas på 

framtiden. 



Förslag till budget 2017 

RESULTATBUDGET 2017 
-25 invånare (Cirkulär 16:51) 
-1 öre skattesänkning 

Bokslut Budget Prognos Budget Flerårsplan 

93 413 85 673 123 411 82 354 

-334 939 -327 512 -379 992 -338 827 

-6 423 -7 880 -7 880 -8 597 

-247 950 -249 719 -264 461 -265 070 

173 117 183 087 180 574 184 540 

97 742 95 259 100 526 96 630 

2 497 1000 1514 1 000 

-3 039 -3 100 -2 003 -2 100 

22 367 26 527 16150 15 000 

22 367 26 527 16150 15 000 

88 474 

-356 054 

-9 478 

-277 058 

192 107 

94 234 

1000 

-2 100 

8183 

8183 

94 659 

-374 906 

-9478 

5 281 

-284 444 

199 983 

85 911 

1000 

-2 450 

0 

0 
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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 Avskrivningar 

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 

Komp höjda sociala avgifter unga 

Extra statsbidrag prop. 2015/16:47 f 

SUMMA 

Not 5 Finansiella kostnader 

Räntekostnader 

Övriga finansiella kostnader 

SUMMA 

Not 6 Avstämning av balanskrav 

Årets resultat 

Täckande av tidigare års 

underskott 

Justerat resultat 

2015 

-361024 

16041 

10 044 

-334 939 

-1203 

-5 220 

0 

-6 423 

173 245 

-128 

173117 

62 036 

6305 

9 102 

2 248 

-48 

-175 

370 

17 904 

97 742 

-3 039 

0 

-3039 

22 367 

22 367 

2016 

-354 175 

14 981 

11682 

-327 512 

-1413 

-6 468 

0 

-7 880 

183 046 

41 

183 087 

60456 

5 321 

8 821 

1 718 

1178 

-139 

0 

17 904 

95 259 

-3000 

-100 

-3100 

26 527 

8 761 

Juni 16 2017 2018 2019 

-406 655 -365 489 -384 677 -403 530 

14 981 14 981 14 981 14 981 

11682 11682 13 642 13642 

-379 992 -338 827 -356 054 -374 906 

-1413 -1958 -1958 -1958 

-6 468 -6 640 -7 520 -7 520 

0 0 0 0 

-7 880 -8 597 -9 478 -9478 

180 994 184 540 192 107 199 983 

-420 0 0 0 

180 574 184 540 192 107 199 983 

65 949 67 495 64 821 61937 

5 318 7 647 7 592 7 545 

8 746 8 746 8 746 8 746 

1 741 1 733 1 720 1 710 

1 036 -506 -502 -499 

-169 -910 -2 043 -3 268 

0 0 0 0 

17 904 12 425 13900 9 740 

100 526 96 630 94 234 85 911 

-1 903 -2000 -2000 -2 350 

-100 -100 -100 -100 

-2 003 -2100 -2100 -2450 

16150 15000 8 183 0 

16150 15 000 8183 0 
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Driftbudget, verksamhetsförändringar (tkr) 

Totalt verksamhetsförändringar 

Allmänna utskottet 

Verksamhetsförändringar 

Centra/administration 

Utökat bidrag Opera på Skäret 
Utbildning för revisorer 
Kostnader allmänna val 
Minskat anslag ÖP-konsulter 

Konsult LIS-plan (attraktiva tomter) 

Koder 

I I 

I I 

KS disponibla löner 1 • 1 

0,10 personalhandläggare 

Invändigt låssystem kommunhus 

Licenskostnad lönesystem •: 

Licenskostnad Ensolution •: 

VUXIAM 

0,25 integrationssekreterare , , • 

0,60 rektor Komvux 

0,50 studie- och yrkesvägledare • : • 

Bidrag Arbetsförmedl. awecklat 

Bidrag Socialstyrelsen awecklat 

~ 
kommunalteknik BKT 
Uppräkning kostnader BKT 2m:x 

Anpassning längre växtsäsong ~ ... , • 

Skötsel träd och perenner • • 

Skötsel Allerstatomt Laxbrogården • • 
Bekämpning av jätteloka • • 

Räddnin snämnden 

Deltidskårer Fredriksb. Kopparberg • • 

Summa Allmänna utskottet 

Allmännyttan 

111 300 

122 49 

122 -49 

111 -200 

111 200 

111 -206 

101 so 
170 30 

120 -100 

120 45 

180 109 

180 468 

160 295 

160 0 

160 0 

111 100 

111 33 

111 25 

111 5 

111 15 

111 225 

1394 

2017 

0 

0 

-109 

-468 

-295 

136 

245 

-491 

2018 

300 300 0 300 

49 

-49 

-200 -200 -200 

200 200 0 200 

-206 -206 -206 

so so so 
30 

-100 -100 -100 

45 45 45 

0 109 -109 0 

0 468 -468 0 

0 295 -295 0 

136 0 136 136 

245 0 245 245 

100 100 100 

33 33 33 

25 25 25 

5 5 5 

15 15 15 

225 225 225 

903 1364 -382 982 
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2019 

-200 -200 

200 0 200 

-206 -206 

so . so 

-100 -100 

45 45 

109 -109 0 

468 -468 0 

295 -295 0 

0 136 136 

0 245 245 

100 100 

33 33 

25 25 

5 5 

15 15 

225 225 

1064 -382 682 



Bildnings- och sociala utskottet 
Koder 

Verksamhetsförändringar 

Bildnin 
Fria pedag. luncher fsk Garhyttan 
Fria pedag. luncher fsk Åstugan 
0,10 skolskjutshandläggare 
0,75 skoladministratör 
Pedagogiska måltider förskola 
Pedagogiska måltider grundskola 
Köp förskola andra kommuner 
Köp förskola privat regi 

Köp fritidshem andra kommuner 

Köp fritidshem privat regi 
Köp förskoleklass privat regi 

Köp förskoleklass andra kommun 
Köp grundskola andra kommuner 
Köp grundskola privat regi 
Köp grundsär andra kommuner 

Köp gym.sär andra kommuner 
Köp gymnasium andra kommuner 
Köp gym.sär privat regi 
Intäkter föräldraavgifter 
Elevförändringar Garhytteskolan 
Elevförändringar Kyrkbacksskolan 
Anpassn barnantal förskolan 
Anpassn elevantal fritidshem 

Verksamhetsförändringar 

Sociala 

... ... .... 
,,,,: ... .... ... ... 

.... .... 

•• 
45392 

40751 ... ... 
40xxx 

425xx 

Koder 

1,0 familjeterapeut • • 
0,5 handlägg enklare myndigh.utö · • 

1,0 samordnare · • 
Hyra lägenhet familjeverksamhet · • 
Familjehem vuxna 
Institution barn/unga , • • 

Familjehem barn/unga , • 

Kontaktfamilj barn/unga , , 

Individuellt prövade insatser 

övrigaLSS 
Fler vårddygn och placeringar 
Personlig assistans vuxna 
Personlig assistans barn 
Vårdkedjan KNÖL/RÖL 
Inköp av 60 digitala trygghetslarm 
Intäkter äldreomsorgstaxa 
Aweckling fyra platser SÄBO 

Summa Bildnings- och sociala 

utskottet 

521 

522 

510 

544 

522 

544 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

520 

542 

544 

52x 

5xx 

420 

420 

420 

420 

420 

420 

420 

420 

420 

420 

420 

430 

420 

410 

410 

410 

4xx 

2017 

164 164 

87 87 

·50 .50 

399 .399 0 

58 58 

66 66 

93 18 111 

·174 11 ·163 

.40 .40 

-40 .40 

-70 4 -66 

-85 -25 -110 

622 ·185 437 

416 ·24 392 

213 213 

345 345 

0 585 585 

-160 10 .150 

0 ·200 -200 

94 94 

-910 0 ·910 

201 -40 161 

-9'5 -7 -102 

2017 

336 336 

246 -246 0 

672 ·510 162 

33 33 

132 -8 124 

1416 -734 682 

1608 -267 1 341 

64 64 

-17 -17 

2758 -2153 f,()S 

346 -37 309 

1 916 -526 1390 

434 ·363 71 

53 53 

125 0 125 

5 5 

-700 -700 

10573 -5108 5465 
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2018 2019 

164 164 164 164 

87 87 87 87 

·50 .50 ·50 .50 

399 .399 0 399 .399 0 

58 58 58 58 

66 66 66 66 

-23 .23 -23 -23 

·1308 -1308 ·1308 ·1308 

478 -101 377 276 -174 102 

-163 ·19 -182 -120 -2 -122 

2018 2019 

1344 1 344 1344 1 344 

246 -246 0 246 -246 0 

672 -510 162 672 -510 162 

66 66 66 66 

132 -8 124 132 -8 124 

1416 -734 682 1 416 -734 682 

1 608 -267 1 341 1 608 ·267 1341 

64 64 64 64 

-17 -17 -17 -17 

2758 -2153 f,()S 2758 -2 153 f,()S 

1 916 -526 1390 1 916 -526 1390 

434 -363 71 434 -363 71 

53 53 53 53 

125 0 125 125 0 125 

5 5 5 5 

-700 -700 -700 -700 

10514 -5338 5176 10355 -5394 4961 



lnvesteringsbudget 

(lnvesteringsbudget sid 1 av 2) 

Investeringar 

Kostverksamheten 

Övriga köksinventarier 

!I 
Switchar och nätverksutrustning 

Servrar, PC, etc 

IT-utrustning inklusive läsplattor, skolan 

Office 365 

Ny skrivarlösning 

Läsplattor kommunstyrelsen och utskott 

Förskolan Garh an 

Lekutrustning till gården 

Barnvagnsförråd 

Solskydd 

Utvändig målning, byte panel 

Styrutrustning o fläktar ventilation 

Lokaler. asti heter. inventarier 

Ljusnarshallen 

Byte tak logarna Abrahamsgård 400 tkr /tak 

Invändiga ytskiktsrenoveringar gruppboenden 

Ny styrutrustning ventilation kommunhuset 

Nya fläktmotorertill ventilationsagg. socialkontor 

Utvändig målning, ny solavskärmn. kommunhus 

Utemiljöer, förskola och grundskola 

Kyrkbacksskolan etapp 2 projekt Totalmetodiken 

Anpassning lokaler grundskola och förskola 

Rödfärga byggnader o putslagning Abrahamsgård 

Utvändig målning södra flygeln Stora gården 

Uppgradering larmcentral kommun-, soc., Tingshus 

Byte av dagvattenbrunnar 

ldentitetskoder 

... 

140 086xx 

120 08131 

120 08131 

510 43501 

120 08131 

120 08131 

122 10210 

510 40771 

510 40771 

510 40771 

170 40771 

170 40771 

170 44071 

170 

170 

170 

170 01170 

170 01170 

521 40771 

170 

111 4xxxx 

170 

170 

170 

170 

25 

Budget Plan Plan Plan Plan 

I : I • I I 

200 200 200 200 

150 150 150 150 150 

150 150 150 150 150 

200 200 200 

300 

50 

50 50 50 so 

75 75 75 75 

200 

75 

500 

300 

1200 21835 

400 400 

1100 

100 

50 

550 

250 100 100 100 

200 

9000 

50 

100 

195 

200 



(lnvesteringsbudget sid 2 av 2) 

Investeringar 

BKT 
Gator och vägar 

Ombyggnad av gator i samverkan med VA 

Tillgänglighetsanpassning 

Broåtgärder efter besiktning 2016 

GC-väg Kopparberg-Bångbro 

GC-väg Kyrkbacksskolan-bryggeriet 

Upprustning av gatuljusnätet 

Ny gatubelysningsautomatik, nya abonnemang 

Park 

Parkutrustning, planteringar, stenläggning mm 

Allmänna lekplatser 

Idrott 

Ställdalens elljusspår 

Olovsvallen, komplettering befintligt staket 

Olovsvallen, målning av sargen hockeyrinken 

Badplatser, nya bryggor mm (prio Djäkens) 

Bergslagsvallen, ny ventilation, ej godkänd OVK 

Kopparberg, elljusspår, byte kvicksilverlampor 

Fasad Bergslagsvallen 

VA 
Mindre ledningsarbeten 

Finnhyttans vattenverk 

Reservvatten 

VA-ledningar Vårdcentralen till Wallmovägen 

Bångbro reningsverk 

VA-anläggningar ospecificerat 

Utbyte ledningsnät 

Mindre vattenverk och pumpstationer 

Renhållnin 

Fastighetsnära hämtning 

Summa nettoutgifter kommuntotal 

ldentitetskoder 

... 

111 24912 

111 24912 

111 24912 

111 24912 

111 24912 

111 24913 

111 24913 

111 25020 

111 25020 

111 34010 

111 34010 

111 34010 

111 34010 

111 34010 

111 34010 

111 34010 

111 86xxx 

111 86xxx 

111 86xxx 

111 86xxx 

111 86xxx 

111 86xxx 

111 86xxx 

111 86xxx 

111 87020 

Budget 

2625 

50 

150 

300 

300 

200 

50 

f,() 

250 

2000 

1000 

250 

1000 

250 

550 

250 

21280 

Plan 

I : 

1200 

50 

500 

250 

200 

960 

1000 

200 

500 

750 

100 

50 

80 

300 

so 

1000 

1000 

5000 

2000 

7500 

500 

2000 

500 

100 

52250 
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Plan Plan Plan 

I • I I 

1200 1200 1200 

50 50 so 
1000 

250 

200 

1040 

1000 

300 

70 

1000 1000 1000 

7500 

500 500 500 

2000 

500 500 500 

100 

10035 4175 4175 



Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra åt Kommunchefen att utreda organisationen för kommunens kultur- och 

fritidsverksamhet inbegripet kulturskolan och fritidsgården, 

att uppdra åt Kommunchefen att utreda behovet av lägenheter inom särskilda boendeformer de 

kommande tio åren, 

att uppdra åt HR-generalisten att revidera personalpolitiskt program, 

att uppdra åt HR-generalisten att inom ramen för avsiktsförklaringen (SKL augusti 2016) "Åtgärder 

för ett friskare arbetsliv i kommuner och landsting" utreda ofrivillig deltid, förekomsten av delade 

turer samt sondera intresset på de kommunala arbetsplatserna att förändra arbetssätt, 

schema läggning, med mera, 

att uppdra åt Ekonomichefen att utarbeta en policy för finansiella placeringar, 

att uppdra åt Socialchefen att utreda biståndsbedömningen gällande särskilda boendeformer och 

hemtjänst med anledning av den höga andel äldre inom särskilda boendeformer i kommunen, 

att uppdra åt Bildningschefen att följa upp och utvärdera de satsningar på personella resurser som 

gjorts i grundskolan i den kommunala budgeten de senaste åren för att bedöma effekten för 

eleverna, 

att uppdra åt Ekonomichefen att utreda behovet av arbetskläder till anställda inom kommunen, 

att uppdra åt Folkhälsostrategen att kartlägga barnfattigdomen i kommunen och utarbeta en 

handlingsplan mot barnfattigdom, 

att uppdra åt Folkhälsostrategen att kartlägga individer i utanförskap i kommunen, 

att uppdra åt Kostchefen att revidera Kostpolitiskt program, 

att uppdra åt Bildningschefen att utreda möjligheterna till simskola som en sommarlovsaktivitet, 

att uppdra åt Fastighetschefen att utveckla verksamhets- och ekonomiuppföljningarna för 

allmännyttan, 

att de kommunala verksamheterna får inflytande i processen att utforma Garhyttans förskolas 

utemiljö om Garhytteskolan skulle göras om till bostadshus med byggstart under 2017, 

att ändring av detaljplanen avseende fastigheten bakom Kyrkbacksskolan sker med syfte att förändra 

trafikflödet ur trafikssäkerhetssynpunkt, 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017 och att omsättningen av lån 
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ska ske enligt delegationsordningen innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med 

kommunchefen, 

att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd grundavgift samt 

årsavgift enligt föreliggande förslag från Bergslagens kommunalteknik, 

att för år 2017 fastst älla föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en ökad avgift med 

25 kr/ tömning inklusive 4 kbm och 20 meter slagg och i övrigt enligt föreliggande förslag från 

Bergslagens kommunalteknik, 

att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande oförändrad taxa för en 

normalvilla som förbrukar 150 kbm/år och i övrigt enligt föreliggande förslag från Bergslagens 

kommunalteknik, 

att t idigare års budgetuppdrag ska genomföras och rapporteras under 2017, samt 

att i övrigt fastställa Budget 2017 och plan för 2018-2019 enligt kommunstyrelsens förslag. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att följande uppdrag ska rapporteras till kommunstyrelsen 

och delges kommunfullmäktige: 

Socialchefen ska utreda de ökade kostnaderna för korttidsverksamhet inom LSS barn. 

Socialchefen ska utreda omfattningen av " kringtiden" inom hemtjänsten, det vill säga den tid som 

persona l inte befinner sig hos kund, genom att implementera TES. 

Socialchefen ska tillse att det införs intagningsstopp på Treskillingen för att möjliggöra en bättre 

planering av särskilda boendeplatser, vilket är målsättningen med den kostnadsreducering som 

anges i budgeten. 

Ekonomichefen ska utreda de höga kostnaderna för Arbetsmarknadsenheten relaterat kostnaderna 

för ekonomiskt bistånd. 

Kanslichefen ska göra en genomgång av samtliga budgetuppdrag för att utvärdera deras aktualitet 

och eventuell prioritering för genomförande. 

Kostchefen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska matsvinnet i enlighet med 

Avfallsplanen samt utreda råvarukostnaderna i jämförelse med andra kommuner i syfte att utröna 

utrymmet för inköp av ekologiska livsmedel. 

Ledningsgruppen ska planera en "Strategidag" för kommunstyrelsen som inledning t ill kommande 

budgetarbete. Strat egidagen ska innehålla djupgående analyser och möjligheter till diskussioner 

kring exempelvis tre verksamhetsområden som står inför utmaningar nu och framöver. 

Kommunchefen ska kontinuerligt följa upp behovet av resurser kopplade till flyktingmottagandet och 

vidta de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten till behovet av kommunal service och 

mängden statliga bidrag. 
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LÅNEBILAGA 2017 2016-10-13 

SJ.."Uld Ranta Sl..'111d 
Ungivare Lånem' 20 I 6--0 I.() I RåntcsatS Bcrakning Amortering Forfalloclatum 2016-12-31 

KommunlfM!st 77668 l§. fl!J.f) 000 41.04% -6400 0 2016-12-13 16 000 000 

KommunlfM!st 3) 81683 b,~ .. ,.§ ,.POO Q.00 .. 41.02% -I 200 0 2017..()8-/6 6 000 000 

KommunifM!st /) 25890 10000000 4.0'1°/4 404000 0 2017417-27 /0000000 

--
KommunifM!st 72215 9000000 0.51% 45900 0 2016-12-13 9000000 

Kommun~ 78641 20000000 0. 18'¼ 36 000 0 2018-Ql-29 20000000 

Kommuninvest 8QS07 23625000 3mlm ST/BOR + 0.5i-.1o 125213 0 2016-/()..3/ 23 625 000 Bryggeriet 
~ni~rllet liJ:..r 

Kommuninvest 60920 

1· 

32500001 2.19".lo 71175 500000 20/7-/2416 2 750 000 ska bt!tolo 

Kommuninw:st 73U3 8500000 0.33% 28050 0 20/7412-13 8500000 

Från LFAB till 
Kommuninw:st 73753 

I /5000000~ 0.34".A, 51000 0 20/7....()4..JJ 15000000 kcmmun 

Kommunlnvesr 76952 l/M OOOOO 0.38% 76000 0 20/8-09-10 20 000 000 Från LFAB TIii R.8 

Kommuninvest 75558 I~ 18__ (ä~-O()Q 0. /.9"/4 34263 0 2017.()6--JS IS 033 000 F'rån LFAB Till RB 

Kommunlnvt:st 81486 7 /.000-000 0.20% 42000 0 2019.()9.:06 2 I 000 000 Riksbyggen 

Kommunif1Vt!st 80414 

t 
·""! f6Q noo 0.21% 42000 0 20 UJ-06.() 1 20-000 000 Riksbygg,m 

Komnrunlnvesr 764S6 ': l_O 000 000 0. 14°/4 28000 0 2017-08029 20 000 000 Riksbyggen 

KomnrunifM!st 70796 l,l 9@,oool 1.15% 149040 0 2017-08-26 12 960 000 Från LFAB Till R.8 = 
SUMMA 223368000 1125040 500000 222868000 

I ) övertaget i anslutning till bostadsdelegations avtal 

2) övertaget i anslutning till skuldsanering. från Fastighetsbolaget 
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BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrlclesdatum Sk!a 

/1 

Otdragsbeslyrkan~e 

§ 95 

2016-09-23 

BKT2016-364 

16 

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Ljusnarsbergs kommun 2017 

Direktionens beslut 
Beslutar att godkänna föreslagen Avfalls- och slamtaxa för Ljusnarsbergs 
kommun 2017 enligt bllaga. 

Förslaget överlämnas till kommunens fullmäktige för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt mlljöbalken (1998:808 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om 
att avgift ska betalas för Insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall. 

Beskrivning av ärendet 
Till taxan 2016 gjordes en större översyn och bedömningen gjordes att 
förändringen Inte kunde genomföras under ett år, utan att det skulle 
fortskrida under några år. 

Den nya utformningen är ett styrmedel mot avfallsplanens mål och rättvisare 
taxa. 

Förslaget till avfallstaxa 2017 Innebär en höjning av lntäktsramen med 5 %. 
I taxa 2016 togs det höjd för 300 st omval från blandat avfall till hämtning 
av matavfall. Omval har inte skett I den utsträckningen under första halvåret 
2016. Hänsyn har Inte tagits I förslaget till avfallstaxa 2017 för eventuella 
omval som kan medföra en minskad Intäkt för 2017. 

Nytt förslag till avfallstaxa Innebär att: 

• Grundavglften för villa höjs med 40 kr 
• Grundaglften för fritidshus, flerfamiljshus och verksamheter höjs med 30 kr 
• Årsavgift för villa, hämtning varannan vecka av matavfall blir 1 873 kr 

(180 kr lägre än 2016) 
• Årsavgift för villa, hämtning varannan vecka av blandat avfall blir 3 315 kr 

(9 kr högre än 2016) 
• Perioden för sommarhämtning förlängs från vecka 39 till vecka 41 pga 

att vintrarna är sena, vilket Innebär att efterfrågan från fritidshusägarna om 
längre hämtnlngsperlod på hösten har uppkommit 

• Avgift för överfullt kärl Införs med 100 kr (per kärl) 

Ptolokollsuldrag 1111 



BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK 

Direktionen 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Sammanlrtdes<lalum Sida 

I 

Utdrags bestyrkande 

2016-09-23 17 
Forts§ 95 

Nytt förslag till slamtaxa Innebär att: 

• Avgiften för tömning av enskilt avlopp ökar med 25 kr/tömning Inkl. 4 kbm och 
20 meter slang 

• Avgift för låst lock vid slamtömnlng Införs med 76 kr (per styck) 
• Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall för slåmtömning införs med 

110 kr (per tillfälle) 

För ärendet aktuella handlingar 
Förslag till avfallstaxa för Ljusnarsbergs kommun 2017. 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att godkänna föreslagen Avfalls- och slamtaxa 
för Ljusnarsbergs kommun 2017 enligt bilaga. 

Förslaget överlämnas till kommunens fullmäktige för beslut. 

Delges för åtgllrd; 
Ljusnarsbergs kommun KF 

Protokollsutdrag lill 
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AVFALLSTAXA 
för Ljusnarsbergs kommun 
Taxan avser avgifter enligt 27 kap §§4-6 Miljöbalken. 
Taxan antogs 2016-XX-XX av kommunfullmäktige I Ljusnarsbergs kommun och 
gäller från och med 2017-01-01. 

ALLMÄNT 
Avgifter för Insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall 
och därmed jämförbart avfall I Ljusnarsbergs kommun utgår med de belopp och på 
de v111kor som framgår av denna taxa och gällande Renhållnlngsordnlng. 

Angivna avgifter är Inklusive mervärdesskatt. 

Avgiften avser års pris i kronor om Inget annat anges. 

ADMINISTRATIVA REGLER 
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen 
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med 
fastighetslnnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§ 
fastlghetstaxerlngslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall 
och brännbart avfall samt bruna vent!lerade kärl för matavfall. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och I 
renhållnlngsordnlngen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut 
avgl~ på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med 
grnnderna för denna avfallstaxa och de gnmder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken. 

GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT 
Avgiften för ett abonnemang består av en grundavglft som tas ut per hushåll (ett 
eller flera utrymmen i byggnad som I upplåtelsehänseende bildar en enhet)och 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, 
behållarvolym, hämtningslntervall, dragväg med mera. 

Grundavglften finansierar bland annat återvinnlngscentraler, återvlnnlngsstationer, 
avfallsplanering, farligt avfall, Information och kundtjänst. 
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VAL AV ABONNEMANG 

Fastlghetslnnehavare får välja något av följande abonnemang: 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggnlng och blir 
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion . 

. . ... ,. ,.,.,., , ' r.,.,. •• • ' 

HEMKOMPOSTERING 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det I en egen kompost. Resten hämtas som 
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska 
användas under hela hämtnlngsperioden. 
. . - . · -· . 

Abonnenten sorterar Inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall I samma kärl. 
Allt körs till förbränning . 

. ----- - . -

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska 
ske oavsett val av abonnemang. 
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll) 

I 790 per hushåll 

1

1 
Prls .pe;. kä~i beroende på storlek, abonnemanstyp och 
häm tni ngsi ntervall 

- ·- . . . 
·· ·· - -··· ···-- · ···- . · ·· - · 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

MatavfaJJ, ·kätlvolym 

Varannan vecka 

R~stavfåll, lfä1·Jvolym 

Varannan vecka 

Var 4:e vecka 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfäll, ~ärlvolym 

Varannan vecka 

Var 4:e vecka 

1 gång/kvartal 

Kärl volym 

Varannan vecka 

- .. . ~ .. . . .. . 

140L 
·- ·-· -

410 

140L 

673 

I 
-- ·-· 

404 
- . . 

. -· - ----. --· 1·· . . ···-· .. . 
140L 

-· - -- . --- - ,-----·-·· 

673 

404 

) 49 I 

140L 

2525 

.. I 
I 
I 
I 

190.L I 370L 

?~4J 
~~~ I 

1388 

·190.i 1 ···-·310 i. 
.. 914-1 . 1.388 

548 I 

3:n I 

_ 1~0 __ ~.1 
3 427 J 

370L 

5 206 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 I kärl för restavfall 
790+410+673= 1873 kr/år 

5 

660L 

2 000 

660L 

2 000 

660L 

7 500 



FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41 

Fast avgift 

Rörlig avgift 

640 per hushåll 

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 
hämtningslntervall 

. . 
HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärl volym 

Varannan vecka 

Restavfa,11, kärlvolym 

Varannan vecka 

Var 4:e vecka 

HEM KOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvoJym 

Varannan vecka 

Var 4:e vecka 

1 gång/kvartal 

Kärlvolym 

Varannan vecka 

. -· -- ..... 

140L 
. . - ·- ····---· 

336 

r ·--···-· ... 
. . . 

I 
I · ··· i4-0L--· ·)90 L r --3,-o· L 

399 

239 

140L 
- ·- ·- .... 

399 

239 

160 

140L 
. -·· ·-·- ·. 

1553 
-

542 

325 

·-190 i ·1 

-542 1 
--izs J · -

· z'i1 r· 
I 

._19.0L .J. 

.2_0~1 I 

823 

370L 
- --·---. 

823 

370 L 

3160 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 I kärl för restavfall 
640+336+399= 1 375 kr/år 
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. -· 

660L 

1185 

660L 

1185 

660L 

4553 
... 



FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang 
Past avgift 640 per hushåll 

Matavfallskärl: pris per hushåll 
Rörlig avgift Övriga kärl pris: per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 

hämtningslntervali 
..... .. -

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140L 
..... -- -·· ..... -·- -·· ·----

1·· 

l 
... · ·· -- · · --

3 gånger/vecka 

2 gånger/vecka 
····-·----····-- - . . . . 

1 gång/vecka 

Varannan vecka 

Rest~vfall, kärlvolym 
.. -----·--···--· ... 

3 gånger/vecka 

2 gånger/vecka 
······-··--- -·-- ·- - . 

1 gång/vecka 

Varannan vecka 

Var 4:e vecka 

HEM KOMPOSTERING 

Rest~vfall, l<ärlvolym 
-·---··-·----··-·-- ·· -- -- ~--
1 gång/vecka 

Varannan vecka 

Var 4:e vecka 

102 

102 

102 
- .... 

102 I 
. -···· -··· . . · 19öi-l ~40L 370 L 

-- _I I 
----- I .. - -- . - - - - -

1549• 2102 J 3193 

673 . 914 J 1388 

404 I 
. ---···-· --- . - . I 

__________ ___________ .. ··-·· _ .. __ __ _ _ __ _ __ _ _ _ __ . _1. 9~~-_ ..... . --~'-o ~ J .. 

660L 
. -· 

20400 
------
12 000 

....... 

4 600 

2 000 

____ __ _] 
660L 

4 600 

2 000 

_ ~ ~-~~!ge_r[~:~½~- ... _ _ .. ·- __ . _J .. .. -· .. _ _ _ 

;!i~f!f:::~~k_a __ . . ... l - .l iszs :::n-lrn: I~{* 
-----·-------- - . - - ·---- ----. . ... . . - - - ·····- - -·--····---· ---- .. ····-····--···.J . ..... ...... ··-· - -· 
Hämtning tätare än 1 gång/vecka beviljas av Smnhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
*Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundct Bergslagen 
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VERKSAMHET, helårsabonnemang 

I 64Ö per verksamhet I Fast avgift 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 
hämtnlngslntervall 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 

3 gånger/vecka 

2 gånger/vecka 

1 gång/vecka 

Varannan vecka 

Varannan vecka** 

Restavfall, ldtrlvolym 

3 gånger/vecka 
. - - ··- . 

I 2_ ~1!ge~·/~ecka 

1 gång/vecka 

Varannan vecka 

Var 4:e vecka 

HEMKOMPOSTERI NG 

Restavfall, kärl volym 

1 gång/vecka 

Varannan vecka 

Var 4:e vecka 

Kärl volym 

2 gånger/vecka 
- - -·-·--· - + 

140 L 

14851 

8736 

3349 

1456 

410 

140 L 

1549• 

673 

404 

14~~ I 
673 

404 

140L 

I 

190L I 

2102 

914 

. 19~L I 
2102 

914 I 
i 
I 

370L I 

3193 

1388 

370L 

3193 

1388 

370L 

1 gång/vecka 7 882 1 11 973 
I 

Varannan vecka 2 525 3 427 5 206 
·---··-· ···· -··· · . - . . ---·· . - ----- .. J 
Hämtning tätare än 1 gång/vecka beviljas av Samhällsbyggnaclsförbundet Bergslagen. 
•Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
•• Gäller endast I kombination med 1 st 140 I kärl för brännbart avfall med hämtning 
varannan eller var 4:e vecka. 
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660L 

20400 

12 000 

4600 

2 000 

660L 

4600 
. - · -

2 000 

660L 

45 000 

17 250 

7 500 



SLAMTÖMNINGSAVGIFTER 

Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam 
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning. 

Tjänst 

Tömning enllgt körturllsta av brunn eller tank 
upp till 4 m3 och Inkl 20 m slang (per tömning) 
- . .. . - . 

Tillägg föl' stöl're volym (per m3
) 

I Tillägg föl' slangdragning (per meter) 

I T.ll_l~~g fö.r li\st.io~k (p~r styckJ . . 

Tillägg för akut extratömning Inom 48 timmar (per tömning) 
--- - . 

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning) 
I ··-·· . . .. . . . .. 

l 
Bomkörnlng (per tillfälle) 

Administratlonsav~lft vid byte av tömningslnte~·v~~I ~~er_tillfälle) 

9 

1250 

233 

19 

75 

1490 

1214 

818 

110 



TILLÄGGSAVGIFTER 
1 Tjä~·~t . 

Gångavståndstillägg över 5 meter (per meter)* 
• • • e 

Felsorteringsavglft (per kärl) 

Tvätt av kärl (per kärl)** 

Il Abonnemai~~~byte/Byte av kärl/komplettering av kärl/intagning av 
kärl (per tillfälle) 

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle) 

Extrasäck vid ordinarie tömnlgstillfälle (pel' säck) 
. - .. 

Övel'fullt kärl (per kärl) 

Framkörningsavgift (per tillfälle) 

Budad tömning av 140 I kärl (per kärl) 

Budad tömning av 190 I kärl (pel' kärl) 

Budad tömning av 370 I kärl (pel' kärl) 

Budad tömning av 660 I kärl (per kärl) 

Bud ni ng av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare (per 
behållare) Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

I 

• Pör kärl som placerats längre bort än 5 meter från stopplats för hämtningsfordon utgår en 
extra avgift per hämtning för varje ytterligare meter. 

Vid beräkning av gångavstånd gäller att varje trappsteg som måste passeras räknas som 1 
meter. Passage genom olåst dörr räknas som 3 meter. Låst dörr som 8 meter. 

•• Gäller endast vid besrnllnlng av minst 10 kärl samtidigt. 
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2 .• 60 I 
145 

160 

110 

110 

190 

100 

625 

100 

135 

200 
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BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 

Utdragsbeslyrkande 

SammanltAdesdatum Sida 

§ 87 

2016-09-23 

BKT2016-363 

6 

Förslag till ny Anläggnlngstaxa för VA (§§5·13) för Ljusnarsbergs 
kommun 2017 

Direktionens beslut 
Beslutar att godkänna föreslagen anläggnlngstaxa för VA för Ljusnarsbergs 
kommun 2017 enligt bilaga, vilket Innebär en höjning med 15%. 

Förslaget överlämnas till kommunens fullmäktige för beslut. 

Sammanfattning av ä.rendet 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas 
framgå. 

Beskrivning av ärendet 
Kostnaderna för anslutning har ökat, bl a måste fler meter ledning dras fram och 
fler pumpstationer anläggas. 

Anläggnlngstaxan föreslås höjas med 15 %. 

Förslaget Innebär att priset för en normalvilla som ansluter sig tlll det 
kommunala ledningsnätet för vatten, splllvalten och dagvatten blir 
135 500 kr Inkl moms. 

För ärendet aktuella handlingar 
Förslaget I sin helhet, se bifogat taxeförslag, "förslag till VA-taxa för 
Ljusnarsbergs kommun 2017". 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att godkänna föreslagen anläggnlngstaxa för VA 
för Ljusnarsbergs kommun 2017 enligt bilaga, vllket innebär en höjning med 
15%. 

Förslaget överlämnas till kommunens fullmäktige för beslut. 

Delges för åtgärd: 
Ljusnarsbergs kommun KF 

Protokollsutdrag till 



BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK 

Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Uldragsbeslyrkande 

§ 91 

2016-09-23 

BKT2016-363 
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Förslag tlll Bruknlngstaxa för VA (§§14-22) för Ljusnarsbergs 
kommun 2017 

Direktionens beslut 
Beslutar att godkänna föreslagen bruknlngstaxa·för VA för Ljusnarsbergs 
kommun 2017 enligt bilaga. 

Förslaget överlämnas till kommunens fullmäktige för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas 
framgå. 

Beskrivning av ärendet 
Bergslagens kommunalteknik, arbetar med långsiktig ekonomisk planering, 
som visar en prognos för de 15 närmaste åren. 
Där tas hänsyn till Intäkter, kostnader och planerade Investeringar. 
Prognosen visar att en höjning med 3 % av lntäktsramen för 2017 behövs. 
§ 18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, 
föreslås höjas med 2 ¾. 
En ny avgift för "tillfälligt vatten från brandpost" har tillkommit. 

I förslaget arbetar BKT vidare med justering av taxan för att få så rättvis taxa 
som möjligt. 
Detta Innebär att endast flerbostadshus, Industrier och övriga fastigheter kom
mer att få en höjning av den fasta avgiften. Den rörliga avgiften bllr oförändrad. 

Förslaget Innebär oförändrad taxa för en normalvilla som förbrukar 150 kbm/år. 

För ärendet aktuella handlingar 
Förslaget I sin helhet, se bifogat taxeförslag, "förslag Ull VA-taxa för 
Ljusnarsbergs kommun 2017". 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att godkänna föreslagen bruknlngstaxa för VA 
för Ljusnarsbergs kommun 2017 enligt bilaga. 

Förslaget överlämnas till kommunens fullmäktige för beslut. 

Delges för åtgärd: 
Ljusnarsbergs kommun KF 

Protokollsuldrag lill 
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TAXA 
för Ljusnarsbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggnlng. 
Antagen av kommunfullmäktige den 2016-XX-XX. 
Huvudman för elen allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ljusnarsbergs 
kommun. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

§1 

För att täcl<a nödvändiga kostnader för Ljusnarsbergs kommuns allmänna 
vatten· och avloppsanläggnlng slrnll ägare av fastighet eller annan 
avgiftsskyldig Inom anläggningens verl<samhetsområde betala avgifter enligt 
denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § I lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

§2 

Avgifterna utgörs av 

Anläggnl11gsavglfter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en 
allmän va-anläggning. 

Bmknlngsavglfter: En periodisk avgift för täckande av drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för 
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavglft. 

§3 

I dessa taxeföresl<rlfter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostads-fastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Förvaltning 
Butiker Utställnf ngslokaler 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Stormarknader 
Sporthallar 

Amianfastlghet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
. enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som Inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
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Obeby99,I fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Uigenhet: ett eller flera utrymmen I byggnad som I upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. 1 fråga om sådana utrymmen l bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet som används för I 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet 
lägenhet Inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmlin platsmark: mark som i detaljplan enligt plan· och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som I övrigt motsvarar sådan mark. 

§4 

4 1 A 1ft t t fö d . vg asu rne an ane vna n am . . ä d ål 
Ändamc'fl A11lä9911/119sav9lft Brnk11/119sav9/ft 

V, vattenförsörjnli1g Ja Ja 

S, splllvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag· och dränvattenavlopp 
Ja Nej från fastighet 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
Nej Nej platsmark 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
Inträder avgiftsskyldlghet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren Informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga I 24 § första stycket 1 och 21 lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledancle av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs I ordning och underhålls, om förutsättningarna I 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggnlngsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldlghet Inträder. 

4 



Anläggningsavgifter {§§ 5-13} 

Avgifter för allmämw vatte11tjä11ster lir belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§5 

5.1 För bostadsfastlghet och därmed Jämställd fastighet skall erläggas 
anläggnlngsavgift. 

A lf å f; vg t ut2 r uer astlJ? 1et med: 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 32 200,00 40 250,00 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 36 800,00 46000,00 
och Df, 

c) en avgift per m2 tomtyta 32,00 40,00 

d) en avgift per lägenhet 1-8 13 800,00 17 250,00 

d) en avgift per lägenhet 9· 8 280,00 10 350,00 

e)* en grunclavgift för bortledande av 
Df, om bortleclande av dagvatten sker 10 580,00 13 225,00 utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats. 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.la) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt§ 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt I detta Inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänne1·. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam 
för fastigheterna I proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller I det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avglftema enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 
c) I den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2. 
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänner. 

5.5 Dras ytterJlgare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse
punkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta Iakttas begränsningsregeln I 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortlednfng av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e ). 

§6 

6.1 För amia11/asti9het skall erläggas anläggningsavgift. 

A lf å v2 t ut2: r per ast 12; et me f I h cl : 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 59 989,00 74986,25 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 70 421,00 88 026,25 
och Df 

c) en avgift per m2 tomtyta 
1-50001112 38,00 47,50 
5 001 - 10 000 1112 33,00 41,25 
10 001 - 20 000 m2 29,00 36,25 
20 001-50000 m2 24,00 30,00 
500011112- 20,00 25,00 

d)* en grundavglft för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 20 084,00 25105,00 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt§ 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt I detta Inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbfndelsepunl<t gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% . 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20% . 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) . . 100% . 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avglftsskyldlghet fö1· ändamål, för vilket avglftsskyldlghet Inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar Inte till högre belopp än 100% av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etablerlngsavglft om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs I ordning och underhålls skall 
erlägga anläggnlngsavglft. 

A lf t å d vg turg. rme : 

Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

§ 10 

Vakant 

§ 11 

0,00 0,00 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp f beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna fnom 
verksamhetsområdet I övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det Inte skäligt att för viss fastighet berälma avgift enligt§§ 5-8 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen I stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avglftsskyldlg om avgiftens storlel<. 
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§12 

12.1 Sedan avglftsskyldlghet Inträtt, skall avgift betalas Inom tid som anges I 
räkning, 

12.2 Betalas debiterat belopp Inte Inom tid som anges I räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha sJ<ett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnlngsavglft 
fördelas på årliga Inbetalningar under en viss tld, längst tio år, om avgiften uppgår 
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och 
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning I framtiden från den dag då den första Inbetalningen skall ske till dess 
Ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess Ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande - tex ökning av tomtyta -
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälnlngsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden frän det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldlghet Inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
Samhällsbyggnadsförbunclet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts 
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbunclet Bergslagen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras I stället för 
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla 
ansökan om detta, ä,· fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbunclet Bergslagen påkallat att utföra ny 
servisledning I stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess Inkoppling med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till elen tidigare servisledningens ålder och 
skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14-22) 

Avgifter för allmitmra vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdessl<att. 

§14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas bruknlngsavglft. 

lf å Av2 t ute: 1· per fast12het med: 

Utanmoms 

a) en fast avgift per år 
Villor och småhus med max två 
lägenheter 
1 st qn 2,5 m3 /h 2 704,00 
Flerbostadshus, företag och övrigt 
1 stqn 2,5 m3/h 5 678,40 
2 st qn 2,5 m3 /h 11356,80 
3 st qn 2,5 m3/h 17 035,20 
1 st qn 6,0 m3 /h 17 035,20 
2 st qn 6,0 m3/h 34 070,40 
3 st qn 6,0 1113 /h 51105,60 
1 st qn 10,0 111

3 /h 51105,60 
2 st qn 10,0 m3 /h 102 211,20 
3 st qn 10,0 111

3 /h 153 316,80 
1 st 50-80 mm 153 316,80 
1 st~ 100 mm 470 682,40 

b) en avgift per m3 levererat vatten 18,16 

Med moms 

3 380,00 

7 098,00 
14196,00 
21 294,00 
21294,00 
42 588,00 
63 882,00 
63 882,00 

127 764,00 
191646,00 
191646,00 
588 353,00 

22,70 

14.2 Förellgger Inte avglftsskyldlghet för samtliga 14.1 angivna ändamål 
reduceras avglftema. 

Föllande av~lfter skall därvid erlä1rn:as för resoektive ändamål: 

V s Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 70% 70% - -

Avgift per ml 14.1 b) 40% 60% - -
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

14.3 Fastighetsägaren är betalnlngsansvarlg för allt vatten som levereras till 
rastlgheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för 
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare Inte skall fastställas genom 
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 
m3 /lägenhet. 
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14.4 Förs k byggvatten skall erläggas bruknlngsavgift enligt 14.1 b). Om mätning 
Inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av elen fasta avgiften enligt 14.1 a). 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
Samhällsbyggnadsförbunclet Bergslagen undersöka mätaren, om 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastig
hetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvlsnlng I två 
kontrnllpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut 
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbunclet Bergslagens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och 
miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
undersökningskostnaderna I enlighet med vad som framgår av§ 18. 

§ 15 

Vakant 

§16 

Tillförs avloppsnätet större spillvatten mängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds Inte hela den levererade vatte11mängden till 
avloppsnätet skall avgift för spill vattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spill vattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 
fastlghetsäga ren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

Vakant 
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§18 

Har Samhällsbyggnads förbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
s hllb dfb d am ä s 1yggna s ör un et Bergslagen debiteras följande avgifter: 

Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 562,40 703,00 

Uppsättning av vattenmätare 562,40 703,00 

Avstängning av vattentillförsel 562,40 703,00 

Påsläpp av vattentillförsel 562,40 703,00 

Montering och demontering av 
1123,20 1404,00 strypbricka i vattenmätare· 

Undersökning av vattenmätare 652,80 816,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 562,40 703,00 

Förgäves besök 562,40 703,00 

Extra mätaravgift för pulsmätare: 
qn 2,5 1229,60 1537,00 
qn6 1702,40 2128,00 
qn 10 1912,00 2 390,00 

För frusen, skadad, förkommen eller 
förstörd vattenmätare 1215,20 1519,00 

Tillfälligt vattenuttag från brandpost 
Fast avgift per tillfälle 597,60 747,00 
A-prls per kbm 19,36 24,20 

Arbetstid per timme 562,40 703,00 

Särskild reningsavgift: 
BOD1 4,06 5,08 
SS, Suspenderad substans 3,48 4,35 
Ptot, totalfosfor 119,15 148,93 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp I beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna Inom 
verksamhetsområdet I övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
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Är det Inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt§§ 14-17 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen l stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek 

Exempelvis pga att avloppsvattnet från fastigheten Innehåller föroreningshalter 
överstigande det normala hushållssplllvattnets. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) debiteras I efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras I 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad 
förbrukning eller annan grund som anges I§§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp Inte Inom tid som anges I rälmlngen, sl<all erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. 

Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning Inte för 
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrnknlng bör ske i genomsnitt minst 
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastlghetsöverlåtelse. 

§21 

Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa 
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall 
eller avseende eller har I övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens 
VA·förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen I stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§22 

Vakant 

TAXANS INFÖRANDE 

§23 

Denna taxa träder I kraft 2017·01·01. De bruknlngsavglfter enligt 14.1, 14.3 
och 14.7 samt§ 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 
därvid tillämpas I fråga om den vattenmängd som levereras och den 
splllvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
Ikraftträdande. 

*** 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av 
mark· och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Kopparberg 2016-10-12 

Redovisning av budgetuppdrag - genomlysning av IFO 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av budget 2016 att uppdra till 
undertecknad att genomlysa individ- och familjeomsorgens organisation och verksamhet med 
syfte att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov 
och att statliga bidrag rekvireras. 

Bakgrnnd 
Socialtjänsten i kommunen har, likt många andra socialtjänster i andra kommuner, påverkats 
menligt av en allt mer ökande arbetsbörda samtidigt som socialsekl'eterare blivit ett bristyrke. 
Verksamheten har haft begränsad kontakt med andra delar av kommunens 
verksamhetsområden som i sig varit olyckligt. Under och efter elen enorma anhopningen av 
asylsökande och det i SUH!dalen upprättade ankomstboendet blev situationen akut och ett 
flertal medarbetare valde att säga upp sig. Någrn gick i pension och några var vikarier vars 
forordnande löpte ut. 

Verksamheten hade stått utan ordinarie chef sedan februari 2014. Konsultlösningar och 
interna lösningar prövades i dialog med socialsekreterarna. Det var även byte på 
socialchefstjänsten under denna period. 

I samband med att internbudgeten antogs for 2016 överfördes handläggarna för 
ensamkommande barn till socialchefens ansvar. De flyttades även fysiskt till Stora Gål'den. 
Stora brister uppdagades bl a vad avsåg rekvirering av medel från Migrationsverket, 
verksamhetssystemet ej underhållet, bristande dokumentation 111111. 

Nuvarande situation 
Sedan 4 juli har en individ- och familjeomsorgschef anställts. Dock kommer hon arbeta med 
utveckling av verksamheten under hösten medan en konsult är IFO-chef. Rekryteringar pågår 
av socialsekreterare. Utbudet av arbetskraft är begränsat. 

I budgeten finns 7 ,0 socialsekreterare, 1,0 IFO-chef, 1,0 administratör samt 3,0 
socialsekreterare for handläggning av ensamkommande barn (organisatoriskt tillhör de 
socialchefen, ej IFO). 

Utvecklingsarbetet är igång. Bl a kommer det bli en gemensam reception för hela kommunen 
vilket innebär att socialtjänstens reception stängs. Handläggningen av LSS-ärenden återllirs 
till handikappomsorgen. Utredningen av flertal LSS-ärenden har utllirts av Örebro kommun. 
Vidare har ekonomiavdelningen övertagit kontering och scanning av leverantörsfäkturor. 
Återsökning av medel från Migrntionsverket utförs numera huvudsakligen av 
ekonomiavdelningen. 

Dildningsllirvaltningen har sökt och erhållit bidrag för ett projekt; #jag med. Det syftar till att 
fä sk hemmasittande elever att gå till skolan. Det bör ge viss lättnad llir socialtjänsten. 
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Under hela 2016 är ANDT-arbetet överfört till norra länsdelens folkhälsoteam. 

Kommunens integrationssekreterare använder ca 65-70 % av sin arbetstid till att ta fram 
underlag och fylla i ansökan åt den sökande inför socialtjänstens beslut om forsö1jningsstöd. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om prioriteringar som ska vara ett stöd åt handläggarna. 
Likaså har information delgivits, både muntligt och skriftligt, för att anpassa verksamheten till 
nytt regelverk för EKB. Detta kommer minska arbetsmängden for handläggarna inom EKB. 

Sedan ett antal år finns i länet en gemensam sociaijom med bas i Örebro. Det finns även ett 
gemensamt barnalms i länet, även det med Örebro som bas. 

En administratör är anställd som i första hand ska få ordning i verksamhetssystemet och 
arkivet. 

En samordnare/1 :e socialsekreterare har rekryterats och kommer bö1ja i oktober. 

Jämförelse med liknande kommunel' 
För att få ett så bra underlag som möjligt har undertecknad haft kontakt med fyra andra 
kommuner. Syftet är att jämföra antal ärenden, bemanning och organisation. Som det 
vanligtvis är blir jämförelser mellan kommuner i ökande grad osäker ju mer detaljerad 
jämforelse som önskas. 

Undertecknad har valt 4 andra kommuner att göra en jämforelse med men också försökt finna 
goda exempel, arbetsmetoder och organisationer som kan vara till ltjälp i Ljusnarsbergs 
förbättringsarbete. Kommunerna är Laxå, Norberg, Vingåker och Skinnskatteberg. Nedan 
följer en kort beskrivning av respektive kommuns interna organisation, samarbeten med andra 
kommuner, Hlnsgemensamma samarbeten etc. 

Laxå: 
I Laxå är den politiska organisationen fortfarande uppbyggd av nämnder, bl a en socialnämnd. 
Under socialchefen återfinns bl a IFO-chefen. Denne har ett relativt brett uppdrag som 
förutom chefskapet för socialtjänsten innefattar bistånds bedömning äldreomsorg och LSS, 
grnppbostäder, personliga assistenter och daglig verksamhet, HVB inkl stödboende och 
utsluss för EKB, familjecentral, POSOM mm. För de verksamheter som ej innefattar 
myndighetsutövning utan avser öppenvård, eftervård, trapphusboende mm sker detta samlat 
med psykiatrin och omsorgen. Demia verksamhet har ca 5 åa varav 0,5 åa är riktat boendestöd 
till missbrukare. I trapplmsboendet är det blandat boende. Det breda uppdraget har gjort det 
relevant med en l :e socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning. Denne deltar 
till viss del i handläggningen. 

Noterbart är att Laxå ej har någon specifik familje- eller drogterapeut utan dessa tjänster köps 
vid behov från Stegen som är ett samarbete mellan Hallsberg och Kumla. 
Vidare hat· Laxå löst hanteringen av det sk glappet genom att det helt sköts av kommunens 
integrationssekreterare som är underställd kommunstyrelsen. Fördelen med detta, anser Laxå, 
är att de har bra kontroll över glappet och att det hålls ett avstånd till socialtjänsten. 
Integrations- och arbetsmarknadsenheten sköter alla personer med PUT och deras 
glappersättningar. 
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Assistent återfinns med 0,25 åa inom IFO. De1me sköter bl a levernntörsfäktmor, 
uppdragstagare, dödsboanmälningar och statistik. I Laxå har kommunen en gemensam 
reception/växel. 

För handläggning av försöijningsstöd finns 2,0 åa och for barnärenden 3,0 åa inklusive EKB. 
Laxå bar familjecentral som är underställd IFO. Alkoholhandläggare handhas gemensamt i 
Sydnärke med 1,0 åa med placering i Hallsberg. 

Vid uppföljning inför nämndens övervägande avseende ensamkommande sköts det genom att 
en socialsekreterare besöker ungdomen, och en är nåbar per telefon. De har för avsikt att på 
sikt försöka använda sig av modern teknik, dvs via webben eller tv-konferenser där så är 
möjligt. Detta sker redan nu för biståndshandläggning inom äldreomsorg och LSS. 

Norberg: 
Norberg är politiskt organiserat snarlikt Ljusnarsberg, dvs kommunstyrelsen är den enda 
nämnden och med beredande utskott bl asociala utskottet. Socialtjänsten ingår i en 
organisation där även biståndsbedömning äldreomsorg och LSS ingår. Ansvarig benämns 
områdeschef och de handhar all myndighetsutövning inom dessa områden. Det 
ansvarsområdet är bredare än vad en ,,klassisk,, socialtjänst har. Norberg har utifrån det två 
l :e socia)sekreterare. De är uppdelade på barn respektive vuxna. l :e för vuxenenheten 
handhar glappetutbetalningar. 

Återsökning från Migrationsverket handläggs av en av biståndsbedömarna inom 
äldreomsorgen. Denne sköter även kontering och granskning av fakturor och släpper 
betalfiler. LSS-utredaren är systemförvaltare för hela förvaltningen. 

Norberg har ett I-årigt projekt, "Stödcoach,,, som syftar till att lotsa personer med 
försö1jningsstöd till studie!', praktik etc. Projektet är hittills lyckat med minskat antal 
försö1jningsstödstagare som följd. 

Norberg och Skinnskatteberg har handledning for socialsekreterarna gemensamt for att 
effektivisera det. 

Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg har ett samarbete rörande öppenvård, 
familjerådgivning och ungdomsmottagning. Norbergs andel är ca 25 % vilket motsvarar ca 
1,37 åa. 

I Västmanlands län finns även ett länsgemensamt samarbete kring socialjour, kvalificerad 
familjerätt, barnahus och vård/behandling rörande våld i nära relationer. 

Vingåker: 
Vingåkers kommun har en traditionell politisk nämndorganisation. Vingåker har drygt 9000 
invånare och är därmed betydligt större än övriga kommuner. 

Socialtjänsten är organiserad med en IFO-chef som även är chef över biståndsbedömning 
äldreomsorg inklusive färdtjänst (3,0 åa) och LSS (1,0 åa). Sedan är IFO uppdelat i en grnpp 
som arbetar med llirsö1jningsstöd där 3,0 åa handhar 142 hushåll inklusive nyanlända 
(glappet). Ca 0,25 åa av dessa 3,0 åa fungernr som grnppledare. Vidare finns en grnpp med ca 
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3,0 åa varav 0,25 åa är grnppledare som arbetar med familjehemsutredningar och 
uppföljningar, varav 1,0 åa är inriktad mot EKB och finansierad av MV-ersättningar, och 
resterande med forebyggande och stödjande verksamhet utan biståndsbeslut. De är 
engagerade i ca 30 familjer och finansieras delvis av Migrationsverkspengar. Resultatet av 
den öppna verksamheten har resulterat i flirre antal placeringar på institution och familjehem. 

Vingåker har en barngmpp med 5,0 åa varav 0,5 åa gruppledare. Gruppen är för närvarande 
förstärkt med 3,0 åa handläggare imiktad på och finansierad via EKB. Som administrativt 
stöd/assistent återfinns 1,5 åa. I det ingår reception. 

1 Sörmland finns sedan lång tid ett kommunalförbund som driver en institution för individer 
med missbrnksproblem. De har ett öppet intag och institutionen avgör om individen ska 
skrivas in. För kommunen är det en ekonomiskt god lösning där vmje vårddygn kostar ca 500 
kr. På kommunen arbetar 1,0 åa med övriga ärenden gällande missbrnk. 

Skinnskattebel'g: 
Skinnskattebergs kommun har en politisk organisation som är lik Ljusnarsbergs kommuns, 
dvs komnrnnstyrelsen är nämnd och så finns beredande utskott. Tj!tnstemannaorganisationen 
är avseende socialtjänsten att beteckna som en "klassisk" socialtjänst. 

Socialtjänsten har 1,0 åa assistent. Denne sköter bl a arkivering, dödsbon, enkla 
faderskapsärenden (S-protokoll), egna medel, systemilirvaltare, konterar och 
mottagningsattesterar fäktmor och släpper betalfiler. Assistenten ät· även den som agerar 
rursta kontakt mot sökande/klienter. 

Barn- och ungdom består av 4,0 åa inklusive EKB och försö1jningsstöd/missbruk består av 
2,0 åa. Kommunen köper in viss konsulthjälp fo1: fämiljebehandling. Finns en budgeterad 
tjänst som fämiljehemssekreterare som dock varit vakant en längre tid. 

I samarbetet med Fagersta och Norberg som ntlmns ovan är Skinnskattebergs del ca 1,25 åa. 

Glappet sköts av kommunens integrationssekreterare som är underställd kommunstyrelsen. 
Kommunen har i samarbete med arbetsförmedlingen inrättat etableringscoacher i projektform 
benämnt "Påfart etablering". Syftet är att snabbt få nyanlända att komma in i etableringsfasen, 
dvs minimera glappet. -
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Översikt bemnnning/HrencJen/nyckcltal 

Liusnarsbern LnxA 
J11vån1m 30/6-16 4939 5661 
IF0201S koslnad/invånarc 4359 kr 3728 kr 
l'örsOrjningsslOdsarenden/ 142/2,0.\a 41 inkl 
blsllmdsbcdömorc nynnlnnda/2,0 

Ila 

Asslstenl/adminislralion 1,0 fta 0,25 Ila 
F11111iljcl1cm 12 personer 3 personer 

Missbruk 4 plamingar/2,0 2 
An placeringar/lim 

mar köps nv 
Hnllsberg/Kuml 
a sn1111 O,S Ila 
öppenvård 

D0111ttrendc111l1andlnggarc 3 inslilnlion/6,0 Ila 11/3,0 Ila Inkl 
Inkl fnmiljehcm EKBoch 
och EKO fämilichcm 

Förebyggande bmn/fnmllj Famlljecenlrnl Fmniljcccn1rnl. 

Smnarbelen IVas1111anlond) 
Dc111a11nin2 13 0 Aa 7 75 fia 

Norber2 Vingåker Skinnskatteberg 
5767 9034 4417 
3923 kr 3960 kr 4271 kr 
8S Inkl 142 inkl 56 hush.111, 129 personer 
nyanlnnda/2,0 nyanlAnda/3,0 inkl nynnlända/2,0 Aa 
Ila Inkl missbruk Aainkl inkl missbruk 

gruppledare 
0 I.S Aa J,Oåa 
S placcrndc/1,0 17 placcradc/2,0 
An Ila 
I plncernd. l,OAa 4 placerade 
Orundproblem 
llr missbruk 
men placerad 
pga annan 
sjukdom. 
0/4,0 !'la Inkl 1 inslilulion/5,0 22 inkl fmniljehcm/4,S 
EKB Aa Inkl 0,5 Aa åa 

gruppledare 
1,0 na 2,S an ca 30 Viss! konsultslöd 

familjer, öppen 
lbrskolamm 

13Ha I 2S Ila 
103Ha IS S Aa 975 Aa 

Utifrån ovanstående tabell kan konstateras att personaltätheten skiftar, liksom ärendemängd 
och organisation. I antalet årsarbetare är 1,0 IFO-chef inräknad for vatje kommun. Och i 
forekommande fall 1 :e alt samordnare eller dylikt. 

För vatje årsarbetare går det följande antal invånare 
Ljusnarsberg 379,9 inv 
Laxå 730,4 inv 
Norberg 556, 1 inv 
Vingåker 582,8 inv 
Skinnskatteberg 453,0 inv 

Undertecknad har försökt fä fram relevanta jämförelser avseende antal barnärenden. Det är 
dock behäftat med svårigheter då det finns en viss begreppsforvirring i frågan. 

Här följer ytterligare mått som tlr tagna från den officiella statistiken och som även berör 
arbetsmarknadsenheten. 
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ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 

r 
Kostnad famlljehemsvård vuxna mlssbrukare1 _kr/lnv 

JllmflJre/ser med andre kommuner ··---··-- ·---- ----·- ----· - --··· 

_Kostnad lnstltullonsvård vuxna mlssbrukareJ <r/lnv 

[!.~(!lflJrels!!{ !!1.~!I ~1_1d!B k~f!l.'!!!!!!~r. . . . ... .. . 

. Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/Invånare .... . _ 

[ Jllmf6relser med andre kommuner 

! 
Vårddyij_nJ_famllJehem vuxn~ _'!!!~~~!\Jk!!'~,. ~f!!all~f!Y ~!·64 !~ _. 
Jllmf~[~~!.!J!.8d andre kommune! _. _. 

V~rddygn _1 lnstltutlonsvård vuxna missbrukare, antal/lnv 21,-64. år_ 
[ Jllmf6relser_med andre kommuner_______ _ _____ .. .. . . 

Laxå 

_ -· ·· . Norberg 
Sklnnsberg 

Ying~er 

Ljusnarsberg 

-~!!~~ . 
~q~~g_. 
Sklnnsberg_ 

Ving~ker 

Ljusnarsberg 

Laxå ·--·---
... .. Norberg_ 

_Vingåker 

0 0 

4 8 
7 .. - -- - ----

. 40 __ --- 29 _ 
110 

17-? 
448 

501 

222 

32 

653 410 

61 84 

794 995 --- - --- . 

0 0 

7 7 - .. 

0 11 

?~ . 36 

171 133 

·- JQ~ .. 380 

337 386 

-- ~04 ... ~?.B. 
278 286 

356 1104 

66 _____ _ . 

964 

630 ----908 . . _ . 965 ·-· -··· . 
794 989 993 ------- - ·- ---····-·-

Ljusnarsberg 752 603 651 

Laxå . _O,Q_Q . _Q,,QQ. 0,00 . __ 0,00 . 

Norberg__ __ Q.O~ . Q,QQ_ .9JOO . _ 0,00 

Sklnnsberg _ ____ 0,00_ . Q,00 _ _Q,9.Q __ _Q,QQ 

VJ.r:i..11_åker . . Q,Q~_ 0,00 __ 0,00 __ ___ OLOO 

Ljusnarsberg 0,11 0,02 0,14 0,14 

.. ~.!~! ___ Q,P o,04 ____ o,01 __ ___ 0,12_ 

Norber~---- O,.lll.. 0~00 _ _ 0,02_ ... Q.25 

Sklnnsberg __ . . 0,32 . OL46 . __ -0. 17 .. 0,29 

Vingåker .•.. .. _ .M~. Ot15 __ 0~18 ___ _ Q,19 

w1a~1wb~Y~~~:ittfäm~~F~~~&#1s1~~~~i'.~:\~t~r~~ww1t1:Hi:'{{~jw;f~;;1;?;:;iJ}::~qfJ.i.)~%z~~l~W?&-MJ~~1lföi~~~j~1112i~ fä~i.tf 1:1 
Årsbudget IFO (ansvar 420) 11 246 10 897 13 372 13 168 

Budgetawlkelse IFO (ansvar 420) -2 142 -1 438 -4 264 ·14 913 

Kostnad IFO (ansvar 420) 13 388 12 335 17 636 28 081 

Procenuell kostadsöknlng I jmf m fg år IFO (ansvar 420) 6,20% ·8,54% 30,06% 37,20% 
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Nedan beskrivs de ilirslag som socialtjänsten bedömer som viktiga för en förstärkt 
verksamhet och som ger möjligheter till utveckling av verksamheten. En viktig aspekt är att 
det under ca 1 års tid ej varit fullt ut bemannat med fast personal inom IFO. Vakanser har 
fyllts med vikarier och konsulter. 

FörstHrlming och utveckling: 
Behoven i första hand avser öppenvård för barn, ungdomar och familjer samt en öppenvård 
riktad till personer med beroende/missbruksproblem och dess anhöriga inte minst barnen. 
Det finns även behov av avlastning för myndighetsutövande socialsekreterare. En 
omfördelning i arbetsuppgifter leder till lägre arbetsbelastning. Därför ilireslås även en 
assistenttjänst. 
Öppenvården innebär och medför att socialsekreterare inriktning missbruk och barn kan 
arbeta med kvalitativt utredningsarbete i samarbete med öppenvården. Men framför allt är 
öppenvården en folkhälsoinriktad fråga. Barn och vuxna ska ha rätt till stöd och hjälp. Det ska 
finnas insatser att bevilja både under utredning och efter avslutad utredning. Detta för att 
snabbt få igång förändringsprocesser i familjer där barns behov inte tillgodoses. Det minskar 
och förebygger placeringar. 
Öppenvården inriktning barn ska ha ett nära samarbete med skola, förskola och familjecentral 
för att erbjuda samtal och grnppverksamheter utan myndighetsbeslut. 
Förstärkningen som föreslås ska också bidra till att arbetet inom socialtjänsten präglas av 
möjligheter och ilirändring för kommuninvånare i Ljusnarsberg. Det ska finnas möjligheter 
till stöd och hjälp på hemmaplan i den linje som forskningen visar. Att barn och vuxna bäst 
tillgodogör sig förändringar och hjälp i sin närmiljö. 

Enheten Vuxen/missbmk 
Verksamheten är en lagstyrd mynclighetsutövning. From 1 augusti är enheten bemannad med 
de två tjänster som finns, socialsekreterare. En direktanställd och en via bemanningsföretag. 
Verksamheten visarunderskott med nästan 1,1 miljoner fram till 160630. Fem LVM (lagen 
om vård av missbrukare) anmälningar har inkommit varav en blev placerad enligt LVM. 
35 ärenden är aktuella rur dagen. Prognosen gör gällande att det finns en grupp med 
missbrnkare som är aktiva och i dåligt skick, ca 8 stycken. Det kommer ofta klagomål kring 
gruppen som vistas "ute" i samhället. En grupp som socialsekreterare skulle behöva arbeta 
med för att motverka "akutsituationer". Unga vuxna ska prioriteras och socialsekreterare 
behöver tid till den gruppen1 intensivt _arbete täta uppföljningar och "störa". De som ansöker 
om hjälp, "egen ansökan", är en gmpp vars behov kan tillgodoses genom motiverande samtal 
eller gmppverksamhet inom föreslagen öppenvård. 

Förslaget från enheten är att den förstärks med Öppenvård, Alkohol och drogterapeut. 1.0 
tjänst. Arbetet innebär samverkan och samordning med utredande socialsekreterare och ska 
i1111efatta att motivera och leda grnpper i tolvstegsmodellen eller annan gruppverksamhet 
utifrån behov. Utforma och arbeta med anhörighetsstöd/grupper. Prioritera och utveckla 
behandlingsarbetet gällande unga vuxna och unga föräldrar med drog- och alkohol relaterade 
problem. Bevaka ny forskning och utveckla samarbetet med olika aktörer. Bidra med och 
implementera barnperspektivet inom öppenvården/ enheten. Öppenvården kommer att arbeta 
llirebyggande och med beviljade insatser enligt 4 kap socialtjänstlagen. 
Kv111ifikntionsk1·av: Relevant utbildning fflr ändamålet. Behandlingsassistent, socialpedagog 
socionom med vidareutbildning i tolvstegsmodellen och steg I utbildning. Motiverande 
samtal. (Ml). Lång erfarenhet från arbete med de aktuella frågorna. 
Lokal: Gula villan 
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Enheten: B11rn och Ungdonrnr (und11ntagct enheten för cnsnmkommnnde b11rn) 
Enheten består av tre heltidstjänster socialsekreterare. I dagsläget 120 ärenden. Blandade 
uppclrng, faderskap så kallade s-protokoll och MF protokoll. Familjerätt. 
f (5rhandsbedömningar och utredning gällande barns behov av skydd och stöd med hjälp av 
utredningsverktyget BBIC, barns behov i centrnm. Råd och stöd. Uppföljningar och 
placeringar. Idag arbetar en ordinarie socialsekreterare och två från bemanningsföretag. 120 
ärenden med de blandade och omfattande behoven är omöjligt att hinna med och genomföra. 
Vilket framgår i handläggningen. För att utforma ett kvalitativt utredningsarbete imiktning 
barn for bamets bästa är det brukligt att arbeta med 20 ärenden per heltidstjänst. 
Enheten är även den som har svårast med rekrytering. 
Underskottet 16-06-30 visar ca 1,5 miljoner institutionsvård och familjehem 1.9 miljoner. 
Därtill de höga kostnaderna för bemanningspersonal. 
Enheten kommer att få ltjälp med struktm och belysning av handläggningen med ltjtHp av 
samordnare. Under förutsättning att enheten förstärks med förslagen kan behoven av resmser 
vara tillgodosedda men det kan också vara så att det behövs tillsättas ytterligare 
socialsekreterare. Det får framtiden utvisa. Förmodligen kommer fämiljerättstjänsten att köpas 
in för enskilda utredningar i vård, boende och umgänge. 
Enheten behöver förstärkas och utvecklas med två familjeterapeuter, öppenvård. Enheten 
behöver avlastning gällande administrativt stöd med exempelvis s-protokoll faderskap, 
kontaktperson/-familjs utredningar. Övriga servicefunktioner. 

Öppenvården inom socialtjänsten ser olika ut i olika kommuner. Förebyggande samtalsstöd 
utan beviljade myndighetsbeslut. Beviljade insatse1· enligt 4 kap Socialtjänstlagen. 
Gruppverksamheter. Evidensbaserade metoder för ungdomar och familjer med 
beteendeproblematik. Familjeterapeutiska familjesamtal. Pedagogiskt och stntkturerat stöd i 
hemmet. Samspelsbelrnndlingar med små barn i relationsarbete. Insats under utredningsticlen 
(insatsen tillsMtts omgående när utredning startar för att få igång en konstrnktiv process för 
barnet och för att så långt det är möjligt undvika placering.) 

Familjeterapeuterna ska arbeta med förändringsarbete i familjer. Insats under utreclningsticl 
och efter utredning. Förebyggande samtal och gruppverksamheter utan myndighetsbeslut 
Samspelsutredningar, strukturerat pedagogiskt stöd i hemmet. Utveckla och uppdatera 
innehåll i verksamheten genom forskning och samverkan. Utarbeta rutiner och utveckla 
stödarbete gällande våld i familjer och samarbetssamtal. 
Kvalifikationskrav: Socionom, socialpedagog med vidareutbildning steg l i 
familjeterapeutiska metoder. Gedigna kunskaper i barns utveckling och anknytningsteori. 
Mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. 

Kommande förändringar av arbetsuppgifter/fördelningar 
Ekonomiavdelningen övertar slutdelen av debiteringen av äldreomsorgsfakturor. Vidare stärks 
internkontrollen genom all ekonomiavdelningen fungerar som back-up vid utbetalningar. 

Med stor sannolikhet kommer kommunen ansöka om medlemskap i Sydnärkes taxe- och 
avgiftsnämnd (T AN). Detta dock om motsvarande personalreduceringar genomförs. 

Övl'lgt 
Ljusnarsbergs kommun är en av de minsta kommunerna i landet. Detta gör att vi i en rad 
sammanhang är beroende av samarbete med andra kommuner. Med rådande situation 
avseende rekryteringssvårigheter av socionomer, inte bara i Ljusnarsberg, är en mycket viktig 
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utvecklingsinsats att söka samarbete med andra kommuner. Det kan vara enskilda kommuner, 
KNÖL-kommunerna, länets kommuner alternativt kommuner i angränsande län. 

Om de ovan föreslagna förstärkningama införs bör de uMirderns inför budget 20 I 8. 
Med dessa ilirstärkningar blir det 308,7 invånare per årsarbetare. 

tW0ftl!~fflW~ 
Kommunchef 


