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Budget 2018 och plan för 2019-2020 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar förslag till budget 2018 och plan 2019-2020 

gällande verksamheter inom allmänna utskottet verksamhetsområde. Förslaget till 
driftbudget innehåller bland annat följande: 

• Ökade kostnader, 850 000 kronor, för medlemskap i Nerikes Brandkår. 

• Kostnadsreducering inom reception och växel med 125 000 kronor på grund 
av ändrade rutiner för frankering och införande av digitala utskick. 
Eventuellt kommer växelfunktionen överföras till Lindesbergs kommun. 

• Utökad IT-personal till skolan. 

• 0,25 årsarbetare drifttekniker till kommunfastigheter. 

• 0,50 årsarbetare måltidspersonal till förskolan Skogsgläntan. 

• Lönepotten minskas med 3 000 000 kronor. 

• Kostnadsreducering av politisk verksamhet med 100 000 kronor på grund av 
minskad utbetalning av ersättning för förlorad arbetsfö1ijänst. 

• Minskad personal på HVB Bergsgården och reducering av antalet 
socialsekreterare med anledning av minskat mottagande av 
ensamkommande barn och unga. 

• Förlängning av utökad integrationssekreterartjänst finansierad av statliga 
bidrag. 

• Utökade resurser för kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare 
finansierad av statliga bidrag. 

• Utökning med aktivitetsledare och assistent för projekt All-In, finansierade 
av projektbidrag. 

• Sammantaget föreslås en kostnadsreducering på allmänna utskottets 
verksamhetsområde med 2 794 000 kronor. 

• Allmännyttan utökas med 3,0 årsarbetare för yttre skötsel. 

• Underhållsfond inom allmännyttan skall inledas byggas upp. 

• Inom överförmyndarverksamheten överförs 1,0 årsarbetare handläggare från 
verksamheten för ensamkommande barn och unga till den gemensamma 
verksamheten. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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I förslaget till investeringsbudget innehåller fortsatta satsningar på IT. Den största 

budgeterade investeringen är ombyggnation av Ljusnarshallen. Vidare finns 

investeringar inom framför allt vatten och avloppsverksamheten. 

Förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: 

• Utredning av försäljning av kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen 

och Kata Dalströms väg till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 

Ljusnarsbergs äldrebostäder. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda den kommunala administrationen med 

syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av 

ändringarna i kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka 

verksamhetsområden eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör 

söka samarbete med andra kommuner kring. 

• Uppdra åt kommunchefen att ta fram digitaliseringsstrategi för hela 

kommunen. 

• Uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i 
form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSS

insatser. 

• Uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och 

deras finansiering. 

• Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på den lån som förfaller till betalning under 

2018 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen 

innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen. 

• För år 2018 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en 

höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande förslag från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

• För år 2018 fastställa föreliggande förslag till slam taxa innebärande en 

justering mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning 

och i övrigt enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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• För år 2018 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en 
höjning för både den fasta och den rörliga avgiften enligt förslag från 
Samhälls byggnadsförbundet Bergslagen. 

• Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2018. 

• I övrigt fastställa Budget 2018 och plan för 2019-2020 enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 

11 (51) 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse datera den 22 november 2017. 
I skrivelsen presenteras förslag till revideringar till tidigare budgetförslag samt bilaga 
med anledning av budgetberedningens beslut den 15 november 201 7 att uppdra åt 
ekonomichef Sara Jonsson säkerställa kända kostnader beträffande placeringar enligt 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och barnplaceringar inom 
individ- och familjeomsorgen. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt tjänstemän att 
se över möjligheterna till kostnadseffektiviseringar inom verksamheten personlig 
assistans vuxna för ärenden där kommunen är generös jämfört med 
Försäkringskassans tolkning av Socialförsärkringsbalken och att beslut omprövas eller 
möjligheterna att erbjuda hemtjänstinsatser utreds. 

Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

• att uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda konsekvenserna av 
försäljning av kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen och Kata 
Dalströms väg till Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Ljusnarsbergs Äldrebostäder, 

• att uppdra åt kommunchefen att utreda en omorganisation av den kommunala 
administrationen med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet, 

• att uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av 
ändringarna i Kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka verksamhetsområden 
eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör söka samarbete med andra 
kommuner, 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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• att uppdra åt kommunchefen att ta fram en digitaliseringsstrategi för hela 
kommunen, 

• att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna att starta fritidsbank i 
kommunen, 

• att samtliga byalag ges möjlighet att en gång om året få hjälp av 
servicegruppen med att röja sly och träd i de områden i respektive by där 
föreningarna anser det mest angeläget, 

• att uppdra åt fastighetschefen att i samband med renoveringen av 
Ljusnarshallen göra noggranna konsekvensanalyser av hur ombyggnationen 
påverkar skolverksamhetens och föreningslivets aktiviteter samt att 
arbetsgrnppen som leder renoveringen skyndsamt presenterar förslag för 
kommunstyrelsen på hur de verksarnhetsstömingar som uppstår under 
byggprocessen kan mildras, 
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• att uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i 
form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSS
insatser, 

• att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och 
deras finansieringar, 

• att uppdra åt fastighetschefen att utarbeta en policy för den allmännyttiga 
bostadsverksamheten med syfte att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer, 

• att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en blankett för "Rapprotplikt" 
(innehållande till exempel ja/nej-frågor om huruvida ramavtal efterlevts och 
delegationsbeslut delgetts under året) som samtliga budgetansvariga skall 
lämna till kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelsema i 
samband med årsboksluten, 

• att kommunchefen skall lämna en redovisning på hur varj e enhet i kommunen 
arbetar aktivt och konkret för att bemöta kommuninvånarna respektfullt och i 
enlighet med kommunens värdegrund, 

• att kommunstyrelsen under är 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2018 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen 
innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen, 

• att för år 2018 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en 
höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande förslag från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

• att för 2018 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en 
justering mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och i 
övrigt enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

• för år 2018 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en höjning 
för både den fasta och den rörliga avgiften enligt föreliggande förslag från 
Sarnhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

• att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2018, 
samt 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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• att i övrigt fastställa Budget 2018 och plan för 2019-2020 enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tjänstemän att se över möjligheterna till 
kostnadseffektiviseringar inom verksamheten personlig assistans vuxna för ärenden 
där kommunen är generös jämfört med Försäkringskassans tolkning av 
Socialförsärkringsbalken och att beslut omprövas eller möjligheterna att erbjuda 
hemtjänstinsatser utreds. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• att uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda konsekvenserna av 
försäljning av kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen och Kata 
Dalströms väg till Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Ljusnarsbergs Äldrebostäder, 

• att uppdra åt kommunchefen att utreda en omorganisation av den kommunala 
administrationen med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet, 

• att uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av 
ändringarna i Kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka verksamhetsområden 
eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör söka samarbete med andra 
kommuner, 

• att uppdra åt kommunchefen att ta fram en digitaliseringsstrategi för hela 
kommunen, 

• att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna att starta fritidsbank i 
kommunen, 

• att samtliga byalag ges möjlighet att en gång om året få hjälp av 
servicegruppen med att röja sly och träd i de områden i respektive by där 
föreningarna anser det mest angeläget, 

• att uppdra åt fastighetschefen att i samband med renoveringen av 
Ljusnarshallen göra noggranna konsekvensanalyser av hur ombyggnationen 
påverkar skolverksarnhetens och föreningslivets aktiviteter samt att 
arbetsgruppen som leder renoveringen skyndsamt presenterar förslag för 
kommunstyrelsen på hur de verksamhetsstörningar som uppstår under 
byggprocessen kan mildras, 

• att uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i 
form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSS
insatser, 

• att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och 
deras finansieringar, 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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• att uppdra åt fastighetschefen att utarbeta en policy för den allmännyttiga 
bostadsverksamheten med syfte att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer, 

• att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en blankett för "Rapportplikt" 
(innehållande till exempel ja/nej-frågor om huruvida ramavtal efterlevts och 
delegationsbeslut delgetts under året) som samtliga budgetansvariga skall 
lämna till kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelserna i 
samband med årsboksluten, 
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• att kommunchefen skall lämna en redovisning på hur varje enhet i kommunen 
arbetar aktivt och konkret för att bemöta kommuninvånarna respektfullt och i 
enlighet med kommunens värdegrund, 

• att kommunstyrelsen under är 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2018 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen 
innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen, 

• att för år 2018 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en 
höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande förslag från 
Samhälls byggnadsförbundet Bergslagen, 

• att för 2018 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en 
justering mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och i 
övrigt enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

• för år 2018 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en höjning 
för både den fasta och den rörliga avgiften enligt föreliggande förslag från 
Samhälls byggnadsförbundet Bergslagen, 

• att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2018, 
samt 

• att i övrigt fastställa Budget 2018 och plan för 2019-2020 enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet 

De politiska högtidsstunderna är när det är dags för budget och planering för framtiden . 

Kommunstyrelsen kan med tillförs ikt överlämna mandatperiodens sista budget ti ll 

fullmäktigeförsamlingen. 

En budget handlar om pengar och prioriteringar. En kommuns ekonomiska förutsättningar bestäms av 

befolkningsutveckli ngen, utvecklingen av svensk ekonomi och stat liga beslut. Budgetramarna 20 18 är 

som van ligt mindre än önskat och det har varit ett tufft jobb med att kunna inrymma a ll viktig 

verksamhet inom dess budgetramar. Fortfarande finns ett antal statsbidrag som det råder osäkerhet 

kring men det är ändå glädjande att vi kan fortsätta med investeringar och framtidssatsningar. 

Vi har under många år fokuserat på att ta kontroll över ekonomin och skapa ordning och reda i 

kommunens finanser och det upplever jag att vi har blivit bättre på. Vi har stora kostnadsökningar 

inom bland annat skolan som under ett par år fått en allt större andel e lever vi lket är en utmaning att 

hantera. De stora statliga ersättningarna för vårt stora flyktingmottagande under 2015 och 20 16 

sj unker av o lika skäl rejält nu och vi kommer nu behöva anpassa oss till nya förutsättningar. Jag har 

sagt det tidigare men det förtjänar att upprepas - i den situation vi nu befinner oss då våra inkomster 

inte ökar i den takt vi skulle vilja samtidigt som våra kostnader tenderar att öka snabbare,ja då är det 

mycket viktigt att v i noga och flera gånger prövar varje utgift. 

Jag tycker att vi har haft ett gott klimat och ett bra samarbete inför budgetarbetet som inleddes med två 

dagar i Kloten där strategier och information behandlades. 2018 blir ett år med fortsatt hårt arbete med 

att utveckla och förbättra verksamheterna, samtidi gt som vi håller i ekonomin. 

En sund ekonomisk politik syftar till att ge invånarna bästa tänkbara service för skattepengarna men 

också säkra framtidens välfärd och klara av kommande investeringar. Om vi ska ha beredskap att möta 

oförutsedda utgifter och kommande lågkonjunkturer så måste kommunens ekonomiska resultat vara 

stabilt. 
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Vi tror att det finns förbättringsutrymme och vill att kvaliteten på kommunens verksamheter ska lyftas 

fram och stå i fokus. Därför har verksamheterna även i fotisättningen ett viktigt arbete att göra när det 

gäller öppna jämförelser. Syftet är att stimulera kommunens verksamheter att analysera sin 

verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. En mycket viktig 

del i utvecklingsarbetet är att ta vara på invånarnas och brukarnas synpunkter 

Kommunens medarbetare är v iktiga resurser för att kunna ge verksamhet av bra kvalitet. Ett bra 

ledarskap spelar en avgörande roll för att en organisation ska nå sina mål och bedriva sin verksamhet 

på ett bra sätt. I kommunen kännetecknas det goda ledarskapet av förmågan att få medarbetarna att 

arbeta i gemensam riktning samtidigt som var och en ges möjlighet att växa i sitt ansvarstagande. 

Kommunen skall arbeta strategiskt och aktivt med me darbetar- och ledarutveckling både för att stärka 

kommunen som attraktiv arbetsgivare och för att ge de anställda goda förutsättningar att göra ett bra 

jobb. 

Ett viktigt uppdrag läggs i år att analysera framtida in vesteringsbehov och matcha det mot vilka 

investeringsnivåer som är realiserbara. I en liten kommun är det svårt att kunna erbjuda ett komplett 

utbud av allt men vi är stolta över de förutsättningar som vi tillsammans skapar. In vesteringar som gör 

att vi fått en attraktivare kommun för oss som bor och verkar här. Vårt samhäll sbygge fortsätter och v i 

behöver nu ta s ikte på framtida utmaningar och forma en pol itik som är långsiktigt hållbar och som 

bidrar till att förändra, både den interna och den externa bilden av Ljusnarsbergs kommun. En 

kommun som inkluderar a lla och som genererar nytt tänkande, nya möjligheter och nya vägar. 

Förutom all verksamhet och en stor investering i Ljusnarshallen så kommer mycket annat att göras 

under kommande år. Detta kommer v i att kunna genomföra med ti ll och med en liten sänkning av 

skattesatsen. Så det finns a ll anledning för alla att vara stolta inför det som presteras varj e dag i vår 

kommun, det som gör att det är lite bättre att bo i Ljusnarsberg ! 

Kopparberg, 20 I 7- I 2-04 

~ -I:ee a o an son (s) 
Kommunstyr Is ns ordförande 
Ljusnarsbergs ommun 
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Budgetförutsättningar 

Svensk ekonomi 
Svensk ekonomi går bra. Det är fortfarande den inhemska konsumtionen som bidrar till tillväxttakten. 

Det handlar i första hand om att offentlig sektor har expanderat som en följd av det stora 

flyktingmottagandet 2015-2016. Under hösten 20 I 7 och nästa år 2018 antas Sveriges viktigaste 

exportländer få en bättre tillväxt. Inflationen har stigit något som en följd av högre priser på tjänster 

och ti Il fäll igt höjda energipriser. 

Vad de olika prognos instituten framförallt är oense om angående nästa år är arbetslöshetssiffrorna. 

Regeringen antar att arbetslösheten kommer att fo1tsätta minska, bl.a. som en följd av att det riktas 

statsbidrag för att de som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden ska få en chans att komma in igen. 

Regeringen påpekar i budgetpropositionen att det finns en stor osäkerhet om arbetslöshetsantagandena. 

Ett annat viktigt påpekande är att regeringen i propos itionen antar att Sveriges kommuner uppfyller 

balanskravet med oförändrade skattesatser och att minskade skatteintäkter balanseras med lägre 

verksamhetskostnader. Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar istället att demografin kommer 

att kräva högre nettokostnader än vad balanskravet tillåter. 

Kommunernas ekonomi 

Demografiska utmaningar framöver 
I SKL:s Ekonomirapporten maj 2017 - om kommunernas och landstingens ekonomi, finns ett helt 

kapitel om det ökade behovet av effektivisering inom kommunsektorn. Gapet mellan skatte- och 

generella statsbidragsintäkter samt behovet av verksamhet växer och SKL beräknar att 

kommunsektorn inte kan bedriva sin verksamhet med de höga kostnader den har idag med de 

ekonomiska ell er personella resurser som kommer att finnas till hands. Vad som framförallt framhå lls 

i Ekonomirappo1ten är behovet av att öka nyttjandet av dig italiseringens möjligheter, att ändra 

arbetssätt samt bli bättre på att utnyttja den allt ökande mängden data om kvalitet och effektivitet. 

SKL säger att det inte finns någon enkel lösning på problemet idag. Därför måste Ljusnarsbergs 

kommun vara kreativ. Våga vara först ibland. Gå mot strömmen, även om det kan innebära att 

kommunen provocerar. De demografiska utmaningarna kommer annars att slå hå1t mot en kommun i 

Ljusnarsbergs befolkningsstorlek och -sammansättning. Demografin i kommunen innebär en hög 

försörjningsbörda - sedan lång tid tillbaka p.g.a. den höga andelen äldre, men på senare tid även en 

ökning av antalet nyanlända och asylsökande barn . 

Statliga satsningar i budget 2018 
Ett axplock av det som påverkar kommunerna 
Det är valår nästa år och regeringens budget innebär satsningar på det mesta. Fö r Ljusnarsbergs 

kommuns de l kommer stora tillskott till utbildningsområdet. Nya statliga regleringar som 

kommunerna får kompensation för inom ramen för de generella statsbidragen är bl.a. 

• Obligatorisk sko lstatt från och med sex års å lder, i förskoleklass 

• Införande av prao från och med årskurs 8 i grundskolan och årskurs 9 i special skolan 
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• Utvidgat ansvar en ligt socialtjänstlagen (200 I :453) att förebygga och motverka spelmissbruk 

• Läsa-skriva-räkna-garanti i grundskolan 

• Betyg ska sättas i moderna språk från och med årskurs 6 

• Överlägset störst kompensation får kommunerna för den lägre inkomstskatten för 
pensionärerna 

Regeringen föreslår även minskade resurser till vissa områden: 

• Minskat anslag till skolan som en fö ljd av krav på digitalisering av nationella proven 

• Elevens va l föres lås minskas med I 05 timmar för att kompensera mer matematikundervisning 

• Byggbonusen minskar (stöd till kommuner för att öka bostadsbyggandet) 

• Den särskilda satsningen för att höja bemanningen inom äldreomsorgen upphör troligtvis 2019 

(Ljusnarsberg finansierar en förstärkning av rehabiliteringsenheten för dessa pengar) 

Stora satsningar på arbetsmarknadsåtgärder 

Ett särskilt anslag om 425 000 tkr per år avsätts för kommuner som satsar på att anställa personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden på s.k. extratjänster. Anslaget fördelas utifrån en pott på 500 000 tkr 
för kommuner och landsting och avgörande för vad varje kommun får är hur många extratjänster som 
har anställts den 31 decemberjämfört med en faststä lld kvot för varje kommun. Uppfy ller inte 
kommunen kvoten omfördelas kommunens medel till övriga inom kollektivet. 

Ljusnarsbergs kommuns kvot är 3 och hittills (2017-09-22) har anstäl lts 2 1 personer. Sannol ikheten 
för att anställa fler under året är mycket stor. 

I Ljusnarsberg har arbetsmarknadsenheten i samarbete med övriga kommunala verksamheter varit 
duktiga på att integrera nyanlända i anställning. I en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
gäl lande nyanlända, som börjar gälla den I januari 2018, föreslås lokala mål för integration av 
nyanlända. Dessa stämmer överens med detta budgetförslags mål för verksamheterna i Ljusnarsberg. 
Att Ljusnarsbergs kommun integrerar så många som möjligt i arbetslivet är viktigt ur flera aspekter. 
8 1.a. fördyras försörj ningsbördan om fler ska försörjas genom försörjn ingsstöd därför att de inte får 
arbete eller studieplats. 

Från att t idigare år ha haft målsättningar om att erbjuda nyanlända sysselsättning höjer kommunen 
ambitionerna 2018 och formu lerar följande målskrivningar: 

• Minst tio personer ska erbjudas extratjänst, varav sj u av dessa ska vara nyanlända. 

• Minst 15 personer från Arbetsförmed lingen eller Individ- och fam ilj eomsorgen (fFO) ska 
erbjudas arbetsträning eller praktik, varav tio ska vara nyanlända. 

• Minst tre personer ska erbjudas introduktionsjobb ( ett nytt stöd i regeringens 
budgetproposition, som främst kan bli aktuellt för föräld rar som uppbär höga försörjningsstöd) 

Stora satsningar på skolan 

Ett vi ll korat stöd t ill skolor ska leda till ökad jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet. På de 
500 000 tkr som regeringen redan förde lat ut 2017 (iämlikhetspengen) ti llskjuts ytterl igare 
I 000 000 tkr. Stödet ska kunna användas till mindre klasser, högre lärar1äthet, högre lärarlöner, 
utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet e ll er kompetensutveckling för 
elevhälsan. Hösten 2017 beviljades Ljusnarsbergs kommun 521 tkr. Nästa år tredubblas det totala 
anslaget men det är för tidigt att säga hur stor del som tillkommer Ljusnarsberg. Dessa medel får 
därför hanteras utanför den kommunala budgeten. 
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SKL är skeptiska till den ökade mängden riktade statsbidrag som innebär att kommunerna inte kan 

använda pengarna för de behov som de själva identifierar. Dessutom skapar det mer administration 
(cirkulär 17:46, s.11). 

Vidare förlängs Läslyftet Il till 2019, läslyftet (från och med nu ingår även förskolan i denna satsning), 

fo11bildning för skolledare och specialpedagogik för lärande samt införs ett nytt anslag för fortbildning 

avseende programmering. Eftersom skolan härmed får statliga riktlinjer för s ina fortbildningsinsatser 

föreslås kommunen i remissförs laget till budget 2018 och plan för 20 19-2020, att sänka kommunens 

ans lag per lärare med I tkr. Det beror på att skolan i kommunen he lt enkelt inte kommer att hinna med 

att använda kommunens totala bidrag för samtliga lärarresurser inom förskola, grundskola, särskola 
och fritidshem som i dagsläget motsvarar 4 tkr per anställd. 

Även gymnasiesko lan får stora tillskott, bl.a. för introduktionsprogrammen. Kommunen budgeterar för 

att inte behöva kompensera Lindesbergs kommun för högre kostnader än de statliga bidragen, som nu 
utökas. 

Den kommuna la vuxenutbildningen får förstärkta anslag både av regeringen och Ljusnarsbergs 

kommun. Den största behovsökningen bland de kommunala verksamheterna återfinns här. 

Regeringen avser även höja schablonersättn ingarna till kommunerna för nyanlända eftersom 

Arbetsförmedlingen kommer att få befogenhete r att anvisa nyanlända att söka till och studera på den 
kommunala vuxenutbildningen. 

Den sociala barn- och ungdomsvården samtfunktionshinderområdet 
För att stärka bemanningen tills kjuts ytterligare medel med 250 000 tkr från staten. I ko mmunens 

budget finansieras redan ett antal utökningar i 20 17 års budget av dessa medel. Stimula nsmedel 

motsvarande 350 000 tkr införs för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra 

fler kommuner att införa habiliteringsersättning. 

Ett av regeringens åtgärdspaket för att minska den statliga assistansersättningen var att ge 

Försäkringskassan och Socia lstyre lsen i uppdrag att analysera vad som krävs för att säkerställa att 

brukare som får sin assistans indragen får det stöd som de har rätt till. Socia lstyrelsen föreslår att 

kommunerna ska bli sky ldiga att kontakta den enskilde för att eventue llt erbj uda kommunalt stöd. 

Regeringskansliet ska behandla förslaget. Ljusnarsberg har inga ärenden som kan bli aktuella för något 

liknande i dagsläget, men antalet LSS-ärenden har ökat och det ä r värdefullt att fö lja om eventuella 
rege ländringar sker mot bakgrund av förs laget. 
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Utgiftsområden • årets budget I 

UTGIFTSOMRÅDE ANPASSNING 
KUND-/BRUKAR 
UNDERLAG 

(tkr) 

Äldreomsorg -455 
Individ- och fami ljeoms 
LSS 607 
Förskola -947 
Grundskola -822 
Skolbarnsomsorg 142 
Gymnasieskola -1 767 
Vuxenutbildningen 3 713 
Flyktingmottagande -2 422* 
Arbetsmarknadsåtgärder 
Sam häl Is byggnad 
Räddningstjänst, krisbered 
Politisk verksamhet -100 
Överförmyndarnämnd -223* 
Gemensam verksamhet -3 000 

Totalt -5 275 

ÖKAD EXTERN FINANSIERING 

Bidrag.från Migrationsverket 
Övriga externa bidrag 
Försäljnings intäkter 

Totalt 

*Minskade externa anslag från Migrationsverket 

YTTERLIGARE INVESTERINGAR 
ANSLAG 

I 778 70 
-8 
-2 928 
116 425 
I 50 1 23 002 
-2 

95 
275 15 065 
850 80 

20 I 111 

I 697 39 753** 

** Allmännyttans investeringar räknas inte med här. Dessa ska finansieras av hyrcsintäkter. 

TOTALT 

I 393 
-8 
-2 32 1 
-406 
23 681 
140 
-1 767 
3 713 
-2 422 
95 
15 340 
930 
-100 
-223 
-I 869 

36 176 

3 05 7 
77./ 
128 

3 959 

I årets budget tillskjuts ytterl igare 36 176 tkr till verksamheten. Detta är möj ligt då renoveringen av 
Ljusnarshallen betalas med sparade statliga bidrag, den kommunala verksamheten minskar 
nettokostnaderna med 3 578 tkr (-5 275+ 1 697) och ytterligare externa intäkter om 3 959 tkr beräknas 
tillfalla kommunen. 

Av de minskade nettokostnaderna hänförs 2 645 tkr (2 422+223) till lägre bidrag från 
Migrationsverket för att täcka personalkostnader. Utöver dessa får kommunen lägre ersättningar för att 
placera ensamkommande barn och ungdomar. Placeringarna kommer att fortsätta vara 
nollbudgeterade. Det vi ll säga, kommunen räknar fortfarande med att täcka kostnaderna med de 
schablonintäkter som tillfaller kommunen utanför denna budget. 

Äldreomsorgsbostäderna ägs av Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening (RKHF) Ljusnarsbergs 
ä ldrebostäder, och förvaltas av Riksbyggen. Framöver planeras investeringar i bl.a. nytt tak och 
fönstermålning på Koppargården, ytskiktsrenoveringar och stambyten på Treskillingen samt 
dränering, ventilation, stambyten och nytt yttertak på Solgården. Den sammanlagda underhållsplanen 
uppgår till ca 25 000 tkr. I kommunens investeringsbudget finns inte dessa fast ighetsinvesteringar 
medtagna. 
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Kulturell hållbarhet 

Ljusnarsbergs kommuns uppdrag 
Den kommunala verksamheten ska bedrivas i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar 

denna. Verksamheternas uppdrag omfattar bland annat: 

• Skola 

• Barnomsorg 

• Äldreomsorg 

• LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

• Miljöservice 

• Gata och park 

• Räddningstjänst 

• Ekonomiskt bistånd 

Utöver lagstadgade förpl iktelser arbetar Ljusnarsbergs kommun utifrån en hållbarhetsmodell som 

bygger på principerna om ekonomisk, social, miljömässig och kulturell hållbarhet. Dessa principer 

utgör en övergripande struktur för målformuleringar, uppföljning och utvärdering, där varje satsning 

kopplas till ett eller flera hållbarhetsmål. 

Utan ku lturel l hållbarhet blir inte heller ekonomin, samhället eller miljön hå llbara. Med kulturell 

hållbarhet förstås det som kommunen v ill stå för och kännetecknas av. Det som s ka genomsyra hela 

verksamheten. I årets budget ges kommunchefen ett uppdrag att redovisa hur den kommunala 

verksamheten arbetar med värdegrunden. 

Ljusnarsbergs kommuns vision och 
värdegrund 

Värdegrund 

"Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, 

göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I 

mötet med människor visar vi empati och engagemang. " 

Vision 2030 

Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle 

Här skapar vi möjligheter ti ll ett rikt liv 

Vi litar till den kraft som kommer inifrån, 

och stärks av intryck utifrån. 

Vi bygger ett välkomnande samhälle där o likheter respekteras 

Här finns plats för stolthet, vi lja och handlingskraft 
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Visionens o lika delar kan tillämpas i kommunens styrmodell enligt 
fö ljande: 

Öppen Kommun 

Vi bygger ett vä lkomnande samhälle där olikheter respekteras. 

Möten och upplevelser 

Här skapar vi möj ligheter till ett rikt liv. 

Kunskap och kompetens 

Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån. 

Innovationer och entreprenörskap 

Här finns plats för stolthet, vi lja och handlingskraft. 

Styrmodel len ska säkerställa att den demokratiska processen genomsyrar hela den kommunala 
verksamheten. Utgångspunkten för styrmodellen är "den hållbara kommunen" . 

Uppföljning och utvärdering 
Kommunfullmäktige anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten . Inför va1je år 
beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redov isar de mål som ekonomi 
och förvaltning ska uppnå under verksamhetsåret. 

Det är upp till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen har två utskott 
som bereder ärenden till kommunstyrelsen inom sina respektive verksamhetsområden. Dessa benämns 
det allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet. 

Varj e utskott får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Kommu nstyre lsen har ansvar att se till så 
verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i budget och verksamhetsdirektiv. 

Varje verksamhet ansvarar för att rapportera måluppfö ljning och utvärdering till kommunstyrelsen. 



• 
• 

• 

• 

• 

Ljusnarsbergs kommuns 
organisation 

Valberedning 

Valnämnd 

Allmänna utskottet 

Samarbetsorg. och 
delägarskap 

Kommuninvest • 
Partnerskap 
Bergslagsbanan • 
Bergskraft ekonomisk 
förening 
RKHF Ljusnarsbergs 
äldrebostäder 
Tursam m.fl . 

Kommunala bolag 
och stiftelser 

Ljusnarsbergs 
kommunlager AB I likv. 
Stiftelsen Glllersklack 

• 

• 

Revision 

Bergslagens 
Överförmyndarnämnd 

Bildnings- och 
sociala utskottet 

Kommunalförbund 

Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen 
SOFINT-
Samordningsförbundet i 
Norra Örebro län 

• Ny! Nerlkes brandkår 

Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Sydnärkes 
lönenämnd 
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Ekonomisk hållbarhet 

I samband med att budgeten för 2018 och plan för 2019-2020 antas, föreslår kommunstyrelsen även att 

kommunfullmäktige antar riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna formulerar 

inriktningen för den långsiktiga ekonomiska politiken och ska varje år utgöra basen för de finansiella 
målen. 

I den första paragrafen i dokumentet stadgas att Ljusnarsbergs kommun ska vara ekonomiskt hållbar 

och att detta innebär att hela kommunen ska vara hå llbar, inte bara den kommunala verksamheten. 

Med andra ord ska budgeten varje år ha som målsättning att utdebiteringen av skatter och avgifter ska 

vara balanserad. Det innebär även att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som 

konsumeras och att kommande generationer ges förutsättn ingar att tillgodogöra sig samma servicenivå 

som dagens kommuninvånare. Den sista meningen framgår även av lagstiftningen, kommunallagen 

(2000:889) 8 kap. I §. 

Årets budgetprocess inleddes med Strategidagar den 16- 17 maj 2017, där samtliga politiska partier var 

representerade. Dagarna fy lldes med information från externa föreläsare och analytiker om 

kommunens finansiella ställning, framtida utmaningar avseende skolresultaten och hur kommunen ska 

bli en attraktiv arbetsgivare samt behov av underhåll på äldrebostäderna. Ett önskemå l efter dagen var 

att formulera långsiktigare investeringsplaner framöver. 

Kommunens största framtida investeringsvo lymer å terfinns inom vatten- och avloppskollektivet samt 

allmännyttans hyreskollektiv. För verksamhetsår 20 18 budgeteras ett överskott för a llmännyttan som 

ska användas för planerat underhåll på fast igheterna. 

En utredning om konsekvenserna av en försäljning av gruppbostäderna på Kata Dahlströms väg och 

Bergsmansvägen till RKHF Ljusnarsbergs ä ldrebostäder ska presenteras 20 18. Det finns flera fördelar. 

En är att renodla hyresförhållandena baserade på biståndsbes lut och skilja dem från de kommuna la 

verksamhetsfastigheterna. En annan är att dela upp hyreskollektivet för att lättare mäkta med 

kommande stora investeringsvolymer - både med hänsyn till ekonomin och de personella resurserna. 

Riksbyggen är en större kunskapsbank på fastighetsområdet än kommunen och kommunen sku lle ha 

nytta av ett utvidgat samarbete. 

Så småningom behöver antalet ä ldrebostäder utökas. Ett första steg sku lle kunna vara att bygga ut 

Koppargården med åtta lägenheter, då det redan finns en färd ig skiss för ändamålet. Det beräknas 

kosta 15 000 tkr. Behovet av bostäder antas stiga omkring år 2025. 

Behovet av korttidsplatser måste också tillmötesgås. 1 överenskommelsen mellan länets kommuner 

och Region Örebro län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som har sitt 

ursprung i lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning[ ... ] som börjar gälla från och med 1 januari 

2018, står att länets kommuner måste effektivisera hemtagningen av patienter från sjukvården. 

Kommunerna måste ta hem patienterna inom tre kalenderdagar istället för som tidigare fem vardagar. 

Även patienter från psykiatrin kommer att bli berörda på s ikt. I regeringens budgetproposition föres lås 

12 000 tkr per år 20 18-2020 som stöd för att införa de nya rutiner och arbetssätt som krävs. 

Kommunen ska effektivisera hemtagningen av patienter från sjukvården genom att bl.a. inkorporera 

platserna på gruppboendet Ängen i ä ldreboendet Solgården. Det innebär fler korttidsplatser och att 

bemanningen kan samordnas mellan de olika enheterna. 
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Social hållbarhet 

Ett socialt hållba1t samhälle verkar för att individens rättigheter respekteras. Ljusnarsbergs kommun 
verkar för att va1je människa ska ha möjlighet till god hälsa, kunskap och demokratisk delaktighet. 

En av kommunens största utmaningar är att hantera försö1jn ingsbördan och det faktum att 
försörj ningsstödskostnaderna är bland de högsta i landet per invånare. Det är ingen självklarhet att en 
kommun med Ljusnarsbergs struktur ska ha bland de högsta kostnaderna i landet. Tills för ca fem år 
sedan hade kommunen en betydligt lägre kostnad för försörjningsstöd än vad Statistiska centralbyrån 
(SCB) beräknade strukturkostnaden till. Framgångsreceptet sades vara ett nära samarbete mell an 
Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmed lingen och IFO. I diagrammen nedan syns utvecklingen 
bredvid ett diagram om befolkningens sammansättning. Om prognoserna för 2017 slår in är det färre i 
kommunen i arbetsför å lder än barn yngre än 18 år och personer äldre än 65 år. 

12017 års budgetdokument gavs Folkhälsoteamet i uppdrag att kartlägga de 832 personerna som lever 
i utanförskap i kommunen. Med andra ord den stora andelen i arbetsför ålder som inte har 
sysselsättning. Om utvecklingen med all t ökande försö1jningsbörda fortsätter hamnar kommunen i en 
svår social och ekonomisk situation. Utanförskapet innebär långt högre kostnader än enbart effekterna 
av ett lägre skatteunderlag. 

I förslaget till 2018 års budget finns verktyg för att bryta den negativa trenden. Kommunen deltar i det 
EU-finansierade projektet All In, där nio kommuner i länet ingår och Hällefors kommun är 
projektägare. I projektet ska en person med långvarigt försörjningsstöd anställas som assistent och 
projektet finan sierar ytterligare resurser för att få ut så många försö1jningsstödstagare som möjligt i 
sysselsättning. 

En organisationsförändring planeras med sta,t 20 18 och som innebär att vuxenutbildningen 
organ iseras under bildningschefen. Det skapar utrymme för enhetschefen för Integration och 
Arbetsmarknadsenheten att fokusera på uppdraget att integrera så många nyanlända och personer 
utanför arbetsmarknaden som möjligt i arbetskraften. I budgeten finns tydliga och mätbara mål för 
ändamålet. 

Befolkningsförändringar 
Nettokostnader arbetsmarknadsåtgärder 

och försörjningsstöd 
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Miljömässig hållbarhet 

Det finns bara ett Ljusnarsberg och här har människor levt av att ta tillvara de naturtillgångar som 
naturen har försett människorna med sedan 1600-talet. Klimatförändringarna påverkar skog, mark och 
vattendrag och kommunen gör alltid miljömässiga avvägningar när de kommunala medlen prioriteras. 

En förstudie i projektet Tota/metodiken har föreslagit ett antal åtgärder för energibesparingar på 
Kyrkbacksskolan. Dessa budgeteras under två år och omfattar nytt radiatorsystem 2019 ( 4 400 tkr) 
samt justering drifttider, tilläggsisolering hus A och C m.m. ( 44 7 tkr) under 2018. Kyrkbacksskolan är 
en av Sveriges minst energieffektiva skolbyggnader och därför fick kommunen ett bidrag för att delta i 
projektet. 

Även för Brandstationen planeras energibesparingsåtgärder 2018. Det omfattar nya termostater och 
ventiler, omprojektering flöden , ny cirkulationspump och ny energieffektiv belysning (80 tkr). 

Under planperioden budgeteras även investeringar för förskole- och skolbarnens utemiljö. 
Kyrkbacksskolans skolgård ska få ett rejält lyft och för detta budgeteras sammanlagt I 000 tkr för åren 
2018-2019. Utemiljön på förskolan Astugan ska förskönas med ett tillskott på 200 tkr från kommunala 
medel och ansökan om motsvarande statliga medel. 

Något som också är angeläget är att kommunen stöttar byarna med röjning och bortforsling av träd och 
sly. Enligt den här budgeten beslutas alla bya lag ges möjlighet att utnyttja servicegruppen för detta 
ändamål en gång per år. 

För vatten- och avloppskollektivet planeras en upprustning av hela anläggn ingen Finnhyttans 
vattenverk, som bl.a. innebär ny kemhantering för lut och klor (totalt 3 000 tkr under två år). Detta är 
för att garantera tjänligt vatten. För att höja kapaciteten i Bångbro reningsverk och möta den ökade 
belastningen behövs investeringar motsvarande 5 000 tkr redan nästa år. Ytterligare ett stort projekt 
som kommer att påbörjas nästa år är en ny överföringsledning längs sträckan Ställdalen-Silverhöjden
Hörken-Ställberg. Sju anläggningar för vatten och avlopp ska byggas bort. Detta är också för att 
säkerställa vattenkvaliteten. Just inom vatten- och avloppskollektivet expanderar underhålls- och 
investeringsbehoven framöver. 

En ny lag om elektroniska fakturor härstammar från ett EU-direktiv från 20 I 4 och träder i kraft 
årsskiftet 2018/2019. Den innebär att upphandliwde myndigheter ska kunna ta emot e-fakturor och att 
dessa ska vara utformade enligt en specifik europei sk standard. Den svenska regeringen vill gå längre 
än direktivet och lagstadga om att även leverantörer ska kunna skicka e-fakturor till upphandlande 
myndigheter. 

I Ljusnarsberg har standarden tillämpats under hela 2017. Från och med 20 18 ska kommunen även 
kräva av leverantörer i större upphandlingar att de ska skicka e-fakturor. Ett så småningom helt 
elektroniskt fl öde effektivi serar administrationen och ger bättre förutsättningar för kärnverksamheten. 
Det ger även oerhörda vinster för miljön den dag minimalt med fakturor skickas i kuvert på posten. 

I dag är det endast två procent av kommunens leverantörer som utnyttjar möjligheten men i takt med 
utvecklingen av digitala system och effekterna av den nya lagstiftningen borde målet vara att de flesta 
av kommunens leverantörer skickar e-fakturor. Redan 2017 måste alla leverantörer svara elektroniskt 
på kommunens upphandlingar. 

Fler åtgärder för att minska pappersåtgången är att kommunen sedan våren 20 17 skickar elektroniska 
lönebesked till sina anställda och att politikerna kommer att få sina sammanträdeshandlingar i 
e lektroni sk form från och med 20 18. 
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Mål för verksamheterna 

DEN HÅLLBARA KOMMUNEN 

Öppen 
kommun 

Kunskap och 
kompetens 

Kommunen ska erbjuda alla 
föräldrar barnomsorgsplats till 
sina barn inom tre månader 
Delmål: 100 % 
Källa: Uppföljning av förskolechef. Under 
2017 har investeringar gjorts i en ny förskola 
i Ställda/en och det hor inrättats två helt nya 
förskoleavdelningar i centrala Kopparberg 
för att möta det ökade behovet av 
barnomsorg, främst sam en följd av 
kommunens stora flyktingmottagande. 

Kommunen ska öka 
kundernas/brukarnas delaktighet i 
den kommunala verksamheten 
Delmål: Svarsfrekvensen på 
förskolans föräldraenkät ska vara 
80 % (2016 svarade 65 av 140) 
Källa: Uppföljning av förskole chef 
Föräldraenkäten utgör ett viktigt underlag 
för hur verksamheten sko planeras. Om färre 
än 50 % av de tillfrågade deltar i 
undersökningen får inte verksamheten 
tillräcklig vägledning. 

Resultaten på nationella proven i 
årskurs 3 ska förbättras jämfört 
med 2017. 
Av åtta de/prov i svenska har i genomsnitt 
88, 6 % av eleverna klarat krovnivåerna 2017. 
Av nio de/prov i matematik hor i genomsnitt 
88 % av eleverna klarat kravnivåerna 2017. 

Meritvärdet i årskurs 9 ska 
förbättras jämfört med 2017. 
Meritvärdet 2017 var 189,9. 
Källa: Skolverket 

För skolan har kommunen haft långsiktiga 
mål om att uppnå följande resultat år 2018: 
Andelen elever som får godkänt på 
nationella proven i årskurs 3 ska vara minst 
70% år 2018. 
Meritvärdet i årskurs 9 bland kommunens 
elever ska vara minst 210 poäng år 2018. 

Sedan det långsiktiga målet beslutades har 
föru tsättningarna förändrats i och med 
blond annat flyktingtillströmningen. 

Möten och 
upplevelser 

Innovation och 
entreprenörskap 

Det ska vara en hög kvalitet inom den 
kommunala äldreomsorgen. 
Delmål: 1. Samtliga särskilda boenden 
ska erbjuda minst en organiserad och 
gemensam aktivitet per dag under 
helgen. 
Delmål 2. Samtliga särskilda boenden 
ska erbjuda minst två organiserade 
och gemensamma aktiviteter under 
vardagar. 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). 
Kommunen hor under flera år haft en god 
må/uppfyllelse vad gäller kvaliteten inom 
äldreomsorgen generellt. De senaste åren har 
det dock rapporterats till KKiK att de 
kommunala boendena inte erbjuder några 
aktiviteter. För att uppnå en ännu högre kvalitet 
krävs att kommunen även ser till att brukarna 
kon vara aktiva under dagarna. 

Kommunen ska bidra till att 
integrera så många som möjligt i 
arbetslivet. 
Delmål: 1. Minst tio personer ska 
erbjudas extratjänst, varav sju ska 
vara nyanlända. 
Delmål 2. Minst 15 från 
Arbetsförmedlingen el ler IFO ska 
erbjudas arbetsträning eller praktik, 
varav tio ska vara nyanlända. 
Delmål 3. Minst tre personer ska 
erbjudas introduktionsjobb. 
Källa: Uppföljning av enhetschefen för 
Integration och arbetsmarknadsåtgärder. I 
årets budget skapas utrymme för enhetschefen 
och mängden statliga s töd ökar. 

Antalet försörjningsstödstagare ska 
minska. 
Delmål: snitt på 130 ärenden per 
månad 2018 (ärendemängden innan 
2015). 
Kommunen deltar i det EU-finansierade 
projektet All In som b/.a. hor till ändamål att 
minska antalet försärjningsstöds tagare. 
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Finansiella mål 

0 •• 0 

FINANSIELLA MAL FOR EN GOD EKONOMISK HUSHALLNING 

Kommunfu llmäktige beslutar om fi nansiella mål och riktlinjer, som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushåll ning. 

Komm unens 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 beta In ingsberedskapen att försvagas på sikt, vilket innebär fram tida belastningar. 

Den långsiktiga planen för kommunens finansiel la ställ ning är att fo11sätta stärka den och att inte 
urholka det egna kapitalet. Målen nedan hör ihop och syftar t ill att stärka den fi nansiella stabiliteten 
på lång sikt för att kommunen ska mäkta med kommande ekonomiska utmaningar. 

Investeringar 

Skuldsättning 

Investeringsnivån ska uppgå till 
högst 42 753 tkr. 

Den samlade skuldbördan inklusive 
borgens- och ansvarsförbindelser 
ska minska jämfört med föregående 

år 
För år 2018 planeras renovering av 
Ljusnarshallen, vilket är en 
investering som beräknas till närmare 
22 miljoner kronor. Kommunen 
planerar finansiera samtliga 
investeringar under 2018 och 
planperioden 2019-2020 med egna 
medel. 

Likviditet 

Likviditet en ska uppgå till minst fem 
procent av kommunens årliga externa 

bruttokostnader 

Resultatet ska uppgå till minst 
12 000 tkr år 2018. 
Enligt kommunens långsiktiga 
finansierings- och investeringsplan bör 
resultatet vara mellan 10 000-

15 000 tkr. 



Förslag ti 11 budget 

RESULTATBUDGET 2018 
Bokslut Budget Prognos Budget Flerårsplan 

Belopp i tkr 

Verksamhetens intäkter 136 155 85 673 110 925 87 514 90 266 91 707 

Verksamhetens kostnader -371 454 -343 664 -375 296 -346 961 -347 545 -345 901 

Avskrivningar -7 038 -8 597 -8 597 -7 934 -7 530 -7 530 

Behov av kostnadsreduceringar 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -242 337 -266 588 -272 968 -267 381 -264 809 -261 724 

Skatteintäkter 180 228 184 540 185 266 189103 195 910 202 767 

Generella statsbidrag och 
100 253 98148 100 645 89 151 74 863 65 661 utjämning 

Finansiella intäkter 2 626 1000 1000 1000 1000 1000 

Finansiella kostnader -2 626 -2100 -2100 -2 100 -3 150 -4 150 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 

POSTER 
38144 15 000 11843 9 773 3 814 3 554 

Besparing i internbudgeten 2 227 8186 8446 

Återställning av egna kapitalet 

ÅRETS RESULTAT 38144 15 000 11843 12 000 12 000 12 000 
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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 

Extra statsbidrag prop. 201S/16:47 f 

SUMMA 

Not 5 Finansiella kostnader 

Räntekostnader 

Övriga finansiella kostnader 

SUMMA 

Not 6 Avstämning av balanskrav 

Årets resultat 

Besparing i internbudgeten 

Täckande tidigare års underskott 

Justerat resultat 

2016 

-403 749 

22 024 

10271 

-371454 

-1305 

-5 733 

0 

-7 038 

181 038 

-810 

180 228 

65 949 

5 318 

8 475 

1 741 

1 035 

-169 

17 904 

100 253 

-2 312 

-314 

-2 626 

38 144 

38144 

2017 Juni 17 

-374 723 -406 355 

19 377 19 377 

11 682 11682 

-343 664 -375 296 

-1958 -1958 

-6 640 -6 640 

0 0 

-8 597 -8 597 

184 540 186 574 

0 -1308 

184 540 185 266 

67 495 69 830 

7 647 4568 

8 746 8 781 

1 733 1 747 

-506 -385 

-910 -48 

13 943 16 152 

98148 100 645 

-2 000 -2 000 

-100 -100 

-2100 -2100 

15 000 11843 

15 000 11843 

2018 

-372 813 

14 981 

10871 

-346 961 

-1647 

-6 287 

0 

-7 934 

189 103 

0 

189103 

61 302 

3 906 

8 746 

1623 

1441 

-867 

13 000 

89151 

-2 000 

-100 

-2 100 

9 773 

2 227 

12 000 

2019 

-373 480 

14 981 

10954 

-347 545 

-1266 

-6413 

0 

-7 679 

195 910 

0 

195 910 

54 563 

3 799 

8 746 

1623 

1401 

-1269 

6000 

74863 

-3 000 

-150 

-3 150 

3 814 

8186 

12 000 

2020 

-371 836 

14 981 

10954 

-345 901 

-1291 

-6 541 

0 

-7832 

202 767 

0 

202 767 

48 909 

3 716 

8 746 

1588 

1371 

-1669 

3000 

65 661 

-4000 

-150 

-4150 

3 554 

8 446 

12 000 
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Driftbudget, verksamhetsförändringar (tkr) 

Tota It verksam hetsföränd ringar 

Allmänna utskottet 

111 27010 850 -850 850 -850 850 

122 27510 -78 78 -78 78 

122 08122 -125 125 ·125 125 -125 

120 08131 287 -203 -84 287 -203 ·84 287 

170 01260 145 -145 290 -290 290 

140 08644 220 ·220 220 -220 220 

111 09320 -3000 3000 -3000 3000 ·3000 

122 10210 -100 100 -100 100 -100 

190 60111 -1 454 1454 0 -1454 1454 0 -1454 

180 60114 111 ·111 0 

420 60112 -1079 1079 0 -1079 1 079 0 -1079 

160 47284 293 -293 0 

180 47282 781 -781 0 

160 47201 344 .344 0 344 .344 0 344 

160 47351 574 .574 0 574 .574 0 574 

160 47611 1721 -1721 0 1721 · 1721 0 1 721 

160 47611 -816 816 -816 816 

180 61010 95 -466 371 95 -466 371 16 

180 61013 -78 78 -78 78 

111 215xx 255 ·255 261 -261 267 

101 34010 20 ·20 

101 4xxxx 200 -200 200 ·200 200 

138 -2932 2794 -916 -1747 2663 -989 

-78 

-203 

1454 

1079 

.344 

.574 

·1721 

--816 

·78 

-78 

.1359 

20 

-850 

78 

125 

-84 

·290 

-220 

3000 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

816 

62 

78 

·267 

-200 
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Allmännyttan 

610 81520 

610 81520 

610 81520 

610 81520 

Överförmyndarnämnden 

Verksamhetsförändringar 

Reducering 1,0 handläggare ensamkom 

Utökning 1,0 handläggare gem verksam 

Summa Allmännyttan 

Koder 

210 13012 

210 13010 

1 407 

-145 

3000 

-4262 

0 

-298 

75 

.223 

0 

2018 

298 

298 

Bildnings- och sociala utskottet 

520 40753 -557 

520 41201 -78 

510 40791 -438 -100 

510 40792 -52 

520 40757 -26 

544 44011 -147 

510 44091 293 

510 44092 -269 

510 44391 -799 

544 44085 -34 

510 44088 so 
544 44071 1248 -1248 

5xx 425xx -9 

510 42591 -51 

510 42592 202 

5xx 44085 -2 

510 45091 -1886 

510 45092 -680 

510 45391 799 

-1407 

145 

-3000 

4262 

0 

0 

-75 

-75 

557 

78 

538 

52 

26 

147 

-293 

269 

799 

34 

-50 

0 

9 

51 

-202 

2 

1886 

680 

.799 

1 407 -1407 

-290 290 

3000 -3000 

-4117 4117 

0 0 0 

2019 

-298 298 0 

-75 75 

-223 298 -75 

.1354 1354 

-78 78 

-438 -100 538 

-52 52 

-28 28 

-758 758 

293 -293 

-180 180 

-799 799 

-36 36 

so -50 

832 -832 0 

-28 28 

-51 51 

202 -202 

-5 5 

-1901 1901 

.757 757 

799 .799 

1407 

-290 

3000 

-4117 

0 0 

2020 

-298 

75 

-223 

.3343 

-78 

-438 

-104 

-28 

-132 

293 

-180 

-799 

-36 

56 

-51 

202 

-5 

-2042 

-784 

799 

298 

298 

2 1 

-1407 

290 

-3000 

4 117 

so 

0 

0 

.75 

-75 

3343 

78 

438 

104 

28 

132 

-293 

180 

799 

36 

-50 

-56 

51 

-202 

5 

2042 

784 

-799 



Sociala verksamheterna 

Äldreomsorg 

Förändring omsorgsverksamheterna 

Beviljade timmar ordinärt boende 

Utökning 0,25 kvalitetsutvecklartjänst 

Lägre budget för utskrivningsklara 

Individ- och familjeomsorg 

Borttag hyreslägenhet familjeterapeut 

överflytt 2,0 boendestödjare till lFO 

Minska försö~ningsstöd pga proj All In 

Inga placeringar, haM anslag bort 

I.SS-verksamhet 

Personlig assistans barn 

Korttidsvistelse barn 

Uppräkning l5S 3 % 

Förändring omsorgsverksamheterna 

0,50 boendestöd gruppb Bergsmansv. 

0,50 boendestöd gruppboende Kata 

Del av samordnare psykisk ohälsa 

Leasing buss funktionsstöd 

Överflytt 2,0 boendestödjare till lFO 

Summa Bildnings- och sociala 
utskottet 

Koder 

440 

480 

410 

470 

420 

420 

420 

420 

430 

430 

430 

430 

430 

430 

410 

430 

430 

51223 

51114 

51025 

51033 

54011 

54011 

57501 

56401 

51336 

51362 

513xx 

51313 

51311 

51312 

51025 

51301 

513xx 

2018 

1705 -1705 

-455 455 

133 -133 

-f,(} f,() 

-66 66 

1 057 -1057 

-95 95 

-904 904 

379 -379 

185 -185 

43 -43 

-2501 2501 

250 -250 

232 -232 

27 -27 0 

120 -120 

-1057 1057 

-3493 -1325 4818 

2019 2020 

1705 -1705 1705 -1705 

-455 455 -455 455 

133 -133 133 -133 

-f,O f,() -f,(} f,() 

-66 66 -66 66 

1057 -1 057 1 057 -1057 

-95 95 -16 16 

-904 904 -904 904 

75 -75 75 -75 

185 -185 185 -185 

43 -43 43 -43 

-2501 2501 -2501 2501 

250 -250 250 -250 

232 -232 232 -232 

27 -27 0 27 -27 0 

120 -120 120 -120 

-1057 1057 -1057 1057 

-5650 -909 6558 -7902 23 7879 
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lnvesteringsbudget 

(lnvesteringsbudget sid 1 av 2) 

140 08610 60 60 60 60 60 

120 08131 1014 150 150 150 150 150 

120 08131 1012 150 150 150 150 150 

510 44075 3511 200 200 200 200 200 

510 44071 75 75 75 75 75 

510 44071 500 500 

510 44071 100 

510 44075 70 

410 51226 70 

170 44071 1513 21835 

170 24930 1527 400 

170 40771 200 200 200 200 

170 01170 751 

170 27010 80 

170 01170 950 

170 44071 1528 447 4400 

170 40771 200 

610 08152 800 

610 08152 1500 

610 08152 700 

610 08152 2500 
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(lnvesteringsbudget sid 2 av 2) 

101 24912 1000 1500 800 

101 24912 4021 1000 1200 1200 1200 1200 

101 24912 4030 so so so 50 50 

101 24912 4031 100 500 

101 24913 500 600 600 600 600 

101 24914 500 500 500 500 500 

101 25020 4020 350 200 300 

101 25020 4020 350 60 530 

101 34010 75 so 
101 34010 4017 40 

101 34010 4017 30 

101 34010 so 
101 34010 100 100 

101 34010 750 

101 34010 300 

101 86710 5015 2000 2000 3000 3000 3000 

101 86710 5007 2000 2000 

101 86710 2000 2000 2000 

101 86710 5020 500 500 500 500 500 

101 86710 5000 

101 86710 5010 500 500 500 500 

101 86710 5006 1500 1500 

101 87020 100 

42753 23245 13645 7185 7185 
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Kommunfullmäktiges uppdrag 
att uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda konsekvenserna av en försä ljning av 

kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen och Kata Dahl ströms väg till den Kooperativa 

hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs äldrebostäder, 

att uppdra åt kommunchefen att utreda en omorganisation av den kommunala adm inistrationen 

med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet, 

att uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av ändringarna i 

kommunallagen 2018 kartlägga inom vi lka verksamhetsområden e lle r v ilka specifika uppgifter som 

kommunen bör söka samarbete med andra kommuner, 

att uppdra åt kommunchefen att ta fram en digital iseringsstrategi för hela kommunen, 

att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna att starta en fritid sbank i kommunen, 

att samtliga bya lag ges möj lighet att en gång om året få hjälp av serv icegruppen med att röja s ly 

och träd i de områden i respektive by där föreningarna anser det mest angeläget, 

att uppdra åt fastighetschefen att i samband med renoveringen av Ljusnarshallen göra noggranna 

konsekvensanalyser av hur o mbyggnationen påverkar skolverksamhetens och föreni ngslivets 

aktiviteter samt att a rbetsgruppen som leder renoveringen skyndsamt presenterar förslag för 

kommunstyrelsen på hur de verksamhetsstörningar som uppstår under byggprocessen kan mildras, 

att uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i form av 

servicebostäder e ller gruppbostäder för personer i behov av LSS-insatser, 

att uppdra åt ekonomichefen att uta rbeta en tioårsplan för investeringar och deras finansiering, 

att uppdra åt fastighetschefen att utarbeta en policy för den a llmännytt iga bostadsverksamheten 

med syfte att förebygga och förhindra våld i nära relationer, 

att uppdra åt ekono michefen att uta rbeta en blankett för " Rapportplikt" (innehållande t.ex. ja/nej 

frågor om huruvida ramavtal efterlevts och delegationsbeslut delgetts under året) som samtliga 

budgetansvariga ska lämna till kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelserna i 

samband med årsboksluten, 

att kommunchefen ska lämna en redovisning på hur va,je enhet i kommunen arbetar akt ivt och 

konkret för att bemöta kommuninvånarna respektfullt och i enlighet med kommunens värdegrund, 

att kommunstyrelsen under år 201 8 har rätt att omsätta lån, det v ill säga låna upp be lopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller t ill betalning under å r 2018 och att omsättningen av lån 

ska ske en ligt delegationsordningen innebärande att ekonomichefen ä r beslutande i samråd med 

kommunchefen, 
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att för år 20 18 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en höjning av 
intäktsramen med 3 procent enligt föreliggande förs lag från Samhäll sbyggnadsförbundet 
Bergslagen, 

att för år 2018 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en justering mot 
miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och i övrigt enligt föreliggande förslag 
från Samhäl lsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

att för år 2018 faststä lla föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en höjning för både den 
fasta och den rörliga avgiften enligt föreliggande förslag från Samhäll sbyggnad Bergslagen, 

att den beslutade besparingen om 2 227 tkr för att uppnå ett resultat om 12 000 tkr 2018 hanteras 
genom att internbudgeten anpassas med specifika kostnadsminskningar eller intäktsökningar till 
motsvarande belopp, 

att tidigare års budgetuppdrag ska genomföras och rapporteras under 20 18, samt 

att i övrigt fastställa Budget 2018 och plan för 2019-2020 enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Bilaga till Budget 2018: Enligt ett uppdrag från budgetberedningen. 

Till Kommunstyrelsen 

I budgetberedningens förslag till 2018 års budget och plan för 2019-2020 finns en total 
kostnadsreducering gällande insatser enligt lagen ( 1993 :3 87) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) med sammanlagt -924 tkr. 

I förslaget finns vidare en kostnadsreducering motsvarande -904 tkr för barnplaceringar 
hänförliga till individ- och familjeomsorgen (IFO). 

Båda enheterna prognostiserar stora budgetunderskott 2017. Den sista budgetberedningen 
inför budget 2018 avhölls den 15 november och då beslutades att undertecknad skulle få 
uppdraget att säkerställa att de i dagsläget kända insatserna inom LSS samt IFO:s 
barnplaceringar finns med i det budgetförslag som presenteras för kommunstyrelsen den 
29 november. 

Undertecknad har fått en veckas tid på sig att säkerställa att nu kända kostnader budgeteras 
inom berörda verksamheter. Jag har träffat samordnaren för IFO och enhetschefen för 
funktionsstöd. Mötena har präglats av hög effektivitet och samtliga har varit väl förberedda 
innan mötena, som resulterat i en kartläggning av den befintliga ärendestatusen. Materialet är 
kvalitetssäkrat och uppdateras kontinuerligt när förändringar sker. Materialet kan med fördel 
ligga till grund för kommande års budgetäskanden. 

Jag har bett enhetschefen för funktionsstöd och ekonomen göra en ny prognos för 
enhetschefens ansvarsområde 430. Båda håller fast vid den prognos rörande kostnaderna som 
gjorts för kvartal 3 per den 30 september 2017, men möjligen att resultatet blir bättre på grund 
av intäkter från Migrationsverket som inte har medtagits i tidigare prognoser (482,7 tkr). 
Prognosen innebär en total budgetavvikelse som är negativ med -2 280,8 tkr för 2017. 

Det aktuella budgetförslaget innebär en kostnadsreducering inom ansvarsområde 430 enheten 
för funktionsstöd med -924 tkr (se ovan) vilket tillsammans med en negativ budgetavvikelse 
2017 kräver en effektivisering med helårseffekten -3 204,8 tkr. 

Nedan presenterar jag min analys och ger förslag på budgetjusteringar. Dessa justeringar finns 
med i det nya budgetförslaget som skickas till kommunstyrelsen. 

Personlig assistans - vuxna 

Under 2017 har det funnits 13 ärenden om personlig assistans för vuxna. I budget 2017 finns 
13 ärenden budgeterade. Den 28 oktober 2017 avslutades ett ärende. Kvar finns 12 ärenden. 

Vad gäller ärendena enligt socialförsäkrings balken (2010: 110), SFB, är dessa uppräknade 
med aktuella belopp för 2018 i det förslag till budget som varit ute på remiss hos de politiska 
partierna. 
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Två ärenden om personlig assistans för vuxna har färre timmar avsedda för att tillgodose s.k. 
grundläggande behov än 20 timmar, vilket innebär att Försäkringskassan inte betalar ut någon 
ersättning till kommunen, som måste stå för hela kostnaden själv. 

Bildnings- och sociala utskottet (BOS) den 21 augusti 2014 § 623 beslutade i ett ärende om 
personlig assistans om sammanlagt 42 timmar per vecka, varav 13,25 timmar för 
grundläggande behov och 28,75 timmar för övriga behov. 

I ett annat ärenden beviljar BOS 1 juni 2017 § 648 en utökning av antalet timmar med 
personlig assistans från 263,84 per månad till 286,94 per månad (61 timmar per vecka till 72 
timmar per vecka). 

I 2017 års budget finns de sedvanliga "20 första timmarna " budgeterade för dessa båda 
ärenden och med hänsyn tagen till att ersättning från Försäkringskassan ska inkomma. · 
Kommunen får dock ingen ersättning från Försäkringskassan eftersom de grundläggande 
behoven tillgodoses med färre än 20 timmar per vecka. Ett ärende har dessutom fördyrats 
under 2017. 

Enligt remissförslaget till budget 

307,2 tkr 

307,2 tkr 

Verklig kostnad 

656,5 tkr 

1 047,4 tkr 

Utökning av personlig assistanskostnader enligt remissförslaget tas bort: 

305 tkr 0 kr 

Avslutat ärende om personlig assistans tas bort ( den verkliga kostnaden för ärendet var 
307,2 tkr men var budgeterad till ett högre belopp) 

615,2 tkr 0 kr 

I ett ärende om personlig assistens erhåller kommunen ersättning för de timmar som 
överstiger 20 av Försäkringskassan vilket innebär en kostnad för kommunen på 307,20 tkr. 
Kostnaden är budgeterad till 615,20 tkr. Mellanskillnaden bör justeras i budgeten. 

615,2 tkr 307,2 tkr 

Den sammanlagda justeringen av budgeten för personlig assistans vuxna innebär en 
kostnadsminskning med -138, 7 tkr 

Vårdhem LSS - externa placeringar för vuxna 

Under året har det funnits tre externa placeringar på vårdhem för vuxna. Det har budgeterats 
för två sådana placeringar 2017 ( som utgör grund budget för 2018). 

Enligt remissförslaget ska en hemtagning ske avseende en placering, innebärande att 
gruppboendet på Bergsmansvägen utökas med 0,50 årsarbetare. Den sammanlagda 
besparingen är 1 550 tkr. 



Som synes ovan har en placering inte varit budgeterad (BOS den 12 maj 2016 § 586). Beslut 
om korttidsvistelse fattades enligt§§ 587-588 men insatsen avslutades enligt beslut den 
6 april 2017 § 569. 

Enligt remissförslaget till budget 

-1 800 tkr 

Verklig kostnad 

1 812 tkr 

Den sammanlagda justeringen av budgeten för vårdhem LSS innebär en kostnadsökning med 
1 812 tkr 

Personlig assistans - barn 

Det finns fyra aktuella ärenden. Det är budgeterat för tre. Nytt ärende har tillkommit från och 
med den 22 augusti 2017. I remissförslaget finns ett budgetäskande om utökningen samt 
uppräkningar för 2018. Undertecknad föreslår inga vidare åtgärder. 

LSS korttidsvistelse - barn 

Under verksamheten är budgeterat tre placeringar 2017 för olika belopp, sammanlagt 
575,1 tkr. Här kan kostnaderna skilja sig mycket åt och förändras under året. Det har 
tillkommit två ärenden under 2017 (BOS 2017-09-14, § 689 och BOS 2017-10-12 § 707), 
varav ett är exceptionellt dyrt för att vara en korttidsplacering. 

Enligt remissförslaget till budget 

185 tkr 

Verklig kostnad 

429,2 tkr 

Den sammanlagda justeringen av budgeten för LSS korttidsvistelse barn innebär en 
kostnadsökning med 244,2 tkr 

Övriga LSS-insatser 
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Det finns två budgeterade placeringar under övriga LSS-insatser till en sammanlagd 
nettokostnad om 269,20 tkr som inte utnyttjas. Dessa är en kvarleva från tiden då barnärenden 
inom LSS handlades på IFO. Undertecknad föreslår att posterna tas bort i budgeten. 

Den sammanlagda justeringen av budgeten för Övriga LSS-insatser innebär en 
kostnadsminskning med -269,2 tkr 

IFO familiehemsplaceringar- barn 

Det finns nio familjehemsplacerade barn till en sammanlagd kostnad om 1 729,4 tkr. I budget 
finns en ram på 1 935,8 tkr. Ingen vidare åtgärd föreslås. 



IFO institutionsplaceringar - barn 

Det finns inga institutionsplacerade barn i dagsläget. I budgetremissen till de politiska 
partierna föreslås en halvering av anslaget för institutionsplaceringar, innebärande 904 tkr. 
Ingen vidare åtgärd föreslås. 

Strukturerad öppenvård 
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Inom IFO:s ansvarsområde finns ej budgeterade kostnader för strukturerade 
öppenvårdsinsatser för barn. Ett ärende har behandlats på BOS flertalet gånger (1 juni 2017, § 
644, 1 juli§ 655, 22 augusti § 676 och 12 oktober§ 704) och likaledes återremitterats flertalet 
gånger i syfte att undersöka alternativa åtgärder. 

Undertecknad har svårt att avgöra kostnaden för insatsen 2018 eftersom avtal inte har 
presenterats. BOS har inte beslutat hur insatsen ska finansieras eller vad den får lov att kosta. 
Ingen vidare åtgärd föreslås. 

Sammanfattningsvis föreslår undertecknad att 

besparingen av kostnader motsvarande -1 800 tkr för en placering inom verksarnhet 
vårdhem - LSS externa placeringar för vuxna tas bort ur budgetförslaget, 
äskandet om en utökning med 305 tkr för personlig assistans vuxna tas bort ur 
budgetförslaget, och 
att kommunstyrelsen uppdrar åt tjänstemännen att se över möjligheterna till 
kostnadseffektiviseringar inom verksamhet personlig assistans vuxna för ärenden där 
kommunen är generös jämfört med Försäkringskassans tolkning av SFB och att beslut 
omprövas eller möjligheterna att erbjuda hemtjänstinsatser utreds. 

I övrigt ska sägas att ansvarsområde 430 Enheten för funktionsstöd har en buffert på 163,7 tkr 
enligt det ovan sagda samt att ansvarsområde 420 IFO har en buffert på 1 110,4 tkr exklusive 
eventuella kostnader för strukturerade öppenvårdsinsatser. Detta förslag innebär att den 
utökade kostnaden måste hanteras över resultatet. Undertecknad bedömer att detta inte är 
önskvärt sett till de investeringsbehov som det har äskats om nästa år samt de behov 
kommunen har enligt den långsiktiga investeringsplanen. I arbetet med internbudgeten, som 
beslutas av kommunstyrelsen i januari 2018, bör dessa buffertposter ses över och effekterna 
av omprövade beslut samt övriga nya händelser tas i beaktande. 

Kopparberg 2017-11-22 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 
Ljusnarsbergs kommun 



Vårt förslag tiD kommunbudget för år 2018 - 2020. 

W kallar årets budget för "W bygger Ljusnarsberg hållbart" 

Vi vill ha ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle, som håller ihop. Vårt 

budgetalternativ tar ett helhetsansvar för Ljusnarsbergarnas skattepengar och förvaltar dessa 

med omsorg. Ljusnarsberg ska vara en kommun där invånare kan växa och få ta plats med 

utgångspunkten att "Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen 

själv beslutat om och själv konsumerar:" 

De ekonomiska förutsättningarna är relativt goda under 2018 medan 2019 och åren därefter 

ser ut att vara en större utmaning. Samtidigt är osäkerheten i prognoserna större tre år framåt 

(SKL:s ekonomirapport 201710) 

I Kommuninvests rapport "Den kommunala låneskulden" kan man läsa att prognosen är att 

kommunsektorns ekonomi bedöms bli pressad, i såväl kärnverksamheterna som med de stora 

investeringar kommunerna behöver göra. Man bedömer att de årliga intäktsökningarna 

förväntas minska men kostnadsökningarna förbli höga. SKL beräknar att skillnaden mellan 

intäkter och kostnader beräknas uppgå till cirka 40 mdkr är 2020. Det motsvarar en 

skattehöjning på cirka 2 kronor. 

Även om detta är prognoser så finns det goda skäl att förhålla sig till rapporterna. Vi känner 

ett stort ansvar och ser med viss befogad oro på kommande utmaningar i form av nödvändiga 

beslut. 

Det är i allra högsta grad en utmaning för en liten kommun att anpassa sig till de snabba 

förändringar, de tvära kast, som vi möter. I förändringarnas kommun behövs trygghet och 

stabilitet. Det är också därför som vi tycker att det är viktigt att budgetförslaget tar sin 

utgångspunkt i att både utveckla kvaliteten i kommunens service och samtidigt skapa en 

hållbar och ansvarsfull ekonomi. Vår gemensamma budget skapar förutsättningar för att värna 

den kommunala servicen och välfärden, samtidigt som vi hanterar och möter de ekonomiska 

utmaningarna som kommunen står inför. Och vår budget sätter skola, vård, omsorg och ett 

aktivt miljöarbete i fokus. 



Vi tillstyrker det budgetförslag vi i budgetberedningen deltagit i att ta fram. Vi tillstyrker 
även de verksamhetsmål som tagits fram. 

Dock har vi några utredningsuppdrag att tillföra, av mer akut karaktär är följande: 

- I den planering som pågår kring renovering av Ljusnarshallen, förutsätter vi att noggranna 

konsekvensanalyser görs för både skolverksamheten samt föreningslivet som idag använder 

hallen. Vi förutsätter också att arbetsgruppen skyndsamt inkommer med förslag på hur vi kan 

mildra verksamhetstörningarna som kommer uppstå under byggtiden. 

- Ombyggnation av gamla delen vid Garhytteskolan är något som måste prioriteras. Bostäder 

som är tillgängliga för äldre råder det brist på i vår kommun. Kommunen kan behöva anlita 

experthjälp pga av läget med eventuella saneringar mm. Denna osäkerhetsfaktor måste finnas 
utrymme att möta om de kraven skulle ställas på kommunen. 

Utredningsuppdrag av mer vanlig karaktär är: 

- Vi ser på kommunens hemsida där många planer och strategier finns utlagda att ett flertal 

har passerat "Bästföredatum" och önskar att dessa listas och planeras in för revidering. Vi vill 

särskilt prioritera uppdraget med att revidera Kostplanen. 

- Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem, också hos oss. Att förebygga och förhindra 

våld i nära relation kan vara att ge grannar verktyg att agera när så behövs. Vi vill att 

kommunen som ägare till allmännyttan uppmärksammar problemet. Ett sätt kan vara en 

metod kallad "Huskurage" som går ut på att man antar en policy att uppmana grannar att visa 

omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Det är något så enkelt som en uppmaning 
till civilkurage i husen vi har - därför kallas det Huskurage. Huskurage är gratis som metod 
att införa - men det kan kosta liv att inte agera. 

- I vår kommun finns många hushåll med små inkomster och en stor post i ett barns uppväxt 

kan vara olika sport- och fritidsartiklar. Vi vill utreda införandet av så kallad Fritidsbank i vår 

kommun. Fritidsbanken är en plats där man kan låna sport- och fritidsprylar kostnadsfritt. Det 

bygger på att det skänks prylar till Fri tidsbanken. Det kan alltså handla om att låna 

exempelvis skidutrustning för att prova på att åka skidor. 

Övriga förslag för beslut: 

- Våra byar runt om i kommunen växer igen. Sly och träd växer fritt och behoven av insatser 

märks väl. Vi föreslår att samtliga byalag ges möjlighet att årligen få hjälp av kommunens 

servicegrupp vid minst ett tillfälle att röja kring det område i byn som föreningarna anser 
behövs. 



- På förekommen anledning vill vi införa en "Rapportplikt", lämpligen i samband med att 

verksamhetsansvariga lämnar årets verksamhetsberättelse. Rapportplikten föreslår vi blir en 

en.klare blankett där ansvarig kryssar i ja/nej frågor som rör huruvida in.köpsavtal efterlevs, 

har delegationsbeslut anmälts under året, har inventarieförteckningen uppdaterats mm. 

Vi har tidigare, senaste i budgeten 2015,påpekat vikten av arbetet med värdegrundsarbetet 

inom de kommunala verksamheterna. Det handlar om bemötande, normer och regler. Vi vill 

få en redovisning på hur verksamheterna aktivt och konkret arbetar för samsyn på hur ett 
respektfullt bemötande ska uppnås. 

Kopparberg 2017 - 11 - 03 

/(en Karlsson Astrid Dahl Natalie Peart 

Socialdemokraterna Vänsterpartiet Nliljöpartiet 





I. 
Liberalerna 

Remissvar 

Budget 2018 

En orolig värld och snabba förändringar i Ljusnarsberg, leder till enkla populistiska svar från en del 

politiker och framkallar mer konservatism hos andra. En strävan att hitta vägen tillbaka till en 

enklare värld utan flyktingströmmar, klimathot och osäkra anställningar. 

Liberalerna tror inte att vi kan lösa utmaningar genom att vända sig inåt eller genom att krampaktig 

hålla fast vid gamla lösningar. Vi ser en ljus framtid för vår kommun , men anser att det bara går att 

komma dit genom att möta nya problem med nya lösningar. 

Bakom kommunens svaga siffror som ansvarig för utbildning gömmer sig en tragedi för många 

barn. Icke behörighet till ett gymnasieprogram gör det svårare för barn att utvecklas fullt ut som 

individ och medborgare. Därför står vi till fullo bakom de strategiska mål som formulerats för 

utbildningssektorn och anser att vi bör satsa både på lång och kort sikt för att uppnå de högt 

ställda målsättningarna. 

Vi satsar på gymnasiebehörighet genom bl.a en tionde grundskoleår och en förstärkning av 

ledningsorganisationen. Dessutom bygger vi en ny idrottshall under 2018 och en ny matsal 2019. 

Vi anser att skolan ska schemalägga pedagogiska måltider även på grundskolan. Självklart ska 

pedagogisk personal inte betala för maten de äter under tiden de jobbar i matsalen. 

Skolan behöver förbättras långsiktigt, men det behövs även en omstart och ett förbättringsprojekt 

som snabbt leder till förbättring av skolresultat. Nya ledare för skolan behöver utrymme för snabba 

förbättringsåtgärder. Därför ställer vi en ospecificerat projektbudget till skolledningens förfogande. 

Projektets löptid blir skolåren 2018-2020. 

Ljusnarsberg är en vacker och glesbefolkad kommun, med väldigt bra förutsättningar att uppnå en 

hållbar energiförsörjning inom överskådlig tid . Det räcker dock inte med vackra ord om minskad 

CO2 utsläpp och hållbar energiförsörjning. Vi satsar på projektet ett hållbart Ljusnarsberg som har 

som målsättning att Ljusnarsberg producerar mer hållbar energi än vad kommunen, medborgare 

och företag använder i energi totalt. En investering i en ny hall är även det en satsning på en mer 

hållbar energiförsörjning i Ljusnarsberg. 

Att nybygge av Ljusnarshallen är en bra satsning för miljöns skull, ger en bra impuls åt skolans 

idrottsundervisning, förbättrar möjligheter för föreningar att utveckla sin verksamhet och som ger 

driftskostnader i paritet med det sämre alternativet, har vi tidigare argumenterat för. Att 

fastighetsenheten står inför en chefsrekrytering och att projekteringsarbete ännu inte har resulterat 

i en tydlig plan för renoveringen höjer risken att renovering inte kan utföras inom de snäva ramar 

som finns finansiellt och tidsmässigt. Nästan ett helt år utan tillgång till hallen och matsal för skolan 

och föreningar är för vår del oacceptabel. Dessutom har det oväntat höga resultat för 2016, hela 

11 .5 miljoner över det redan extremt höga budgeterade resultatet, bekräftat vårt argument att 

utrymmet finns för satsningen och skapat en unik chans att göra något som hållbar och långsiktigt 

lyfter Ljusnarsberg. 

Liberalerna i Ljusnarsberg 
Ljusnarsberg 

Lärkvägen 14, 71431 Kopparberg 

Telefon: 070 292 1334 Org.nr:877101-3219 Sida 1 (3) 

E-post ljusnarsberg@liberalerna.se 



I. 
LibGralerna 

Remissvar 

Budget2018 

Vad som även saknas i budgeten är satsningar för ett bättre integration av första generationens 

svenskar och en bättre livskvalite för våra invånare. Kommersiell service centraliseras mer och mer 

i större städer och kommunen själv ska fokusera på sina kärnuppdrag. Vad vi kan göra är att 

stimulera föreningslivet på ett beständigt och strukturerat sätt. Att lägga ut vissa uppdrag till 

föreningar och ersätta föreningar för utfört arbete och genom att ge mer stöd åt aktiviteter riktade 

mot ungdomar, integration och kulturellt utbud gör vi det både enklare och roligare att bo och verka 
i Ljusnarsberg. 

Vi vill att våra finansiella mål blir tydligare. lnvesteringsmålet anpassas till vad som ligger på 

önskelistan för året och är därmed inte långsiktig. Vi anser att finansiella mål ska vara långsiktiga 

och vara formulerat så att det inte krävs anpassning från år till år. Dessutom ska vi följa vår 

nyantagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning,. 

Vi ersätter amorterings- och investeringsmålet med en målsättning att låna maximalt 240 miljoner 

kronor. 

Liberalerna yrkar därför följande ändringar i föreslagna budgeten. 

Finansiella mål ändras till tre mål. Nämligen : 

• Resultatet ska budgeteras för att ligga på åtminstone 2% av skatteintäkter och intäkter ur 

utjämningssystemet, 

• Det totala lånebeloppet kommunen tar upp ska inte överstiga 240 miljoner kronor, 

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

Kommunstyrelsens disponibla medel 

Effektiviseringskrav kommunens administration 

Projekt en bättre skola i Ljusnarsberg 

-/- 1.000.000 

-!- 250.000 

Nettokostnad gymnasiebehörighet 1 O:e år (höst 2018) 

Ledningsorganisation, 50% administratör 

+ 2.500.000 

+ 500.000 

+ 200.000 

+ 300.000 Pedagogisk måltid schemalagd 

Förstärkning budget för föreningsverksamhet 

Ett hållbart Ljusnarsberg 
+ 750.000 

+ 1.500.000 

Liberalerna i Ljusnarsberg 
Ljusnarsberg 

Lärkvägen 14, 71431 Kopparberg 

Telefon: 070 292 1334 Org.nr:877101-3219 

E-post ljusnarsberg@liberalerna.se 
Sida 2 (3) 



I. 
Lib eralerna 

Dessutom föreslår vi följande ändringar i kommunens investeringsbudget. 

Ändring av investeringsbudget och plan : 

• Renovering av Ljusnarshallen ändras till nybyggnation under 2018 med en 

investeringsbudget på 28 miljoner, 

Remissvar 

Budget2018 

• Under 2019 läggs till renovering/nybyggnation av Kyrkbacksskolans matsal 8.0 miljoner. 

För Liberalerna i Ljusnarsberg 

Hendrik Bijloo, gruppledare 
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Yttrande till budgetförslag 2018 

I stort kan vi ställa oss bakom 2018 års budgetförslag utom på en viktig punkt. 

Det är att vi fortfarande anser att en nybyggnation av en full stor idrottshall är direkt nödvändig. Vi 

anser att skola och föreningsliv är väldigt beroende av detta. Våra motiv mot en renovering av 

befintlig hall är också dom detsamma som tidigare. Vi tror helt enkelt inte att kostnaderna kommer 

att skilja så mycket mellan de två alternativen. Det finns oförutsägbara risker med att renovera en 

sådan sliten och gammal byggnad. Vi har ju Kyrkbacksskolan som ett talande exempel på hur 

kostnaderna kan skena iväg vid en renovering och ombyggnation av befintliga lokaler. Vi har ju 

fortfarande kostnader som härrör från det projektet, se bara på Beloks utvärdering av lokalerna som 

exempel. Majoritetsbeslutet som togs vid förra årets Kommunfullmäktige om en renovering av 

idrottshallen baserades endast på schabloner och antaganden. Ett fullgott underlag vad gäller 

kostnader fanns inte. Först när vi sett vad projekteringen kommer fram till vad gäller 

förutsättningarna för renoveringen kan vi få en ungefärlig siffra på vad det kommer att kosta. En 

ungefärlig. Vi vill också att det görs en projektering för ett alternativ med en ny, fullstor idrottshall 

samt en ny matsal. Allt för att få en så rättvisande och jämförande bild av kostnader, tidsplaner och 
konsekvenser för skola och föreningar som möjligt. 

Därmed kommer vi också in på en konsekvens att ta hänsyn till. Tidsaspekten. I mejl från 

fastighetschefen framkommer det att byggnationerna ska börja i april/maj 2018 och slutbesiktning 

ska ske i februari 2019. Det är en väldigt lång tid för elever och föreningar att inte ha tillgång till 

idrottshall. Och gäller detta även matsalen? Det måste tas fram en konsekvensanalys för detta. Det är 

inte riml igt att fatta beslut i frågan innan detta är gjort. 

Det finns även andra aspekter på detta. Vad tycker skola, föreningar och övriga medborgare i den här 

frågan? Det finns ett stort folkligt engagemang som arbetar för en ny idrottshall. Det arbetas bland 

annat med att försöka få till en folkomröstning i denna fråga. Det vore klokt att invänta och se om det 

blir en folkomröstning och även ta hänsyn till utgången av en eventuell sådan. En del skulle kalla det 

populism att i sådana här frågor låta medborgarna få vara med och bestämma hur beslutet blir i sak. 

Vi kallar det folkstyre och då vi redan från början hade åsikten att det var nybyggnation som gä llde, 

har vi inte enbart hållit upp ett finger i luften för att känna hur vindarna blåse r, utan ser bara detta 

som en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Vi anser också att det måste ske en total genomlysning av skolan. Vad beror de dåliga resultaten på? 

Saknas det resurser någonstans? Det är ju svårt att tro med tanke på hur mycket skolan kostar 

skattebetalarna. Men något beror det ju på och nu måste vi vända på varje sten för att hitta svaren. 

Mathias Eriksson, Gruppledare 

Sverigedemokraterna Ljusnarsberg 





Centerpartiet Ljusnarsberg 

Remissvar för budget 2018 

En ny budget med nya förutsättningar för Ljusnarsberg, där den största 

förändringen är flyktingsmotagande som vår kommun stod för 2015-2016. Där 

det nu inte kommer pengar från staten i den omfattning som det har gjort. 

Där vi vill göra satsningar på integration för de nya medborgarna i vår vackra 

kommun. Det är en mycket viktigt att detta genomförs med så stor bredd i alla 

delar av en kommun. 

Vi vill göra satsningar på skolan, där vi måste bryta trenden med att våra barn 

ligger i botten på all statetik som vi kan ta del av från skolverket. 

Där vill vi få föräldrarna med redan på ett tidigt skede i skolans värld. 

Vi vill att våra elever ska få ha behöriga och lärare och ha möjligheten att klara 

sin skolgång på ett utvecklande sätt. Som är till gagn för dem när dem skall 

börja på gymnasiet. 

Vi vill att arbetet med att förstärka relationen med våra företag som verkar i 

Ljusnarsbergs kommun. Där vi har många duktiga och väl rotade företag i vår 

kommun. Där man mycket väl kan ta till vara på vid olika tillfällen när man 

söker spetskompetens från kommunen. 

Nu måste vi låta den kommunala organisationen återgå till det normala igen, 

Där vi ser att det är rätt tid för att man gör effektiviserade åtgärder och där 

med kostnads-effektivisera organisationen. 

Det vill säga att det är så lätt att organisationen arbetar i gamla banor. 



I den arbetsbeskrivning som finns, så måste chefen effektivisera 

ansvarsområdet man har som chef. Som vi ser det så måste det till en 

besparing på antal löntagare i kommunen. 

Det samma bör granskas och ses över på i de kommunförbund där 

Ljusnarsbergs Kommun är delaktiga i som ett exempel Samhällsbyggnad 

bergslagen och lönenämnden. 

Vi har nu fått Örebroläns största naturreservat 3000 ha stort. 

Runt Nittälvsdalen där det finns en stor exponerings möjlighet för vår 

Kommun med ett stor antal intressenter i turistnäringen. 

Vi vill se över det skogs innehav som kommunen be sitter om det finns någon 

avverkning som kan lösgöra medel till en eventuell byggnad av en ny Idrottshall 

med matsal. Om det ligger i fas med skogsbruksplanen. 

Vi styrker sänkningen med 1 öre i kommunalskatten som ger en mindre skatte 

intäkt med 90 000 kr på ett år. Där publiciteten överväger besparingen för 

kommunen. 

Vi i Centern stödjer de Folkinitiativ som nu gäller Nya Hallen. Alltid trevlig när 

medborgarna engagerar sig ... 

Centerpartiet yrkar därför dessa ändringar i budgeten 2018. 

Det totala lånade beloppet/invånare ska följa de beslut som är antagna i KF 

Effektivisering av kommunens organisation - 3 000 000 kr till 5 000 000 kr 

Investeringar i Kyrkbacksskolans skolgård. -300 000 kr 

Skärmtak för barnvagnar på förskolan Garhyttan -50 000 kr 

Utvändig målning och solavskärmning kommunhuset-350 000 kr 



Ventilation och målning Sanbacken -400 000 kr 

Åtgärder fuktskador i Bångbro -1500 000 kr 

Sten sättning lekplats Malmtorget -350 000 kr 

Allmänna lekplatser -150 000 kr 

Fasad och fönster Olovsvallen Vem Gör jobbet ???? 

Nya Bryggor Djäkensbader Vem Gör jobbet ????? 

SUMMMA 3 100 000 Kr 

Effektivisering 3 000 000 kr till 5 000 000 kr 

Centerpartiet Ljusnarsberg 

Niklas Hermansson 





~ noderaterna 
MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 

Moderata Samlingspartiets svar på remiss 

av förslag till budget 2018. 
Vi har under flera år påpekat, att de budgetförslag som lämnas på remiss till de 

politiska partierna är svårförståeliga. Kritiken måste tyvärr upprepas även 

denna gång. Förklaringarna till de olika förändringarna i driftsbudgeten är 

knapphändiga . Risken för missförstånd är uppenbar och det blir svårt att 

framföra meningsfulla alternativa förslag. 

DRIFTSBUDGET 2018 
Som vanligt finns det inte något försök att sammanfatta effekten av de 

förslagna förändringarna i form av en färdig kostnadssammansställning. Vi har i 

alla fall gjort ett försök till detta för att kunna göra en sammanfattande kritisk 

bedömning av budgetförslagets kvalitet : 

VERKSAMHET Budget 2017 Progn 3 B-diff B förslag Bu 2018 

Gemensam administration 42 208 39 867 2 341 -2 844 37 023 

Kostverksamhet 3 444 3 754 -310 0 3 754 

Politisk verksamhet 5 066 4 837 229 -100 4 737 

Överförmyndare 982 1035 -53 -75 960 

Infrastruktur, skydd mm 17142 18472 -1 330 772 19 244 

Fritid och kultur 7 061 7178 -117 0 7178 

Pedagogisk verksamhet 86 829 85 028 1 801 -3 778 81250 

Vård och omsorg 101391 10.9 823 -8 432 -2 529 107 294 

Flyktingmottagande 225 185 40 0 185 

Arbetsma rknadsåtgärder 4 271 4836 -565 1264 6100 

Af fä rsverksamhet 723 707 16 -2 341 -1634 

Allmännyttan 0 0 0 0 

SUMMA VERKSAMHETER 269 342 275 722 -6 380 -9 631 266 091 

Förslaget till driftsbudget 2018 visar en minskning av budgetomslutningen 

jämfört med budget 2017 på 9,6 mkr. Som orsaker anges minskade 

elevvolymer i skolan, mer skolverksamhet i egen regi, hemtagning av 

ensamkommande ungdomar (EKB) från dyrare boenden utanför kommunen till 

billigare boende i egen regi, minskat antal EKB, överföring av gruppboendena 

till särskilt boende i annan regi (utanför kommunens budget) med mera. 
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MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 

Det mest påtagliga i förslaget till driftsbudget 2018 är, att de stora 

prognosticerade budgetavvikelserna (prognos 3) inom Vård och omsorg (-8,5 

Mkr) går spårlöst förbi i budgetförslaget. Därmed upprepas ett mönster från 

många föregående år. Det finns i budget rem isen ingen tydlig förklaring till hur 

ett så stort budgetöverskridande inte bara ska kunna hämtas in under årets 

sista månader utan det dessutom ska bli möjligt att plocka bort ytterligare 2,5 

mkr i driftskostnader under 2018. 

Vi måste tyvärr ännu en gång konstatera, att förslaget till budget 2018 på den 

här punkten inte är trovärdigt. Därmed är heller inte förslaget till 

resultatbudget på +11,2 mkr trovärdigt för helåret 2018. 

Metoden med önskebudgetering återkommer alltså ännu en gång. Följden blir, 

att budgetens värde som styrinstrument kraftigt försvagas. Och att personalen 

utsätts för en onödig stress, när en från början orealistisk budgetram sprängs. 

VÅRT YRKANDE: Förslaget till Budget för Vård och omsorg arbetas om med 

utgångspunkt från de pågående placeringar och andra kostnadsdrivande 

åtaganden som finns redan 2017 och som kommer att fortsätta under 2018. 

!INKOMSTER 2018 
Vi har inte kompetens att bedöma statsbidragen och skatteintäkterna för 2018. 

Statsbidrag i olika former beräknas uppgå till 89,2 mkr eller 32 % v summan av 

skatter och statsbidrag på sammanlagt 278,3 mkr. Till detta kommer 87,5 mkr i 

form av avgifter från brukaravgifter av olika slag. Sammanlagt 366,8 mkr, vilket 

är drygt 2 mkr lägre än i budget 2017. 

INVESTERINGSBUDGET 2018 
lnvesteringsbudgeten uppgår till 42,8 mkr. Drygt hälften avser renovering och 

utbyggnad a Ljusnarshallen. Övriga stora investeringar gäller reningsverket och 

övrig infrastruktur. Investeringarna kan finansieras med egna medel och utan 

upplåning. Vi bedömer, att förslagen till investeringar är väl motiverade och 

medför att nödvändiga återinvesteringar görs eftersatta områden. 

Investeringarna i fd Allmännyttan är inte med i investeringsbudgeten vilket är 

rätt. Allmännyttan ska bära sina egna investeringar. 
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YV-tinoderaterna 
MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 

MÅL FÖR VERKSAMHETERNA 
Målet för kunskap och kompetens kommer att bli svårt att nå. En stor del av 

skolans elever är nyanlända, vilket rimligen kommer att dra ner meritvärdet, 

om samtliga elevers prestationer räknas med. 

Kanske borde målet delas upp i två, dels ett för de nyanlända och ett annat för 

övriga elever. 

MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 
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