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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 

Juste randes sign . 

Au §45 Dnr KS 0008/2016 

Nyttjande av de extra statsbidragen 2015 och 2016 

Ärendebeskrivning 
Den 17 december 2015 presenterade regeringen den fastställda fördelningen av 

bidrag på sammanlagt 9,8 miljarder kronor mellan kommunerna enligt proposition 

2015/16:47. Ljusnarsbergs kommun fick sammantaget 35,8 miljoner kronor av de 

beviljade bidragen. Därtill har Skolverket lämnat bidrag till kommunen med 3,8 
miljoner kronor med anledning av kommunens mottagande av nyanlända barn och 

ungdomar i förhållande till kommunens totala elevantal. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 att de 

av staten aviserade medlen skulle hanteras redovisningsmässigt och i övrigt i 

samband med 2015 års bokslutsarbete. 

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med 

förslag daterat den 7 mars 2016 om nyttjande av de extra statsbidragen uppgående 
till 35,8 miljoner kronor. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson föreslår 
kommunstyrelsen besluta om en periodisering enligt en 50 procents fördelning 

mellan 2015 och 2016. Vidare föreslås att bidraget som påverkar 2015 års resultat, 

17,9 miljoner kronor, används till redan inplanerade investeringar för att kunna 

genomföra dessa tidigare än planerat. Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta 

om följande nyttjande av 2016 års andel av statsbidragen: 

Tkr 

Sju tomma lägenheter i området Riggards iordningställs för 

Stöd boende 692 
Iordningställande av annexet vid Bergsgården till HVB (utökning 

av platser) 20 

Utökning av 0,75 årsarbetare rektor och 0,25 lärare Komvux 670 

Utökning 0,5 årsarbetare studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildningen 245 

Projekttjänst som integrationskoordinator med delfinansiering av regionen 381 

"Föreningspott" till integrationskoordinator 200 

Utdragsbestyrkande 
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Tkr 
Övriga medel för kommunstyrelsen att disponera 700 

Kostnader för rekrytering av konsulter, individ- och fami ljeomsorgen 2 000 

Assistent 2016 för administrativa sysslor, individ- och familjeomsorgen, 
Ensamkommande barn och ungdom 380 

Fyra datorer till biblioteket 26 

Backup-lösning, IT 300 

AD-migrering (gemensamt nät) IT 594 

Automatiseringstjänster, IT 130 

Läsplattor till äldreomsorgen för användning av datasystemet Trygghet 

Enkelhet Säkerhet (TES) 40 

Julbelysning och utsmyckning 250 

Strukturbuffert för fastigheter 6 275 

Amortering av lån 74944 med förfall den 28 april 2016 5 000 

Sammantaget uppgår förslaget om nyttjande av medel till 35,8 miijoner kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdragsbeslyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Förslag om nyttjande av de extra statsbidragen om 35,8 miljoner 

Extra ändringsbudget proposition 2015/16:47 
Den 17 december 2015 presenterade regeringen den fastställda fördelningen av bidrag på 
sammanlagt 9,8 miljarder laonor mellan kommunerna enligt proposition 2015/16:47. 
Ljusnarsbergs kommun fick sammanlagt 35,8 miljoner laonor. Bidraget ska täcka kostnader 
2015 och 2016 och klassas som generellt. Det finns inga riktlinjer för vad bidraget får 
användas till, dock är statsbidragen av engångskaraktär, varför dessa inte skall användas till 
över tid bestående kostnader. 

Skolverket har, förutom medlen i den extra ändringsbudgeten, lämnat bidrag med 3 803 tkr 
till kommunen, som en av 46 kommuner som tagit emot flest nyanlända barn och ungdomar i 
förhållande till sitt totala elevantal. Dessa medel får disponeras av bildningsverksamheterna 
under 2016. Således avser inte undertecknade använda medlen i den extra ändringsbudgeten 
till särskilda satsningar inom den pedagogiska verksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten (2015-12-09 Kf § 114 p. 17) att de 
aviserade medlen ska hanteras redovisningsmässigt och i övrigt i samband med 2015 års 
bokslutsarbete. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har publicerat en rekommendation 
för fördelningen av bidraget. RKR menar att tidsmatchning är det enda rimliga alternativet till 
periodisering av bidraget, eftersom det saknas direkt koppling mellan intäkter och kostnader. 
För detta föreslår RKR två olika alternativ till periodisering. 

Alternativ 1 innebär att intäkten periodiseras enligt en jämn fördelning mellan 2015 och 2016. 
Alternativ 2 innebär att kommunen själva uppskattar vilken månad flyktingmottagandet 
började öka i betydande omfattning och periodiserar från och med den månaden 2015 till och 
med december 2016. 

Undertecknade föreslår en periodisering med 50 procent att påverka resultatet 2015 enligt 
alternativ 1. Anledningen till att alternativ 1 välj s är att det inte lämnar utrymme för 
godtycklighet, är lätt att förklara för utomstående och förstärker det egna kapitalet i enlighet 
med god ekonomisk hushållning. Den bokföringsmässiga hanteringen ska inte förväxlas med 
den likvida hanteringen. Kommunen erhöll 35,8 miljoner laonor den 30 december 2015 vilket 
innebär en likviditetsförstärkning oavsett hur stor intäkt som påverkar resultatet i 2015 års 
bokslut. 

Önskemål om ekonomisk förstärkning i verksamheterna 

Allmänna utgångspunkter 
Det finns inga riktlinjer för hur det statliga bidraget ska användas. Däremot föreslår 
undertecknade att behov som följer av det stora flyktingmottagandet prioriteras. Medlen får 
endast användas under 2015 och 2016. För det fall att det totala bidraget inte utnyttjas under 
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2015-2016 innebär det fo1ifarande en likviditetsförstärkning som kan användas till 
investeringar eller amo1ieringar efter perioden. 

Ny organisation för utökat åtagande till följd av flyktingsituationen 
I en tjänsteskrivelse 2016-01-07 skriver kommunchefen att omfattningen av nyanlända och 
asylsökande de senaste åren har legat på en hög nivå i kommunen. Det stora mottagandet 
belastar de kommunala verksamheterna på olika sätt och skapar undanträngningseffekter. 

Från och med 1 januari 2016 har kommunen ett nytt avtal med Migrationsverket innebärande 
mottagande av 38 asylbarn årligen (en utökning med 33). I december 2015 öppnades ett nytt 
asylboende i Bångbro och fler intressenter har enligt uppgifter från Bergslagens miljö- och 
byggnämnd (BMB) lämnat in ansökningar om tillfälligt bygglov med avsikt att bedriva 
asylboenden. 

Kommunchefen föreslår i sin skrivelse en organisationsförändring som kräver ekonomisk 
kompensation utöver budget 2016. Denna förstärkning föreslås komma från det extra 
statsbidraget om 35,8 miljoner kronor. 

Sju tomma lägenheter i området Riggards iordningsställs för stödboende 
Iordningsställande av annexet vid Bergsgården till HVB (utökning platser) 
Utökning 0, 75 rektor och 0,25 lärare KOMVUX 
Utökning 0,5 studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen 
Projekttjänst som integrationskoordinator med delfinansiering av regionen 
Totalt 

Ytterliga re medel kopplade till flyktingmottagandet 

692 tkr 
20 tkr 
670 tkr 
245 tkr 
381 tkr 
2 008 tkr 

Det civila samhället har stor betydelse för integrationen. Kommunen kan bidrag med 
ekonomiska resurser efter ansökan. 

"Föreningspott" till integrationskoordinator 
Övriga medel för kommunstyrelsen att disponera 

IFO kommer att ha högre kostnader för bemanning under 2016 
Kostnader för rekrytering och konsulter IFO 
Assistent 2016 för administrativa sysslor IFO ensamkommande barn 

200 tkr 
700 tkr 

2 000 tkr 
380 tkr 

Biblioteket används av asylsökanden för att hålla kontakt med andra över Internet 
Fyra datorer 26 tkr 

Totalt 3 306 tkr 

Annan nytta för verksamheterna 

IT-säkerhet 
Ett tillskott av pengar innebär en chans att genomföra investeringar som det finns behov av 
men som inte har rymts inom investeringsbudgeten. Det finns ett mer eller mindre akut behov 
av investeringar på IT-området. Kommunen har haft diverse virusangrepp under en tid vilka 
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har uppdagat brister i IT-säkerheten. IT-säkerheten är väsentlig för att använda digitala 
verksamhetssystem på ett rättssäkert sätt, att handlingar finns diarieförda och att viktigt arbete 
inte går förlorat. Den mest akuta investeringen som behöver göras och som tillkommer 
samtliga verksamheter i hela kommunen rör backup-lösningar. 

Det finns framtida effektiviseringsvinster med att integrera skolans nätverk ined resten av 
nätverket. En annan effektiviseringsvinst skulle vara att införa automatiseringstjänster för IT
avdelningen. Automatiseringstjänster handlar om att installation på datorer kan skötas centralt 
på IT-avdelningen och att virusprogram uppdateras centralt. 

Undertecknade föreslår att följande investeringar planeras in och finansieras av de extra 
statsbidragen: 

Backup-lösning 
AD-migrering (ett gemensamt nät) 
Automatiseringstjänster 
Totalt 

Övriga önskemål från verksamheterna 

300 tkr 
594 tkr 
130 tkr 
1 024 tkr 

Kommunens övergripande ledningsgrupp har samlat in önskemål från verksamheterna. Övrigt 
som inkommit är 

Läsplattor till äldreomsorgen för användning av TES 
Ju/belysning 
Totalt 

40 tkr 
250 tkr 
290 tkr 

Av det totala bidraget påverkar 17 904 tkr resultatet i 2015 års bokslut. Undertecknade 
föreslår att dessa pengar används till redan inplanerade investeringar för att kunna genomföra 

· dessa tidigare än planerat. Ljusnarshallen är ett exempel. Det finns även behov av att snabbt 
kunna iordningsställa lokaler, exempelvis för utökat behov inom förskolan eller av 
stödboende. 

Likviditetsförstärkning i·edan planerade investeringar 
Strukturbuffert fastigheter 
Amortering lån 74944 medfö1fall 2016-04-28 
Totalt 

Totalt beslutade medel 
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Kommunchef 

17 904 tkr 
6 275 tkr 
5 000 tkr 
29179 tkr 

35 807 tkr 
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