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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 154 
 
Budget 2014, ELP 2015-2016 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunens budget 2014 godkänns med fördelning av ekonomiska ramar för 2014 samt 

ekonomisk långtidsplan för 2015-2016.  
 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Till Inköp Gävleborg anslås ytterligare 28 000 kronor. Medel tas ur befintlig budgetram. 

 
2. Till Ljusdals kammarorkester anslås ytterligare 15 000 kronor till sammanlagt 50 000 

kronor. Medel tas ur befintlig budgetram. 
 
3. 10 000 kronor anslås för medlemskap i Finnskogarnas ek. Förening. Medel tas ur 

befintlig budgetram.  
 

4. Kommunstyrelsens mål är att ta fram: 
• LUS 2014-2019 
• Förnyad budgetprocess 

 
 
Sammanfattning  
 
Budgetberedningens förslag 
 
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
Intäkterna för Ljusdals kommun ökar under 2014 med endast 10,3 miljoner kronor, vilket är 
ungefär hälften av de beräknade kostnadsökningarna. Därför kommer det att krävas 
återhållsamhet, effektiviseringar och besparingar för att klara 2014 års budget. 
 
Befolkningsunderlag. I budgetförslaget har budgetberedningen valt att gå på framtagen 
prognos att vi är 18 837 invånare den 1 november 2013. 
 
Jämförelser med standardkostnad 
Enligt vår budgetprocess skall vi jämföra oss med standardkostnad eller om detta inte finns 
andra jämförelsetal. 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 154 forts 
 
Budget 2014, ELP 2015-2016 
 
Standardkostnad finns för förskola/skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg 
och IFO:  
Område   Avvikelse %  Avvikelse Mkr 
Förskola/skolbarnomsorg 33,4 30,3  
Grundskola -1,9  -3,6  
Gymnasieskola 18,2 13,7 
Summa Utbildningsnämnd 11,5 40,4 
 
Äldreomsorg 4,9 12,4 
IFO 21,1 11,3 
Summa Omsorgsnämnd 7,7 23,7 
 
Utbildningsnämnden har 40,4 miljoner kronor högre kostnad än standardkostnad, det vill säga 
40,4 miljoner kronor högre kostnad än vad som kan förklaras med strukturella faktorer som 
till exempel antal barn, glesbygd etcetera.  
 
Omsorgsnämnden har 23,7 miljoner kronor högre kostnad än standardkostnad, det vill säga 
23,7 miljoner kronor högre kostnad än vad som kan förklaras med strukturella faktorer som 
till exempel antal äldre, glesbygd etcetera.  
 
För omsorgsnämnden finns dock ingen standardkostnad för handikappomsorg, arbetsmark-
nadsverksamhet, kost och flyktingverksamhet. 
 
Budget 2014 - drift 
Utifrån det ansträngda ekonomiska läget föreslår budgetberedningen ytterst små förändringar 
i budgetramarna. 
 
Övergripande 
Budgetberedningen föreslår att personalomkostnadspåslaget (PO-påslaget) som läggs ovanpå 
lönekostnaden sänks från 41 procent till lagstadgad nivå 38,46 procent. Nuvarande högre nivå 
har finansierat övriga personalomkostnader som företagshälsovård, fackliga förtroendevalda, 
friskvård etcetera. Ändringen medför inte att dessa kostnader minskas utan endast att de inte 
finansieras via PO-påslaget. Ändringen medför ramsänkningar motsvarande de minskade 
kostnaderna för nämnderna.  
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har lämnat ett budgetförslag på ram. 
Det finns samtidigt några externa äskanden som kommunstyrelsen hänskjutit till 
budgetberedningen. Budgetberedningen föreslår att dessa beviljas och finansieras av 
kommunstyrelsen enligt beslutsförslag 1-3. 
 
Forts s 6
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 154 forts 
 
Budget 2014, ELP 2015-2016 
 
Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden har lämnat ett budgetförslag på ram. Till omsorgsnämndens ram läggs de 
kostnader som tidigare tagits centralt gällande merkostnader för maten jämfört med vad 
omsorgen kan ta ut av brukaren. Eftersom nämnden nu är huvudman för kosten anser 
budgetberedningen att de fullt ut ska ansvara för dessa kostnader. Ramökningen ger full 
täckning utifrån gällande läge.  
 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har lämnat ett budgetförslag på ram. Nämnden har därutöver äskat 8 
miljoner kronor i ramökning. Budgetberedningen föreslår, utifrån jämförelser med 
standardkostnad och det tidigare beslut som fullmäktige fattat att nämnden ska genomlysa sin 
verksamhet, att ingen ramökning görs.  
 
Här kommer budgetberedningens förslag till förändringar gällande driftbudget 2014.  

 
• Till kommunstyrelsen anslås: 

100 000 kronor för kostnader gällande utredning av VA-område. Kostnaden är beräknad 
till 200 000 kronor och därmed måste kommunstyrelsen inom ram finansiera halva 
beloppet.  

 
• Till överförmyndarnämnden anslås: 

200 000 kronor i ramökning för ökade kostnader. 
 
Kommunstyrelsens tilläggsbudget föreslås till 2 miljoner kronor. Detta är medel som 
kommunstyrelsen under året har till förfogande att besluta över.  
 
En central lönepott finns också i enlighet med beslutad budgetprocess och i enlighet med 
budgetbeslutet i juni. Föreslagna budgetramar för 2014 kommer därmed att förändras med 
tilläggsbudgetar för ökade lönekostnader.  
 
Budget ELP - drift 
Budgetberedningen föreslår inga förändringar i ELP 2015-2016. Orsaken är det ansträngda 
läget där även utrymmet i ELP är ytterst begränsat. Samtidigt vill budgetberedningen öppna 
upp för möjligheten att göra prioriteringar utifrån arbetet med vision och ny styrmodell. 
 
Investeringsbudget 2014 
Budgetberedningen föreslår inga förändringar av investeringsramarna 2014. Orsaken är att det 
fattats beslut utanför ordinarie budgetprocess om projekteringar på objekt beräknat till mellan 
29-39 miljoner kronor.  
 
 
Forts s 7
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 154 forts 
 
Budget 2014, ELP 2015-2016 
 
Beräknat resterande självfinansierat investeringsutrymme är (Mkr): 
 
Budgeterat resultat 0,2  
Avskrivningar 38,2  
Investeringsutrymme 38,4 
Beslutad investeringsram -27,1  
Rest. Investeringsutrymme   11,3  
 
Det resterande investeringsutrymmet på 11,3 miljoner kronor täcker inte den beräknade 
investeringssumman på de objekt som projekteras. Budgetberedningen väljer därmed att inte 
ta i anspråk de resterande 11,3 miljoner kronor utan avvakta projekteringar och senare beslut 
samt de kommande riktlinjerna för investeringar. 
 
Investeringar ELP 
Inga förändringar föreslås av budgetberedningen med hänvisning till riktlinjer samt till arbetet 
med vision och styrmodell som skall påverka hur kommunen prioriterar att investera. 
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål 
Kommunfullmäktige har antagit ett övergripande mål för 2008-2011 där Ljusdal skall bli 
Hälsinglands attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling. Fullmäktige har 
också fastslagit att de viktigaste områdena för att uppnå målet är: 
• arbete/näringsliv 
• utbildning 
• fritid/kultur/folkhälsa 
• boende/miljö 
• omsorg och social service 
 
Budgetberedningen föreslår att nuvarande övergripande mål ska gälla tills det påbörjade 
visionsarbetet är avslutat. 
Nämnderna har arbetat fram verksamhetsmål vars syfte är att nå kommunens övergripande 
mål. 
 
God ekonomisk hushållning 
Det ställs i lagen krav på kommunerna att styra på ett sådant sätt att god ekonomisk 
hushållning säkerställs. Det övergripande syftet är att uppnå bästa möjliga nytta för 
kommuninnevånarna med de resurser som står till förfogande. Långsiktighet och uthållighet 
ska vara ledstjärnor och varje generation ska bära kostnaderna för den service de beslutar om 
och själva konsumerar. Kommunen ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 154 forts 
 
Budget 2014, ELP 2015-2016 
 
Idag har Ljusdals kommun en finansiell strategi och finansiella mål som stödjer god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har beslutat att riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning ska tas fram. När dessa är beslutade kommer de att ersätta den finansiella 
strategin och påverka de finansiella målen. Lika kommer också riktlinjer för investeringar att 
kunna påverka här föreslagna finansiella mål. 
 
Budgetberedningens förslag till finansiella mål kommer därmed gälla tills riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och riktlinjer för investeringar är antagna. 
 
För budgetår 2014 
• Att soliditeten förbättras med en procentenhet. 
• Att samtliga investeringar självfinansieras 
 
Förslag för åren 2014-2016 
• Att samtliga investeringar självfinansieras 
• Att soliditeten förbättras med tre procentenheter 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsförslag budget 
Justerade ramar 
Standardkostnad 
 
Yrkanden  
 
Helena Brink (C):  
 
• Ridklubben ska få 1 miljon kronor i investering 2014-2016 
• Betongpark 1 miljon kronor i investering 2014 
• Återköp av gamla bryggeriet så att museet kan flytta dit och ett 

allaktivitetshus bildas 
• En investering i konstgräsplan ska göras 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på vart och ett av Helena Brinks 
yrkanden och finner att allmänna utskottet avslår dessa. 
 
Reservation 
 
Helena Brink reserverar sig mot beslutet om att avslå hennes yrkanden. 
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§ 155 
 
Försäljning av del av Kläppa 27:1 till Beng Fahlander Åkeri AB 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Markhandläggare Inger Bengtsson informerar om att Bengt Fahlander Åkeri AB önskar köpa 
mark i Kläppa industriområde intill den mark företaget redan äger. 
 
Företagaren avser att lägga igen avrinningsdiken och anlägga ett bättre dike på marken samt 
ansvara för att detta hålls i skick.  
 
Ärendet som handlar om vilket pris företaget ska få betala för marken kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 31 oktober 2013.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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