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I Ljusdal är det möjligt… 
Vi välkomnar alla som vill ge sina barn en trygg 
och samtidigt stimulerande och utvecklande 
uppväxtmiljö. 
 
Vi erbjuder en grundtrygghet och social stabilitet 
som är en exklusiv tillgång i vår mer storskaliga 
omvärld. Trygghet ser vi som självklart i alla 
kommunala verksamheter, speciellt barnens 
situation och utveckling i förskola och skola. 
 
Vi som bor i Ljusdal har nära till fjäll och hav och 
förmånen att kunna växla mellan storstadens utbud 
och kulturlandskapets naturnära livskvalitet. 
 
Vi som lever i Ljusdals kommun vet att vår 
kommun har många fördelar. Ljusdal är en ovanligt 
bra plats för barn att växa upp på. 
 
 
 

En unik kombination av 
möjligheter… 
Landskapet, människorna och hälsingekulturen är 
grundläggande förutsättningar för Ljusdals 
kommun. Detta gör oss väl rustade och öppna för 
att möta omvärlden. 
 
Ett uttryck för detta är de nyetableringar och 
den expansion av moderna och internationellt 
inriktade företag som påbörjades under 90-talet. 
 
Det som gör Ljusdal unikt är småskaligheten, 
mångfalden av olika kulturer, rikliga idrotts- och 
fritidsmöjligheter, engagemanget hos medborgarna 
och den moderna IT-profil som präglar det 
expansiva näringslivet i kommunen. Det breda 
utbildningsutbudet och högskolemöjligheterna 
ingår i denna mix. 
 
Att njuta av den naturnära kommunens alla fördelar 
och samtidigt ha närhet till städernas pulserande 
nöjesliv och handelsutbud tillhör de faktorer som 
gör Ljusdal attraktivt. Modern informations- 
teknologi och distansteknik kännetecknar Ljusdals 
näringsliv och kunskapssektor sedan början av 90-
talet. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kommunfullmäktiges  
övergripande mål  
Kommunfullmäktige har under 2007 utifrån den 
vision som finns antagen i kommunprogrammet 
identifierat befolkningsutvecklingen som den 
enskilt viktigaste framtidsfrågan för kommunen.  

Antalet invånare påverkar kommunens intäkter och 
därmed den kommunala servicen. Antalet invånare 
påverkar också övrig service till kommuninvånarna. 

Genom att bli attraktivare kan vi vända 
befolkningsutvecklingen till att bli positiv. 
 
Målet är att Ljusdal skall bli Hälsinglands 
attraktivaste kommun med en positiv 
befolkningsutveckling.  
 
För att detta skall lyckas har fullmäktige fem 
målområden. Utbildning; Arbete och Näringsliv; 
Fritid, Kultur och Folkhälsa; Boende och Miljö; 
Omsorg och social service. 
 
 
 

Nytt visionsarbete   
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att påbörja 
ett visionsarbete som skall ersätta nuvarande 
kommunprogram. 
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Omvärldsanalys 
En alltmer samstämd pessimism har brett ut sig om 
världsekonomin. Prognoser över utvecklingen i 
Europa och för den amerikanska ekonomin har 
reviderats ned betydligt av flertalet internationella 
bedömare. Oron i världsekonomin väntas bestå 
också under nästa år. Sveriges kommuner och 
landstings ekonomiska bedömning, varpå denna 
budget bygger, är att nuvarande oro inte övergår i 
en ännu allvarligare kris och recession.  
 
Efter två år med snabb rekylartad tillväxt sker nu en 
halvering av tillväxten. Uppbromsningen för svensk 
ekonomi för med sig att återhämtningen på 
arbetsmarknaden stannar av och arbetslösheten 
återigen stiger något. Detta påverkar 
skatteunderlagets utveckling framöver, vilket ger 
kommunerna lägre skatteintäkter än tidigare 
beräknat. 
 
 
 

Nytt visionsarbete 
Ljusdals kommunfullmäktige har under hösten 
2011 fattat beslut om ett visionsarbete med ny 
struktur för mål och riktlinjer. 
 
Visionsarbetet skall tydliggöra vad som är viktigast 
för kommunens utveckling och identifiera 
framgångsfaktorerna för denna.  En ny struktur för 
mål och riktlinjer kommer att ge ett framtida 
skarpare och tydligare budgetdokument. 
 
Visionsarbetet beräknas vara klart under 2013 och 
klart att sjösätta inför budget 2014. Därför har 
budgetberedningen gett nämnderna i uppdrag att 
verksamhetsmålen för 2013 skall utgå från det idag 
gällande övergripande målet att Ljusdals kommun 
skall vara Hälsinglands attraktivaste kommun med 
en positiv befolkningsutveckling.  

 
 

Budgetprocessen 
Kommunfullmäktige fastställde 2004 den centrala 
budgetprocess som vi idag använder. 
Befolkningsutvecklingen skall påverka budget-
ramarna och standardkostnaden skall användas som 
mått på vad verksamheterna skall kosta. En central 
lönepott infördes också där nämnderna får täckning 
för avtalade löneökningar.  
 
 
 
 
 
 

Befolkningsutveckling 
Ljusdals kommun har för 2011 till 2030 tagit fram 
en befolkningsprognos som skall ligga till grund för 
budgetarbetet. I prognosen är det beräknat att 
kommunen kommer att ha 18 962 invånare 1 
november 2012 (avstämningsdatum för statsbidrag 
2013).  
 

 
Finansiell strategi 
Kommunfullmäktige antog inför budget 2005 en 
finansiell strategi för kommunen. Den finansiella 
strategin stödjer god ekonomisk hushållning i 
Ljusdal, och innebär att kommunen skall ha en 
kostnadsnivå för verksamheten som gör att vi klarar 
balanskravet även i lågkonjunktur. I högkonjunktur 
skall därmed inte verksamheten utökas utan istället 
skall ekonomin stärkas eller engångsåtgärder 
vidtagas.   

 
 
Verksamhetsplaner 
Verksamhetsplaner med verksamhetsmål finns på 
nämndsnivå.  Dessa redovisas i denna budget i 
respektive nämnds budgetförslag. 
Verksamhetsmålen skall stödja 
kommunfullmäktiges övergripande mål. 
Verksamhetsplanerna binder ihop mål och medel 
och är en förutsättning för god ekonomisk 
hushållning. 
 
 
Balanskravet 
Kommunen har inga tidigare underskott att 
återställa och för 2012 beräknas kommunen 
redovisa ett överskott. 
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Politisk organisation  

med förvaltningar och bolag 
Ljusdals kommun antog en ny organisation för år 
2011 och framåt. Den nya organisationen innebär 
att Ljusdals kommun har tre nämnder och tre 
förvaltningar. Till detta är också kopplat ett 
kommunledningskontor för att administrera 
och ge service till den politiska organisationen och 
förvaltningarna. 
 
Ansatsen i skapandet av den nya organisationen har 
varit att få en effektivare kommunal verksamhet 
med ett utökat medborgarfokus.  
 
Den största förändringen jämfört med den tidigare 
organisationen är att kommunstyrelsen fått ett 
utökat ansvarsområde. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för samtliga verksamheter 
som inte är direkt kopplade till omsorg eller 
utbildning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Många av de verksamheter som kommunstyrelsen 
har ansvar för är frivilliga för en kommun att utöva. 
Kommunstyrelsen har då möjlighet att prioritera 
och ange ambitionsnivån för dessa verksamheter. 
 
Detta övergripande ansvarsområde ger 
förutsättningar för kommunstyrelsen att aktivt 
påverka samhällsutvecklingen i kommunen, en 
samhällsutveckling som omfattar planerandet 
och utvecklandet av den fysiska strukturen och den 
fysiska miljön samt utbudet inom kultur, idrott och 
fritid. Med andra ord stora delar av det som 
påverkar medborgare, näringsliv och föreningar. 
 
Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har 
ansvaret för den största delen av den kommunala 
kärnverksamheten: omsorgen om kommunens 
medborgare och skolverksamheten. 
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Kommunstyrelsen förtydligade under 2008 de målområden som 
kommunfullmäktige beslutat om i samband med kommunens övergripande 
mål. 

 
Arbete och näringsliv 
Ett gynnsamt klimat för företag och företagare 
skapas. 
 
Ökad samverkan näringsliv – kommun. 
 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
 
 

Utbildning 
Utbildningsnivån ska höjas. 
 
Skola och näringsliv ska samverka. 
 
Företagar- och entreprenörsanda ska utvecklas. 
 
 
 

Boende och miljö 

 
Omsorg och social service 
Kompletterande målområde enligt beslut i 
fullmäktige 2009. 
 

Fritid, kultur och folkhälsa 
Kultur och fritid ska vara en naturlig del av 
människornas vardag. 

Upplevelser och attraktioner skapas. 

Tillgänglighet och öppenhet för delaktighet och god 
hälsa. 

 

 

 
Ljusdals centrum ska utvecklas. 
 
Attraktiva boendemiljöer skapas. 
 
Förutsättningar skapas för ”Det goda livet”. 



  BUDGETPROCESSEN 

                                                          PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR I 5 
 

 
Budgetarbetet 
I juni fattade kommunfullmäktige beslut om 
nämndernas budgetramar för 2013. Efter den 
ekonomiska krisen har tillväxten nu ökat och 
förutsättningarna för 2013-2015 såg bättre ut när 
kommunfullmäktige i juni fattade beslut om 
nämndernas budgetramar.  
 
Under hösten har sedan den finansiella oron åter 
tagit fart och skatteunderlagsprognoser skrivits ned.  
Därför är det en betydligt osäkrare ekonomisk 
situation inför budget 2013-2015 än tidigare.  
 
Utifrån att nuvarande övergripande verksamhetsmål 
endast gäller 2008-2011 och att inget nytt mål är 
framarbetat valde budgetberedningen att låta 
nämnderna ta fram verksamhetsmål utifrån nu 
gällande övergripande mål. Målen är utifrån den 
budgetram som beslutades i juni.  

 
 
Finansiella mål 
Budget 2013 

 Att soliditeten förbättras med en 
procentenhet.  
Målet är ett mått på styrkan i ekonomin.  
Soliditeten mäts både inklusive och 
exklusive ansvarsförbindelsen 
(pensionsskulden).    

 Att samtliga investeringar självfinansieras. 
Ett angreppssätt för att stärka ekonomin. 

 

Ekonomisk långtidsplan 2013-2015 
 Att kommunen under perioden skall bli fri 

från låneskuld.  
 Att soliditeten skall förbättras med tre 

procentenheter. 
 Att samtliga investeringar självfinansieras. 

 
 
 

Skattesats 
Då kommunen från 2013 tar över ansvaret för 
hemsjukvården innebär detta en skatteväxling med 
22 öre, varför skattesatsen höjs till 22:36 per 
skattekrona.  
 
 

Budget 2013 
Budgetramarna för 2013 innehåller följande 
förändringar jämfört med den ekonomiska 
långtidsplan som antogs för 2013 i budget för 2012: 
 
Kommunfullmäktiges budgetram höjs med 240 tkr. 
 
 

 
 
Till valnämnden anslås 100 tkr i ram för år inför 
valår samt 5 tkr i grundram för icke valår. 
 
Kommunstyrelsens budgetram ökas 7 824 tkr enligt 
nedanstående: 

 Utökad ram samhällsutveckling 1 500 tkr.  
 Utökad ram IT-enheten 500 tkr.  
 Utökat anslag till Fågelsjö gammelgård 

ekonomiska förening 375 tkr.  
 Drift av Stenegård 1 075 tkr. 
 Utökat anslag till stiftelsen Närljus 2 104 

tkr. 
 IT-beredskap hemsjukvård 500 tkr. 
 Kompetenshöjande insatser lokal 

arbetsmarknad och näringsliv 600 tkr. 
 Överförmyndarverksamhet 241 tkr. 
 Utökat anslag Ljusdals Riksteaterförening 

35 tkr. 
 Flytt av intäkter för skogliga verksamheten 

till finansförvaltning 894 tkr. 
 
Till omsorgsnämnden anslås 18 mkr i ramökning, 
till största delen avseende försörjningsstöd samt 
9 272 tkr avseende skatteväxling för övertagande av 
hemsjukvård. 
 
Till utbildningsnämnden anslås 3 mkr i utökad ram.  
 
Riktade statsbidrag tillskjuts den nämnd det berör. 
Korrigeringar görs också utifrån gällande regelverk 
för kapitalkostnader och löneöversyn. 
 

I 2013 års investeringsramar anslås till 
kommunstyrelsen utökning om 1 600 tkr för IT 
uppgradering och 4 100 tkr för räddningsfordon 
samt 7 100 tkr för nya lokaler till 
industriprogrammet. För utbildningsnämnden 
anslås 1 000 tkr extra för reinvestering datorer och 
till omsorgsnämnden 620 tkr för möbler, 
ombyggnation personal- och konferensrum samt 
köp av traktor.   
  
Under 2013 anslås 5 mkr till pensionsfond. 4 mkr 
avsätts som tilläggsbudget för täckande av 
subventionering av kosten till äldre inom 
omsorgsnämnden. 

ELP 2014‐2015 
För 2014 i plan är de extra 6 mkr till 
utbildningsnämnden bortplockade. Samtliga 
ramökningar för 2013 är anslagna i långtidsplanen, 
däribland den tidigare tillfälliga höjningen till 
Närljus. Från 2014 finns även utökad ram till 
kommunstyrelsen för budgeteffekt kollektivtrafik.   
I investeringsbudgeten finns, förutom den årliga 
grundbudgeten för reinvesteringar, den antagna 
asfaltsplanen om totalt 24 mkr under åren 2012-
2016. 
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Nämnd    Prognos Budget ELP  ELP  

(tkr)    2012 2013 2014  2015

Kommunfullmäktige****        1 600 1 840 1 840  1 840

Revision    1 025 1 025 1 025  1 025

Kommunstyrelse*    155 781 159 992 160 311  160 311

Varav Kommunledningskontor  46 003 46 670 46 670  46 670

Varav Samhällsutveckling  109 778 113 322          113 641  113 641

Utbildningsnämnd**  396 515 395 872 389 872  389 872

Omsorgsnämnd***    410 887 417 209 417 209  417 209

Valnämnd*****    1 100 300  5

Myndighetsnämnd  260 310 310  310

Överförmyndarnämnd  806 700 700  700

    966 875 977 048 971 567  971 272
 
Lönekostnader 
2013 Exklusive löneöversyn 2012. 
 
Extra anslag förslag:      

 

 
* Kommunstyrelse  
2013-ELP IT beredskap hemsjukvård 500. Överförmyndarverksamhet 241. Kompetenshöjande insatser lokal 
arbetsmarknad och näringsliv 600. Stenegård 1 075. Närljus 2 104. Fågelsjö gammelgård ekonomisk förening 375. 
Ljusdals Riksteaterförening 35. Skoglig verksamhet 894. 
2014-ELP Kollektivtrafik 624.  
*** Omsorgsnämnd 
2013-ELP Hemsjukvård 9 272.  
**** Kommunfullmäktige 
2013-ELP Närradion 240. 
***** Valnämnd 
2013 Anslag för år inför valår 100. 
2015 Anslag för icke valår 5. 
 
Extra anslag tidigare beslut: 
* Kommunstyrelse  
2012 Stenegård 1 200. Närljus 2 104. 
2013-ELP Utökad ram 2 000.   
** Utbildningsnämnd  
2012 Ospecificerat anslag 1 000. Stöd multihandikapp 400. Elevassistent gymnasiet 200. Läromedel 400. 
2012-2013 Stöd till yngre barn och elever samt modersmålsundervisning 6 000. 
2013-ELP Utökad ram 3 000.   
*** Omsorgsnämnd  
2012 Försörjningsstöd 10 000. Feriejobb 800. Arbetsmarknadsåtgärder 1 000. 
2013-ELP Utökad ram 18 000. 
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Nämnd    Prognos Budget ELP  ELP

(tkr)    2012 2013 2014  2015

Kommunstyrelse    52 810 28 550 15 650  15 550

Varav Kommunledningskontor*    3 650 2 500 900    900

Varav Samhällsutveckling**                    49 160 26 050    14 750   14 650

Utbildningsnämnd***    3 267 3 000 2 500  2 500

Omsorgsnämnd****      887 1 420 1 200  1 000

KS Investeringsutrymme               3 000 3 000 3 000  3 000

Internleasing               1 000 1 000 1 000  1 000

    60 964 36 970 23 350  23 050

       
Extra anslag förslag: 
* Kommunledningskontor       
2013 IT uppgradering 1 600.  
** Samhällsutveckling    
2013 Räddningsfordon 4 100. Lokaler industriprogrammet 7 100.  
*** Utbildningsnämnd 
2013 Reinvestering datorer 1 000. 
2014-ELP Reinvestering datorer enligt plan 500. 
****Omsorgsnämnd 
2013 Möbler äldreomsorg 300. Personalrum, konferensrum, traktor 320. 
2014 Möbler äldreomsorg 300. Utköp bilpoolsbilar 100. 
2015 Möbler äldreomsorg 100. Utköp bilpoolsbilar 100. 
 
Extra anslag tidigare beslut: 
* Kommunledningskontor 
2012 Servrar och nätverk IT 2100. Bildarkiv information 150. Utökat anslag nätverk 500. 
** Samhällsutveckling 
2012 Ny teknik bibliotek 780. Älvvallen 600. Folkparken 450. 
2012-2016 Asfaltplan 6 000 (2012), 4 700 (2013), 4 600 (2014),  
4 500 (2015), 4 200 (2016)    
*** Utbildningsnämnd 
2012 Utbytesprogram datorer 1 200.  
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Intäkt/kostnad  Prognos Budget ELP  ELP
(tkr)  2012 2013 2014  2015

   

Nämndernas nettokostnad  ‐966 875 ‐977 048 ‐971 567  ‐971 272

Övriga intäkter  4 300 3 300 3 300  3 300

KS till förfogande  ‐627 ‐2 000 ‐2 000  ‐2 000

Tilläggsbudget   ‐23 452   ‐37 503 ‐61 303  ‐80 403

Finansiering  34 611 31 541 31 541  31 541

Återbetalning AFA            20 357  

Avskrivning  ‐36 500 ‐36 500 ‐36 500  ‐36 500

Verksamhetens nettokostnad  ‐968 186 ‐1 018 210 ‐1 036 529  ‐1 055 334

   

   

Skatteintäkter  673 489  705 103 723 478  755 311

Kommunal utjämning  271 258 286 066 278 109  273 052

Kommunal fastighetsavgift  31 734 32 344 32 344  32 344

Mellankommunal utjämning  ‐605 ‐303  

Slutavräkning  13 341    ‐7 964  

Finansiella intäkter     6 971 6 300 6 300  6 300

Finansiella kostnader  ‐4 754 ‐2 500 ‐2 500  ‐2 500

Resultat efter finansnetto   23 248 836 1 202  9 173

   

Årets resultat   23 248  836 1 202  9 173
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Tillgång/Skuld  Utfall Prognos Budget Plan  Plan 

(tkr)  2011 2012 2013 2014  2015 
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar           

Fastigheter o inventarier  575 483 599 947 600 417 587 267  573 817 

Finansiella tillgångar  110 123   115 123  120 123  125 123   130 123 

Summa anläggningstillgångar  685 606 715 070 720 540 712 390  703 940 

           

Omsättningstillgångar           

Förråd  1 135 1 350 1 350 1 350  1 350 

Kortfristiga fordringar   93 544 93 000 93 000 93 000  93 000 

Kassa och bank  60 628 33 792 9 158 18 510  36 133 

Summa omsättningstillgångar   155 307 128 142  103 508  112 860   130 483 

           

SUMMA TILLGÅNGAR  840 913 843 212 824 048 825 250  834 423 

           

SKULDER OCH EGET KAPITAL           

Eget kapital  539 964 563 212 564 048 565 250  574 423 

           

Avsättningar   59 798 60 000 60 000 60 000  60 000 

           

Skulder           

Långfristiga skulder   45 000  20 000  0  0        0 

Kortfristiga skulder  196 151 200 000 200 000 200 000  200 000 

Summa skulder  241 151 220 000 200 000 200 000  200 000 

           

SUMMA SKULDER OCH EGET KAP.  840 913 843 212 824 048 825 250  834 423 

           

Borgensförbindelser  560 182 600 000 600 000 600 000  600 000 

Pensionsförbindelser  566 426 565 000 560 000 550 000  540 000 
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Tillförda och disponerade  Utfall Prognos Budget Plan  Plan

medel (tkr)  2011 2012 2013 2014  2015

   

Löpande verksamhet   

Årets resultat    29 243 23 248 836 1 202              9 173

Av‐ och nedskrivningar  23 684 36 500 36 500 36 500  36 500

Avsättningar  11 900 202 0 0  0

Internt tillförda medel  65 007 59 950 37 336 37 702  45 673

   

Kortfristiga poster och lager   ‐21 998   4 178 0     0  0

Netto löpande verksamhet  43 009 64 128 37 336 37 702  45 673
   

Investeringar   

Investering anläggningar  73 178 ‐60 964 ‐36 970 ‐23 350  ‐23 050

Finansiella tillgångar          ‐14 627            ‐5 000            ‐5 000           ‐5 000            ‐5 000

Extraordinära poster   

Netto investeringar  58 551  ‐65 964 ‐41 970 ‐28 350  ‐28 050

   

Finansiering   

Långfristiga skulder      0   0    0      0        0

Amorteringar          ‐67 272         ‐25 000         ‐20 000                    0                     0

Netto finansiering          ‐67 272         ‐25 000         ‐20 000                    0                     0

   

Förändring likvida medel  34 288 ‐26 836         ‐24 634     9 352  17 623

Summa likvida medel  60 628 33 792 9 158 18 510  36 133
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Nämndsvision 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommu-
nens och förvaltningarnas arbete för utveckling och 
tillväxt i Ljusdals kommun enligt kommunprogram-
met ”I Ljusdal är det möjligt…” 
 
 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Kommunstyrelsen har i den nya organisationen fått 
ett utökat ansvar. Kommunstyrelsens verksamhet är 
uppdelat i ett kommunledningskontor och en 
samhällsutvecklingsförvaltning.  
 
Kommunledningskontorets enheter: 

 Kommunkansli 
 Ekonomi  
 Utredning 
 Personal 
 Information 
 IT 

 
Kommunledningskontoret är kommunens 
övergripande service och stödorgan till 
förvaltningar och politik.  
 
Kontoret ansvarar bland annat för ärendehantering, 
diarieföring, arkivering, ekonomiredovisning, 
budget, uppföljning, utredning, lönehantering, 
pensioner, personalkompetens, hemsida/intranät, 
informationshantering, IT-kompetens, datanätverk, 
servrar och helpdesk. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens enheter: 

 Plan och Bygg 
 Utvecklingsprojekt 
 Fastighet 
 Gata/Park 
 Städ 
 Fritid 
 Miljö 
 Räddningstjänst 
 Bibliotek 
 Musik och kultur 
 Fritidsgårdar 
 Energi- och konsumentrådgivning 

 
Till samhällsutvecklingsförvaltningen är också 
kopplat följande råd: 

 FolkhälsoBrå 
 Rådet för funktionshinderfrågor 
 Pensionärsråd 
 Ungdomsråd 

 
 
 

 
Plan och Bygg ansvarar för strategisk och fysisk 
planering samt kartframställning. Plan och bygg 
hanterar även mark-, exploatering-, GIS- och 
bostadsanpassningsfrågor. Plan och bygg ansvarar 
dessutom inom myndighetsnämndens 
ansvarsområde för handläggning av lovärenden, 
anmälansärenden, strandskyddsärenden och 
upplysningsverksamhet som rör byggandet samt 
energi- och klimatrådgivning. Enheten ansvarar 
dessutom för tillsyn enligt Plan- och bygglagen. 
 
Kommunen driver aktivt, tillsammans med andra 
aktörer, flera viktiga Utvecklingsprojekt.  Bland 
dessa kan nämnas omvandling av Östernäsområdet 
i Ljusdal och skapandet av en ny terminal för bland 
annat omlastning från väg till järnväg. 
 
Fastighetsenheten skall på bästa sätt förvalta och 
utveckla kommunens fastigheter.  
Kommunens fastighetsbestånd är cirka 
100 000 m2, varav cirka 70 % utgörs av skolor och 
förskolor. 
 
Gata/Park ansvarar för drift, underhåll och 
förnyelse av kommunens gator, vägar, parker och 
lekplatser. Till gatuunderhåll räknas 
barmarksunderhåll och vinterväghållning.  
Parkverksamheten ansvarar för kommunala 
parkområden, sommarplanteringar och lekplatser.  
Hos gata/park finns även drift och underhåll av 
vägbelysning i kommunen.  
 
Miljöenheten ansvarar för tillsyn enligt 
miljöbalken, vilket bland annat innefattar 
miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, 
förorenade områden, täktverksamhet, avfalls- och 
avloppshantering och sådant som kan innebära en 
olägenhet för människors hälsa. Miljöenheten 
ansvarar även för den lokala tillsynen inom 
livsmedelslagstiftningen. Miljöenheten driver också 
ett aktivt naturvårdsarbete och flera natur- 
vårdsprojekt, utför kalkning av sjöar och 
vattendrag. Miljöövervakning sker inom luft, mark 
och vatten. 
 
Räddningstjänstens huvudsakliga uppgifter är att 
förhindra och begränsa skador på människor, miljö 
och egendom. Detta sker främst genom att utbilda 
och medvetandegöra människor i risktänkande. 
Räddningstjänstens uppgift är även att vidta skade- 
begränsande åtgärder innan olyckor inträffar, 
förbereda räddningsinsatser, genomföra räddnings-
insatser samt vidta åtgärder efter räddningsinsatser. 
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Bibliotekets verksamhet består av 9 enheter: Ett 
folkbibliotek i kommunens förvaltningshus (vårt 
huvudbibliotek där förvaltningshusets reception 
ingår i verksamheten), integrerade folk- och 
skolbibliotek i Järvsö, Färila, Los och Ramsjö, två 
grundskolebibliotek på Stenhamreskolan och 
Gärdeåsskolan, ett gymnasiebibliotek på 
Slottegymnasiet samt bokbussen.   
 
Musik- och kulturenheten ansvarar för den 
kommunala Musikskolan, samverkanskonceptet 
EstradLjusdal (för verksamheter inom musik, dans 
och drama) samt allmänkulturella verksamheter och 
projekt inom kommunen. Enheten administrerar 
även bidrag med mera till lokala föreningar inom 
kultursektorn samt till studieförbund. 
 
Fritidsgårdarna bedriver verksamhet för 
kommunens ungdomar. Ljusdal, Färila och Järvsö 
har heltidsanställda fritidsledare. Fritidsgårdarna i 
Los och Ramsjö bemannas av timanställd personal. 
Fritidsgårdarna kännetecknas av att kunna erbjuda 
förebyggande, stärkande och utvecklande 
verksamheter. 
 
Idrottsrörelsen är Sveriges i särklass största rörelse. 
Fritidsenheten vill borga för en aktiv fritid för alla. 
I Ljusdals kommun är möjligheterna till en rik fritid 
stora. Fritidsenheten ansvarar för ett stort antal 
fritidsanläggningar samt administrerar bidrag med 
mera till kommunens omfattande föreningsliv. 
Vandringsleder, motionsspår samt fiske är exempel 
på fina naturupplevelser som fritidsenheten 
ansvarar för. Målet med verksamheten är förbättrad 
folkhälsa och ökad trivsel. 
 
Städenheten städar offentliga lokaler. Total städyta 
är cirka 68 000 m2. 
 
 
 

 
 
 

 
Budget 2013 
För kommunstyrelsen har stora förändringar skett 
utifrån den förändrade organisationen. 
Kommunstyrelsen har fått ett utökat ansvar och 
därmed också en utökad budgetram.  
 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde ligger 
också kommunens näringslivspolitik som bedrivs 
genom stiftelsen Närljus. För stiftelsen har en 
handlingsplan 2012-2016 antagits av 
kommunfullmäktige.  
  
Kommunfullmäktige har också antagit en 
asfaltsplan för åren 2012-2016, en plan för att 
komma tillrätta med det eftersatta vägunderhållet. 
Totalt omfattar planen investeringar på 38 mkr. 
 
 
 

Ekonomisk långtidsplan 
2014 ‐ 2015 
Ett av de stora målen under 2013 är att kommunen 
skall ha en ny vision och en ny struktur för mål och 
riktlinjer. Med detta kommer kommunen att anta de 
utmaningar som ligger framför oss. 
 
 
 

Verksamhetsmål 
Verksamhetsmål för kommunstyrelsen finns för 
samhällsutvecklingsförvaltningen i två nivåer. Till 
de i budgeten redovisade övergripande målen finns 
uppföljningsbara verksamhetsmål på enhetsnivå. 
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Verksamhetsmål 2013 
Kommunstyrelsens övergripande mål är att 
verksamheten skall anpassas och organiseras så 
att verksamheten alltid leder mot 
kommunfullmäktiges mål att Ljusdals kommun 
skall bli en attraktiv kommun med en positiv 
befolkningsutveckling. 
 
 
 

Ekonomi 
Under 2013 ta fram förslag på en ny 
budgetprocess. 
 
Genom ökad samordning och samarbete mellan 
förvaltningens enheter samt externa aktörer tillse 
att optimal verksamhet uppnås för avsatta medel. 
 
 
Kund/medborgare 
Genom kontinuerlig dialog samt 
kundundersökningar säkerställa att verksamheten 
uppfyller medborgarnas förväntningar. 
 
 
Medarbetare 
Genom behovsstyrd kompetensutveckling av 
personalen tillse att nya kunskaper tillförs 
verksamheten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verksamhet 
Under 2013 ta fram förslag på en lokal 
utvecklingsstrategi för Ljusdals kommun. 
 
Under 2013 ta fram förslag på en ny målstruktur. 
 
Genom verksamhetsplaner säkerställa att 
förvaltningen alltid arbetar för att uppnå kommunens 
övergripande mål 

 
 
Miljö 
Genom att i all verksamhet beakta de nationella och 
regionala miljömålen säkerställa en god miljö för 
människor, djur och natur.  
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Samhällsutvecklingsförvaltning 
Ordförande: Roland Bäckman 
Förvaltningschef: Stig Olson 
Antal anställda: 167 
Antal årsarbetare: 155 
(exklusive deltidsbrandmän) 

 
Intäkter budget 2013 (tkr)    
             

Kostnader budget 2013 (tkr)                          
 

                

Försäljning varor & 
material
452
0%

Taxor, avg och 
ersättningar

4 584
4%

Hyror & arrenden
77 192
63%

Bidrag
2 037
2%

Försäljning av 
tjänster
38 600
31%

Kapitalkostnader
44 028
19%

Material & 
inventarier

5 934
2%

Personalkostnader
78 612
33%

Bidrag & anslag
21 109
9%

Köp av verksamhet
36 054
15%

Lokaler
41 457
18%

Övrigt
8 992
4%
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Driftbudget netto    Redovisning Budget Budget   Plan   Plan 

(tkr)       

Kommunledningskontor    2011 2012 2013   2014  2015

Kommunstyrelse    3 329 3 290 3 290   3 290  3 290

Verksamhetsledning    2 439 3 928 3 455   3 455  3 455

Information     2 325 2 363 2 601   2 601  2 601

Kommunkansli    6 174 6 254 6 371   6 371  6 371

Ekonomi & utredning    11 940 12 648  13 473    13 473   13 473 

IT    10 328 9 020 10 382   10 382  10 382

Personal    7 249 7 481 7 616   7 616  7 616

Ofördelat sparkrav    ‐518   ‐518  ‐518
Summa driftbudget 
Kommunledningskontor    43 784 44 984 46 670   46 670  46 670

               

       

Samhällsutvecklingsförvaltning    2011 2012 2013   2014  2015

FolkhälsoBrå    229 363 364   364  364

Rådet för funktionshinderfrågor    288 408 417   417  417

Pensionärsråd    54 53 60   60  60

Ungdomsråd    662 622 622   622  622

Verksamhetsstöd    1 428 1 536 1 601   1 601  1 601

Plan‐ & bygg    5 326 6 510 6 488   6 488  6 488

Utvecklingsprojekt    1 129 1 186 1 186   1 186  1 186

Fastigheter    2 654 3 192 3 029   3 029  3 029

Näringslivsfrämjande åtgärder    6 230 6 340 6 940   6 940  6 940

Gator & vägar    23 773 21 468 21 464   21 464  21 464

Parker & lekplatser    3 910 4 108 4 484   4 484  4 484

Miljö    2 843 2 916 2 916   2 916  2 916

Räddningstjänst    14 748 15 036 14 838   14 838  14 838

Bibliotek    10 359 10 452 10 601   10 601  10 601

Musik & kultur    11 932 12 489 12 677   12 677  12 677

Fritidsgårdar    4 527 4 598 4 597   4 597  4 597

Fritidsverksamhet    16 233 16 306 16 206   16 525  16 525

Bostadsanpassning    5 602 4 823 4 823   4 823  4 823

Skoglig verksamhet    ‐ 1 535 ‐ 2 394 0   0  0

Kommunikationer    7 308 0 0   0  0

Kraftverk    97 6 9   9  9

Städ    ‐66 0 0   0  0
Summa driftbudget 
Samhällsutvecklingsförvaltning    117 731 110 018 113 322   113 641  113 641

       

Summa driftbudget     161 515 155 003 159 992   160 311  160 311

Ofördelat sparkrav                                                ‐2 000       
Summa driftbudget 
Kommunstyrelse                       161 515     153 003 159 992       160 311      160 311

       

       

       

Investeringsbudget    Redovisning Budget Budget   Plan  Plan

(tkr)    2011 2012 2013   2014  2015

Kommunledningskontor    6 396 3 650 2 500   900  900

Samhällsutveckling    20 863 18 980 26 050   14 750  14 650
Summa investeringsbudget 
Kommunstyrelse    27 259 22 630 28 550   15 650  15 550
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Specificering av i driftbudgeten 
ingående anslag    Redovisning Budget Budget   Plan  Plan

(tkr)       

Anslag Kommunledningskontor    2011 2012 2013   2014  2015

Politiska partier    1 085 1 100 1 100   1 100  1 100

Kooperativ utveckling Gävleborg    21 22 22   22  22

Föreningen TAK, personalvård    73 70 70   70  70

Ljusdal i centrum    187 200 200   200  200

Hälsingeturism    225 225 225   225  225
Summa anslag 
Kommunledningskontor    1 591 1 617 1 617   1 617  1 617

       
Anslag och lönebidrag 
Samhällsutvecklingsförvaltning    2011 2012 2013   2014  2015

Stiftelsen Närljus    5 597 5 700 5 700   5 700  5 700

Ljusdalsbygdens museum    2 716 2 720 2 720   2 720  2 720

Hembygdstjänst    40 40 40   40  40

Stiftelsen Vikstens donationsfond    10 10 10   10  10

Studieförbund    1 210 1 210 1 210   1 210  1 210

Hembygdsföreningar    138 238 238   238  238

Ljusdals kammarorkester    35 35 35   35  35

Arrangerande föreningar    260 260 260   260  260

Fågelsjö gammelgård    100 150 150   150  150

Föreningen Loosgrufvan    60 60 60   60  60

Folkrörelsernas arkiv    29 28 29   29  29

Ljusdals hemvärnförening    15 15 15   15  15

SISU    60 60 60   60  60

Lönebidrag    996 1 000 1 000   1 000  1 000

Anslag samlingslokaler    500 500 500   500  500
Summa anslag och lönebidrag 
Samhällsutvecklingsförvaltning    11 766 12 026 12 027   12 027  12 027

       
Summa anslag 
Kommunstyrelsen    13 357 13 643 13 644   13 644  13 644

       

 
 
 
 
Omsättning nollbudgeterade 

     

verksamheter    Redovisning Budget Budget   Plan  Plan

(tkr)    2011 2012 2013   2014  2015

Fastighet    74 075 71 098 72 666   72 666  72 666

Städ    15 352 15 824 16 030   16 030  16 030
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Nämndsvision 
Utbildningsnämndens vision utgår från Ljusdals 
kommunprogram:  
 
”Varje barn och ungdom i Ljusdal känner sig sedd,  
får uttrycka sin mening och blir tagen på allvar” 
 
”Barnen är en viktig källa för all samhällsutveckling. 
Att ta tillvara barnens kreativitet och företagsamhet 
är några av huvuduppgifterna för förskola, skola och 
för föräldrar i samverkan. Trygghet och 
självförtroende är viktiga förutsättningar för barnens 
utveckling. Därför behöver vår gemensamma fokus 
vara barnens bästa. Utformning av aktiviteter och 
utvecklingsmöjligheter ska bygga på egna val och 
eget ansvar och stöd utifrån barnens egna 
utgångspunkter och förutsättningar”. 
 
Samt från skolplan antagen av kommunfullmäktige 
2005: 
 
Varje barn/elev och vuxen skall i skolan mötas med 
tilltro och tilliten att alla, bara de rätta 
förutsättningarna ges kan säga 

Jag vill 
Jag kan 

                          Jag vågar 
 
Utbildningsnämnden antog under 2011 följande 
vision: 
 
Vår vision är att vi är en bra skola  
när vi  
genom att vi tidigt – ser, hör, gör 
får goda resultat och alla kan, vill och vågar. 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Utbildningsnämndens verksamhetsområden omfattar 
förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år, 
förskoleklass för sexåringar, fritidshem/ 
skolbarnsomsorg för barn i åldrarna 6 – 12 år, 
grundskola år 1 - 9, särskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning samt samarbete kring 
högskoleutbildning. Organisatoriskt är 
utbildningsförvaltningen uppdelad i tre olika 
verksamhetsområden; förskola/grundskola, 
gymnasieskola/vuxenutbildning samt barn- och 
elevhälsa.   
 
Utvecklingscentrum (UC) innefattar vuxen- 
utbildning, Komvux, Svenska för invandrare (SFI), 
samt högskola. Till verksamheterna finns centralt 
stöd i form av ett barn- och elevhälsoteam. I teamet 
ingår elevhälsa, skolhälsovård, studie- och 
yrkesvägledning (Framtidsljus), kuratorer samt 
specialpedagoger. Till stöd för det samlade 
administrativa arbetet finns en administrativ enhet. 
 
 
 

 
 
Utbildningsförvaltningen har idag verksamhet i 13 
kommunala förskolor, 10 fritidshemsavdelningar 
samt dagbarnvårdare inkl. två 
dagbarnvårdarkollektiv. Utöver de kommunalt  
drivna verksamheterna finns 13 förskolekooperativ 
och två fritidshemskooperativ. Förskolan Buffeln 
samt Hybo/Ämbarbo skolområde drivs i  
intraprenadform. Totalt finns 811 barn i kommunens 
förskolor (inkl. kooperativ och förskoleavdelning 
Båtbackens friskola) och 656 elever är inskrivna i 
något av fritidshemmen (inklusive 
fritidshemsavdelningar Båtbacken och Tallbackens 
friskola) samt 75 barn i familjedaghem. 

 
I Färila, Ljusdal (Stenhamre), Los och Ramsjö finns 
F-9 skolor, d.v.s. man har elever från förskoleklass 
till grundskolans år 9. I Hybo, Tallåsen samt på 
Gärdeåsen i Ljusdal finns F–6 skolor, förskoleklass 
till årskurs 6. Kommunens grundsärskola finns på 
Gärdeåsen. I Nybo finns F-2 skola medan eleverna i 
år 3-9 går på Öjeskolan.  
 
Det finns tre grundfriskolor i Ljusdals kommun, 
Tallbacken som har år F-9, Vintergatan har år 7-9, 
Båtbacken i Nor som har år F-6. I kommunen finns 
dessutom gymnasiefriskolan ”Trägymnasiet i 
Hälsingland AB”. 
 
Totalt finns 2006 elever i kommunens grundskolor 
(inkl. friskolor och särskola). 
 
Gymnasiesärskoleelever erbjuds utbildning på 
Höghammar i Bollnäs kommun.  
 
För innevarande år finns det 13 program på 
Slottegymnasiet. Fr.o.m. läsåret 2013-2014 finns 
det 12 sökbara program i och med att 
Medieprogrammet är utfasat. Under läsåret 
2012/2013 är 567 elever inskrivna på 
Slottegymnasiet, 193 elever kommer från andra 
kommuner medan 236 elever går på 
gymnasieskolor i andra kommuner. Dessa 429 
elever regleras med interkommunala ersättningar 
(IKE).  
 
Högskolestudier kan bedrivas på distans i Ljusdal 
genom att lärare, lokaler, datorer mm finns 
tillgängliga i Utvecklingscentrums lokaler. I samma 
byggnad bedrivs även SFI, Komvux, 
vuxenutbildning samt Särvux. 
 

Omvärldsbevakning 
Konkurrensen från friskolor och andra kommuners 
gymnasieutbildningar ställer stora krav på att 
Ljusdal i samarbete med övriga hälsingekommuner 
kan erbjuda bra egna utbildningsalternativ. Det 
totala antalet elever i gymnasieskolan har minskat i 
hela riket, så även i Ljusdal. Den nedåtgående 
trenden bryts fr.o.m. hösten 2014.  
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Budget 2013 
Arbetet med 2013 års budget har underlättats i och 
med att utbildningsnämnden fick en utökad budget 
2013 med 3 mkr, utöver de 6 mkr som beviljats för 
2012 och 2013. Vi har kunnat presentera ett 
budgetförslag på ram som dock lämnar ett behov av 
önskvärda insatser som inte har kunnat tillgodoses.  
Vår grundskola har tillförts nya resurser genom de 
extra 6 mkr som beviljats för 2012 och 2013. Dessa 
pengar kommer även under 2013 att användas till 
elever i behov av särskilt stöd och till 
modersmålsundervisning samt studiehandledning 
till våra elever som kommer ifrån andra länder. 
Arbetet med målsättning att skolan skall öka sina 
resultat fortsätter.  
 
Gymnasieskolans nya resursfördelningsmodell 
”Programpeng” används fullt ut under 2012 och har 
därmed gett större möjlighet till en budget i balans 
under 2012. Inför läsåret 2013/14 kommer den 
också att användas och under hösten 2013 skall en 
utvärdering göras.  
 
 
 
 

Ekonomisk långtidsplan  
2014 – 2015  
Inom verksamheterna har det funnits stort behov av 
att öka våra ungdomars möjligheter till goda 
kunskapsresultat. Detta görs genom att öka 
resurserna för stöd till barn och elever i de yngre 
åren, samt att se till att eleverna får möjlighet till 
förbättrad modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmålet. Det gäller att ge 
ett tidigt stöd för att uppnå önskat studieresultat.   
I ett övergångsskede behövs tillskott i ram, för att 
klara behoven i ”båda ändarna”. Detta 
övergångsskede kommer att vara längre än de två år 
som utbildningsnämnden har fått utökade ramar. 
Om utbildningsnämnden tappar de extra medlen 
kommer vi att behöva göra drastiska nedskärningar 
i de satsningar som nu har gjorts och även i övriga 
verksamheter.   De behov som presenterats för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att 
t.ex. utbilda inför pensionsavgångar och 
lärarlegitimation, återställa budget för läromedel, 
samt utökning av kurator och psykologtjänst, 
kvarstår. Behovet av utökning av budgetramarna 
för 2014 och 2015 beräknas till ca 9 miljoner 
kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Framtid 
Utbildningsnivån 
Den stora utmaningen för skolan är att bibehålla 
och ytterligare utveckla sina strategier för att även 
långsiktigt uppfylla målsättningen att öka resultaten 
i skolan och därmed höja utbildningsnivån i 
kommunen. För gymnasieskolans del finns för 
innevarande år stora problem med intagningarna på 
programmen. Naturvetenskapsprogrammet har bara 
sex elever som påbörjar sin gymnasieskolgång. Det 
är bara sex elever som börjar sin utbildning på 
vård- och omsorgsprogrammet. Inför 
nästkommande läsår måste insatser göras för att 
marknadsföra våra program så att de blir attraktiva 
för våra ungdomar i kommunen. Nämnden planerar 
att genomföra en kvalitetsöversyn av programmen 
på Slottegymnasiet. Idag går ca 50 % av våra elever 
i andra huvudmäns utbildningar. 
 
 
 
 

Lokaler 
Den utredning kring hela vårt framtida lokalbehov 
som slutfördes under hösten 2011, har lett till vissa 
åtgärder. Beslut har tagits om en flytt av 
Industriprogrammet till gamla Fordonsprogrammets 
lokaler. Ombyggnationen beräknas vara klar under 
första halvan av 2013. Den sista byggnaden på 
Gärdeåsen som inte har renoverats, det s.k. H-huset, 
kommer att renoveras under 2013. Det pågår också 
en utredning om hur vi på bästa sätt skall använda 
våra lokaler för barnomsorg och skola i centrala 
Ljusdal. Förslag väntas bli klara i början av 2013. 
För Tallåsens del behöver det göras klart var 
förskolans verksamhet skall lokaliseras i och med 
att hyresavtalet för den nuvarande lokalen går ut. 
Även skolan i Tallåsen är trångbodd. Färila skola 
har också begärt att få sin lokalsituation prövad. 
Det är stora grupper i klasserna och skolan är inte 
lokalanpassad för det. På Slottegymnasiet kommer 
aulan förmodligen att få ett välbehövligt lyft under 
2013. Det återstår också vissa andra anpassningar 
för gymnasieskolan och Utvecklingscentrum. 
 
 
 
 
 



 VERKSAMHETSMÅL 2013 
 
 
 

UTBILDNINGSNÄMND I 19 
 

Verksamhetsmål 2013 
Utbildningsnämndens övergripande 
mål utifrån nämndens vision. 
 
Utjämna könsfördelningen inom skolans 
personal. 
 
Att den tidiga upptäckten bibehålls samt 
följs upp med effektiva åtgärder. 
 
Att skolan ger eleverna sådana 
förutsättningar att de kan välja 
utbildning/yrke utifrån intresse 
huvudsakligen. 
 
Elever och personal har en stärkt 
arbetsglädje och stimulerande arbetsmiljö. 
 
 

Ekonomi 
Ekonomi och mål i balans 
 
Inslaget av socioekonomiska faktorer i 
resursfördelningen inom förskola och 
grundskola skall öka. 
 
Användandet av de socioekonomiska 
faktorerna ska utvecklas till högre 
träffsäkerhet. 
 
 

Kund/medborgare 
Pedagogiska processer 

 
Andelen godkända i nationella prov åk 3 
skall under en treårsperiod visa en 
stigande trend. 
 
Antalet modersmålsspråk som erbjuds 
skall öka.  
 
Meritvärdet för avgångseleverna i åk 9 
skall under en treårsperiod visa en 
stigande trend med en ökning på 20 poäng 
per år. 
 
Andelen elever med behörighet till 
gymnasieskolan skall under en 
treårsperiod visa en stigande trend med en 
ökning av 7 % -enheter per år. 
 
Andelen elever med gymnasieexamen 
skall under en treårsperiod visa en 
stigande trend med en ökning av 3 % -
enheter per år. 
 

Resultatet på ”elevenkäten” skall 
förbättras.  
 
Pojkarnas kunskapsresultat ska öka. 
 
Analys av pedagogiska möjligheter att 
stimulera pojkars inlärande ska 
genomföras. 
 
 

Medarbetare 
Professionell personal 
 
Resultat på ”Medarbetarenkäten” skall 
förbättras. 
 
Resultatet på ”Föräldraenkäten” skall 
förbättras. 
 
 

Verksamhet 
Samverkan med omvärlden 
 
Satsningen på datorer, läsplattor och IT-
pedagoger skall leda till nya arbetsformer 
i vår verksamhet. 
 
IT-satsningen skall leda till ökat 
internationellt utbyte. 
 
 

Miljö 
Hållbarhet 
 
Antalet verksamheter med 
miljökvalitetsutmärkelser skall öka. 
 
Samtliga verksamheter skall ha 
fungerande källsortering utifrån 
upprättade planer.  
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Ordförande: Malin Ängerå 

Tillförordnad förvaltningschef: Eva Ulin 

Antal anställda: 523 

Antal årsarbetare: 505   

   

Intäkter budget 2013 (tkr)   

 
Kostnader budget 2013 (tkr)    
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Driftbudget netto    Redovisning Budget Budget    Plan  Plan 

(tkr)    2011 2012 2013    2014 2015

Nämndverksamhet    1145 976 1102    1102 1102

Barnomsorg    106 702 110 362 113 662    113 362 113 362

Förskoleklass    10 899 11 828 12 274    12 088 12 088

Grundskola & särskola    156 269 158 453 157 181    151 829 151 829

Gymnasieskola & gymnasiesärskola    88 097 87 867 84 314    83 755 82 533

Vuxenutbildning    7 064 6 619 7 430    7 430 7 430

Övrig utbildning    4 852 2 897 3 232    3 232 3 232

Verksamhetsstöd    13 318 15 931 16 677    16 515 16 515

Ej fördelat inom ram        559 1781

Summa driftbudget    388 346 394 933 395 872    389 872 389 872

       

       

       
 
             

Investeringsbudget    Redovisning Budget Budget    Plan Plan

(tkr)    2011 2012 2013    2014 2015

Utbildningsförvaltning    1 881  2 200 2 000    1 500 1 500

Naturbruk    986 1 000 1 000    1 000 1 000

Summa investeringsbudget    2 867 3 200 3 000    2 500 2 500
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Nämndvision 
Omsorgsnämndens vision: 
”Omsorgsförvaltningen ska ge det bästa 
individuella stödet för att skapa den största 
tryggheten för kommunmedborgaren”. 
 
Omsorgsnämndens övergripande mål till 2014: 
”Minst 90 % av kunderna ska vara nöjda och alla 
ska känna sig trygga med den service som 
omsorgsförvaltningen ger”. 
 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Omsorgsnämndens verksamheter har inriktningen 
att bistå människor med socialt stöd, exempelvis 
barn som far illa, missbrukare, människor som 
saknar sysselsättning samt funktionshindrade och 
äldre människor som är i behov av vård och omsorg 
för att klara sin dagliga livsföring. 
Omsorgsförvaltningen har indelats i sju 
verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, 
stöd och omsorg till personer med 
funktionsnedsättning (f.d. handikappomsorg), 
äldreomsorg, biståndshandläggarenhet, 
arbetsmarknadsenhet (AME), 
integrationsverksamhet samt kostservice. Varje 
verksamhetsområde kräver sina speciella 
kompetenser, personalen är viktig för att varje 
individ ska få sina behov tillgodosedda på bästa 
sätt.  
 
Verksamheterna inom omsorgsförvaltningen styrs 
och regleras av olika lagar och allmänna råd. Detta 
leder till en omfattande och resurskrävande 
myndighetsutövning. Varje beslut som rör enskild 
kan överklagas.  
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar med 
myndighetsbeslut och verkställighet av dessa. Till 
viss del arbetar man med förebyggande verksamhet. 
Inom IFO finns en uppdelning där en enhet arbetar 
med barn och ungdomar och en enhet med vuxna. 
Under ett antal år har vi sett att behovet av stöd från 
socialtjänsten för de som blivit arbetslösa eller 
aldrig kommit in på arbetsmarknaden ökat. 
Särkskilt gäller det unga med bristande skolgång. 
 
Kostnaderna för försörjningsstödet har under flera 
år legat på en orimligt hög nivå, något vi delar med 
många andra kommuner. Flera olika insatser 
tillsammans med AME och arbetsförmedlingen 
(AF) har bidragit till att fler kommit ut i praktik 
eller arbete.  
 
Ärendemängden har liksom de senaste åren legat 
kvar på en hög nivå för barn- och familjeenheten. I 
många fall finns det direkta kopplingar till 

arbetslöshet och ekonomiska problem där bl.a. 
omsorgssvikt är ett återkommande problem. 
 
Inom stöd och omsorg till personer med 
funktionsnedsättning finns gruppbostäder, daglig 
verksamhet, sysselsättning, personlig assistans samt 
korttidsboende. Totalt finns för närvarande 33 
gruppboendeplatser för funktionsnedsatta. 
Verksamheten personlig assistans har hela 
kommunen som ansvarsområde. Vi ser här tydligt 
att försäkringskassan skärpt sina bedömningar och 
fler kunder inte beviljas insatser trots att de har 
behov. Volymen på verksamheten ökar stadigt 
inom de flesta områden. Förändringar i 
verksamheterna är därför helt nödvändiga för att 
kunna möta de ökade behoven. Hantverkargatans 
gruppbostad har byggts om och återinvigts under 
våren 2012.  Under året har flera kunder, som 
tidigare bott på dyra köpta platser, erbjudits plats i 
våra egna verksamheter. Socialpsykiatrins 
verksamhet består av boendestöd, psykosocialt stöd 
samt daglig verksamhet eller sysselsättning 
 
Äldreomsorgen utgör den största verksamhetsdelen 
inom omsorgsförvaltningen och har ca 60 % av 
nämndens totala budget. Äldreomsorgen har 
genomgått en kraftig strukturförändring där bl.a. 
lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten 
medfört att våra kunder kan välja utförare. Inom 
äldreomsorgen finns även kommunens 
sjuksköterskeorganisation, dessa har ansvar för 
kunder i äldreomsorgens vård- och 
omsorgsboenden (VOBO) och 
handikappomsorgens gruppbostäder. Flexibel 
arbetstid och önskad sysselsättningsgrad har 
använts inom hela äldreomsorgen och stöd och 
omsorg. Avtalet är uppsagt till den 1 februari 2013.  
 
 
Biståndshandläggarenheten handlägger och beslutar 
om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt 
enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Här handläggs och 
beslutas även om färdtjänst. I enheten ingår även 
avgiftshandläggning och anhörigstöd. 
 
 
Arbetsmarknadsenheten ansvarar bl.a. för 
kommunens bilpool, delar av skogsverksamheten 
samt viss återvinning och tillverkning. Tillsammans 
med IFO och AF skapas arbete för dem som har 
svårast att komma in på arbetsmarknaden.  
 
Integrationsverksamheten startar den 1 september 
2012 och kommer att ha ansvar för de flyktingar 
som kommit till Ljusdal. Dessutom arbetas under 
hösten 2012 intensivt med uppstart av ett boende 
för ensamkommande flyktingbarn.  
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Kostservice består av centralköket som producerar 
måltider till 5 skolor, 4 förskolor, närsjukvården, 12 
VOBO, 5 dagvårdsenheter samt matdistribution för 
hemmaboende. I kostenheten ingår även ytterligare 
4 tillagningskök och ett mottagningskök. Tre av 
dessa tillagningskök producerar även måltider till 4 
förskolor. Årsproduktionen beräknas till ca 650 000 
portioner. 
 
 

Omvärldsbevakning 
Många av landets små inlandskommuner brottas i 
dag med ekonomiska problem p.g.a. att 
befolkningsunderlaget minskar.  
 
Ett sätt för kommunledningen att försöka styra upp 
kostnadsutvecklingen och få ordning på 
kommunekonomin är att tilldela budgetramarna 
utifrån standardkostnader. Standardkostnaden kan 
beskrivas som ett genomsnittligt pris per capita som 
baseras på ett snitt för kommuner med ungefär 
liknande struktur. Utökade behov bland 
kommunmedborgarna ger alltså inte mera pengar i 
ram. Detta ställer krav på att förvaltningen ständigt 
söker nya vägar för att åstadkomma bästa möjliga 
kvalitet till lägsta kostnad. Omvärldsbevakningen 
är därför mycket viktig. Vi behöver hela tiden se 
och lära av andra för att hitta alternativa lösningar 
och metoder.  
 
 
Budget 2013 
Omsorgsnämnden har under ett antal år gjort flera 
sparåtgärder och därför finns inga möjligheter att 
vidta nya åtgärder utan att det får betydande 
konsekvenser för våra kunder. 
 
Helårsprognosen per juni 2012 pekar på att 
omsorgsnämnden kan få ett underskott på 8 973 tkr. 
Att prognosen pekar på ett så stort underskott beror 
främst på att försörjningsstödet ökat långt över den 
nivå som kunnat förutspås. Inom äldreomsorgen har 
fler kunder med omfattande behov beviljats SoL-
insatser. En del av dessa kunder är hemmahörande 
inom stöd och omsorg men har inte blivit beviljade 
LSS-insatser. Kommunfullmäktige beslutade i juni 
att omsorgsnämnden skulle få en budgetutökning 
med drygt 18 miljoner. Om förvaltningen kan göra 
åtgärder för att gå in på rätt nivå 2013 ska en bra 
verksamhet med god kvalitet kunna levereras.  
 
Det arbete förvaltningen satsat på för att utbilda 
cheferna i personal- och ekonomifrågor för att göra 
dem mer medvetna om hur de kan påverka sina 
kostnader har vi sett resultat av.  Arbetet med detta 
måste fortsätta även framåt.  

 

 
Ekonomisk långtidsplan  
2014 – 2015 
För 2013 kommer nämnden att få 12 500 tkr för att 
förstärka IFO:s verksamhet för de ökade kostnader 
förvaltningen har för försörjningsstödet. 
Förvaltningen fortsätter sitt intensiva arbete för att 
hitta andra vägar så att färre personer ska vara 
beroende av försörjningsstöd. 
 
Antalet personer som är 80 år och äldre ligger 
konstant kring 1500 personer fram till 2025. Många 
av våra kunder lever ett aktivt liv, som också ställer 
högre krav på verksamheterna. Här har 
”valfrihetsreformen” en stor betydelse. 
Förvaltningen ser många områden där 
verksamheten måste utvecklas och hitta nya 
arbetssätt som svarar både mot evidens och 
effektivitet. De myndigheter som ska bedriva tillsyn 
av verksamheterna upplevs få allt mer resurser 
vilket är bra för kunderna. Det är dock ofta 
frustrerande för oss som är utförare då det kan 
upplevas som om allt mer tid skall gå till 
dokumentation och att besvara tillsynsrapporter.  

 
 
Framtid 
Vi har under 2011 och 2012 sett positiva effekter av 
att AME finns i förvaltningen och vi tror att vi kan 
fortsätta att utveckla verksamheterna gemensamt 
för att totalt få minskade kostnader. Förvaltningen 
kommer att fortsätta att genomlysa samtliga 
verksamheter och effektivisera där det är möjligt. 
Vi behöver öppna upp för att olika verksamheter 
och enheter i förvaltningen skall öka sitt samarbete. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting ligger bakom 
en rad projekt som vi deltar i. Bland annat jämför vi 
kostnader med andra kommuner inom kostnad per 
brukare (KPB). Nöjd kund index (NKI) är en 
kvalitetsundersökning. Vi har vårdutvecklare i 
Senior alert, gemensamt för norra Hälsingland, som 
arbetar med våra kunders miljö och hälsa. En grupp 
inom regionen arbetar med evidensbaserad 
socialtjänst, det mesta av detta sker via statliga 
medel. Kravet på kommunerna att verkställa 
biståndsbeslut inom tre månader gäller, inga 
sanktionsavgifter har utdömts.  
 
Arbetet för att minska sjukfrånvaron ska under 
2013 intensifieras då vi sett en ökning av antalet 
sjukdagar. 
 
Mellan åren 2012 och 2014 kommer över 75 
personer gå i pension vilket motsvarar 10 procent 
av vår baspersonal. Det är helt nödvändigt att  
personalförsörjningsfrågan framåt prioriteras, både 
på förvaltnings- och på kommunledningsnivå. 
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Stöd och omsorg till personer med 
funktionsnedsättning 
Kommer under början av 2013 att ta ett nytt 
korttidsboende i bruk för barn och ungdomar. 
Därmed har vi, som vi bedömer det, byggt om och 
effektiviserat för flera år framåt. Dessa förändringar 
har även inneburit att stöd och omsorg kunnat 
minska sina kostnader med knappt 2 000 tkr. 
Förändringar inom försäkringskassan, med hårdare 
krav för att bevilja personlig assistans, har inneburit 
att fler blir av med sin ersättning för assistans vid 
omprövning. Risken är att dessa krav från staten 
kommer att fortsätta framåt och att kommunerna då 
får ta på sig ett större ansvar än idag.  Förvaltningen 
anser att det skulle vara en stor fördel om det fanns 
en gymnasiesärskola även i Ljusdal, som ett 
komplement till t.ex. Höghammar 
gymnasiesärskola.  
 
Äldreomsorg (ÄO) 
Äldreomsorgen måste även fortsättningsvis arbeta 
för att utveckla och på bästa sätt nyttja kommunens 
boendeplatser. Under 2012 har vi hittills sett en stor 
omsättning på platser. De lediga platserna har 
inneburit att vi haft tomma platser då behoven hos 
kunderna inte motsvarat boendetypen. För att kunna 
möta kundernas behov kan vi behöva ändra 
inriktning på våra boenden. Allt fler svårt sjuka 
vårdas hemma och får sina behov tillgodosedda av 
hemtjänsten, där det sedan maj 2010 finns 
möjlighet att enligt LOV välja utförare. 
Hemtjänstens kunder får sitt bistånd i mätbara 
volymer, och vi kommer att fortsätta att använda 
oss av kvalitets- och planeringssystemet TES i full 
utsträckning. Hemtjänsten måste bli bättre på att 
hantera svängningar i behovet av personal då 
kunder väljer andra utförare eller deras behov 
förändras. 
 
Hälso- och sjukvård 
Inom hälso- och sjukvård, samt äldreomsorg och 
stöd och omsorg till personer med 
funktionsnedsättning, ska ett nytt datasystem 
införas som innebär en bättre och säkrare 
dokumentation. Vi kommer dessutom att kunna få 
fram viktig kvalitetsdata och mer effektivt ta fram 
dessa för uppföljning och utvärdering. Nya 
riktlinjer tillkommer ständigt inom hälso- och 
sjukvård. Ett övertagande av hemsjukvården 
kommer att ske 2013. Kommunen kommer att få 
medarbetare med andra kompetenser än vi har idag, 
dit hör bl.a. sjukgymnaster och arbetsterapeuter.  
Övertagandet kommer att ge stora vinster för våra 
kunder som är beviljade hemtjänst och som då även 
kommer att få sin hemsjukvård från samma 
huvudman. En oro finns för om den ekonomiska 
ersättningen som skatteväxlingen ger kommer att 
räcka till för en stor glesbygdskommun som 
Ljusdal. 

  
 
Individ- och familjeomsorg (IFO) 
IFO fortsätter att arbeta tillsammans med AME för 
att hitta framgångsrika vägar för att lindra 
arbetslöshet och utanförskap för dem som uppbär 
försörjningsstöd. Omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden kommer att fortsätta 
samarbetet kring barn och ungdomar i kommunen. 
Den s.k. SKOS-gruppen arbetar regelbundet både 
på politisk- och tjänstemannanivå.  
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Ekonomi 
Omsorgsförvaltningens kostnader ska vara i nivå 
med standardkostnader.  
 
 
 
Kund/medborgare 
Omsorgsförvaltningen ska informera kunderna om 
vilken service de kan förvänta sig.  
 
 
 
Medarbetare 
Omsorgsförvaltningen ska erbjuda attraktiva 
arbetsplatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet 
Omsorgsförvaltningens verksamheter ska hålla god 
kvalitet. 
 
 
 

Miljö 
Omsorgsförvaltningen ska använda resurser och 
medel effektivt och klimatsmart. 
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Ordförande: Markus Evensson   
Förvaltningschef: Marita Wikström 
Antal anställda: 842  
Antal årsarbetare: 768  

 

Intäkter budget 2013 (tkr) 

 
 

Kostnader budget 2013 (tkr) 
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Driftbudget netto  Redovisning Budget   Budget                    Plan   Plan 

(tkr)  2011 2012 2013 2014  2015

Politisk verksamhet  1 302 1 105 1 057 1 057  1 057

Verksamhetsstöd och 
biståndshandläggning 

13 366 13 621 14 353 14 353  14 353

Färdtjänst och 
glesbygdsservice 

2 869 3 000 3 000 3 000  3 000

Individ‐ och familjeomsorg  64 039 57 152 60 133 60 133  60 133

Stöd och omsorg till 
personer med 
funktionsnedsättning 

79 151 76 560 74 808 74 808  74 808

Äldreomsorg  235 188 240 938 253 105 253 105  253 105

Arbetsmarknadsåtgärder  4 064 9 539 10 753 10 753  10 753

Integrationsverksamhet  0 0 0 0  0

Kostenhet                   541 0 0 0  0

Summa   400 519 401 915 417 209 417 209  417 209

 
 
 
 
Investeringsbudget  Redovisning  Budget  Budget  Plan   Plan 

(tkr)  2011  2012 2013 2014  2015

Omsorgsförvaltning  1 768  800 1 420 1 200  1 000

 
 
 
 
Omsättning nollbudgeterade   

verksamheter  Redovisning  Budget  Budget  Plan   Plan 

(tkr)  2011  2012 2013 2014  2015

Kostenhet  27 200  27 377 27 793 27 793  27 793

Integrationsverksamhet  0  0 9 577 9 577  9 577
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