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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 
Under våren och sommaren har svensk ekonomi 
utvecklats fortsatt svagt. Till det positiva hör att 
euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. 
Glädjande är också att förhoppningarna om 
framtiden överlag har stärkts. Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) bedömer att konjunkturläget i 
Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern 
men att återhämtningen inte är särskilt stark. 
 
Läget på arbetsmarknaden börjar förbättras först en 
bit in på nästa år. Åren 2015-2016 beräknas 
sysselsättningen öka med 1,5 till 2 procent. Den 
redan svaga utvecklingen av skatteunderlaget för 
2014 hämmas ytterligare av förslaget om höjt 
grundavdrag för pensionärer. För 2015-2016 
förväntas en mer positiv utveckling och man kan 
skönja en ny konjunkturuppgång.  
 
 

Nytt visionsarbete 
Ljusdals kommunfullmäktige har 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 2014 och 
klart att sjösätta inför budget 2015. Därför har 
budgetberedningen gett nämnderna i uppdrag att 
verksamhetsmålen för 2014 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. En översyn av 
budgetprocessen kan eventuellt påverka arbetet 
inför 2015 års budget. Riktlinjer för investeringar 
skall tas fram som möjliggör bättre planering och 
underlag för prioritering. 
 
 
 

Befolkningsutveckling 
Ljusdals kommun har för 2013 till 2030 tagit fram 
en befolkningsprognos som skall ligga till grund för 
budgetarbetet. I prognosen är det beräknat att 
kommunen kommer att ha 18 837 invånare 1 
november 2013 (avstämningsdatum för statsbidrag 
2014).  
 
 

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.  Kommunfullmäktige har beslutat att nya 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska tas 
fram. 
 
 

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 2013 beräknas kommunen 
redovisa ett överskott. 
 
 

Resultatutjämningsreserv 
Ljusdals kommun har beslutat att införa en 
resultatutjämningsreserv. Syftet med denna är att 
möjliggöra utjämning av skatteintäkter över tiden. 
Allt för att dämpa effekterna av 
konjunktursvängningar. Reserven medför inga nya 
medel utan är en uppmjukning av gällande 
balanskrav. Riktlinjer för hanteringen av denna 
kommer att tas under 2013. 
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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”. 
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Budgetarbetet 
I juni fattade kommunfullmäktige beslut om 
nämndernas budgetramar för 2014. Den svaga 
ekonomiska utvecklingen 2014 medför att 
kommunens skatteintäkter och statsbidrag endast 
beräknas växa med 1 procent eller 10 Mkr. Detta är 
mindre än hälften av de beräknade 
kostnadsökningarna. Detta kommer att medföra 
krav på återhållsamhet, effektiviseringar och 
besparingar. Samtidigt har den kommunala 
förvaltningen idag höga kostnader jämfört med 
andra kommuner.   
 
Den budgeterade resultatnivån är 198 tkr och 
skattesatsen behålls oförändrad.  
 
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 
Ljusdals kommun arbetar med att ta fram nya 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt nya 
riktlinjer för investeringar. Beslut om sådana kan 
komma att påverka nedanstående finansiella mål. 
 
Budget 2014 

 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 2014-2016 
 Att soliditeten skall förbättras med tre 

procentenheter. 
 Att samtliga investeringar självfinansieras. 

 
 

Skattesats 
Kommunens skattesats behålls oförändrat 22:36 per 
skattekrona. 
 

 

 

 

 

Budget 2014 
Budgetramarna för 2014 följer i stort sett det 
budgetramsbeslut som togs i juni.  
 
De förändringar som föreslås är:  
 
Kommunstyrelsens budgetram 2014 ökas 100 tkr 
för del av kostnaden för utredning av VA-område 
 
Överförmyndarnämndens budgetram 2014-ELP 
ökas med 200 tkr till 900 tkr. 
 
Riktade statsbidrag tillskjuts den nämnd det berör. 
Korrigeringar görs också utifrån gällande regelverk 
för kapitalkostnader och löneöversyn. 
 

9 mkr i investeringsutrymme anslås i 
investeringsramarna för att delfinansiera en 
konstgräsplan på Älvvallen.  
 
Under 2014 anslås 5 mkr till pensionsfond.  
 
2014 har personalomkostnadspåslaget (PO-
påslaget) sänkts från 41 % till lagstadgade 38,46 %. 
Orsaken till förändringen är att fr o m budget 2014 
finansieras inte övriga personalkostnader med 
påslag på lön utan de får en egen budgetpost. För 
kommunen som helhet påverkas inte ekonomin 
men vid en jämförelse med tidigare år bör man ha 
detta i åtanke. 
 

ELP 2015‐2016 
2015-2016 innehåller endast förändringen att 
Överförmyndarnämndens utökade anslag behålls. 
 

Ny styrmodell och riktlinjer 
Budget för 2014-2016 är delvis präglad av arbetet 
med en ny styrmodell för kommunen. Styrmodellen 
innehåller en ny vision, ny utvecklingsstrategi och 
en ny budgetprocess.  
 
Den nya styrmodellen kommer att möjliggöra en 
tydligare styrning och bättre förutsättningar för 
planering och prioritering. Detta påverkar 
framförallt den ekonomiska långtidsplaneringen i 
denna budget. 
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Nämnd  Prognos Budget ELP ELP  

(Tkr)  2013 2014 2015 2016

Kommunfullmäktige      1 840 1 840 1 840 1 840

Revision  1 025 1 025 1 025 1 025

Kommunstyrelse*  168 735 162 752 162 652 162 652

Varav Kommunledningskontor 50 964 48 779 48 779 48 779

Varav Samhällsutveckling 117 771 113 973      113 873 113 873

Utbildningsnämnd** 411 048 395 764 395 764 395 764

Omsorgsnämnd***  431 302 423 467 423 467 423 467

Valnämnd  100 300 5 5

Myndighetsnämnd 310 310 310 310

Överförmyndarnämnd**** 900 900 900 900

  1 015 260 986 358 985 963 985 963
 
 
Förändringar och extra anslag 
vilka ingår i ovanstående 
budgetramar: 
      

 

 
* Kommunstyrelse  
2014-ELP Sänkt Personalomkostnad- (PO) påslag -1 498 tkr.  
2014 VA-utredning 100 tkr (kostnad 200 tkr varav 100 tkr finansieras inom ram) 
** Utbildningsnämnd 
2014-ELP Sänkt PO-påslag -4 660 tkr.  
*** Omsorgsnämnd 
2014-ELP Sänkt PO-påslag -6 144 tkr. Överflytt kostnad kost 3 886 tkr.  
**** Överförmyndarnämnd 
2014-ELP Utökad ram 200 tkr. 
 
Personalomkostnadspåslaget (PO-påslaget) sänks från 41 % till lagstadgad nivå 38,46 %. 
Sänkningen medför motsvarande kostnadssänkningar som de minskade budgetramarna. 
Sammanlagd ramsänkning 12,3 mkr. 
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Nämnd  Budget Budget ELP ELP

(Tkr)  2013 2014 2015 2016

Kommunstyrelse  82 952 28 400 19 300 19 000

Varav Kommunledningskontor  2 420 900 900   900

Varav Samhällsutveckling*                  80 532 18 500    18 400  18 100

Varav konstgräsplan**  9 000  

Utbildningsnämnd  3 490 2 500 2 500 2 500

Omsorgsnämnd    2 216 1 200 1 000 1 000

KS Investeringsutrymme          3 000 3 000 3 000

Internleasing                 1 000 1 000 1 000

  88 658 36 100 26 800 26 500

    

   

      

       
Extra anslag enligt tidigare beslut vilka ingår i ovanstående budget: 
(Tkr) 
* Samhällsutveckling 
2012-2016 Asfaltplan 6 000 (2012), 4 700 (2013), 4 600 (2014),  
4 500 (2015), 4 200 (2016) 
2013-2016 Gatubelysning 3 750 per år 
** Konstgräsplan 
2014 Investeringsutrymme för delfinansiering av konstgräsplan med  
         taklösning på Älvvallen 9 000.    
 
Projektering enligt tidigare beslut vilka inte ingår i ovanstående budget: 
Aulan Slottegymnasiet 
Bofinkens förskola 
Färila skola 
Sammanlagd beräknad investeringssumma 29 – 39 mkr. Slutligt beslut om dessa objekt 
tas under 2014.  
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Intäkt/kostnad  Prognos Budget ELP  ELP
(Tkr)  2013 2014 2015  2016

   

Nämndernas nettokostnad  ‐1 015 260 ‐986 358 ‐985 963  ‐985 963

Övriga intäkter  3 600 3 600 3 600  3 600

KS till förfogande  0 ‐2 000 ‐2 000  ‐2 000

Tilläggsbudget   ‐16 252   ‐33 618 ‐52 171  ‐74 704

Finansiering  36 240 24 510 23 485  23 485

Återbetalning AFA            19 664  

Avskrivning  ‐38 247 ‐38 348 ‐38 348  ‐38 348

Verksamhetens nettokostnad  ‐1 010 255 ‐1 032 214 ‐1 051 397  ‐1 073 930

   

   

Skatteintäkter  704 283  714 686 742 534  781 888

Kommunal utjämning  283 182 281 284 277 758  272 497

Kommunal fastighetsavgift  31 992 31 992 31 992  31 992

Mellankommunal utjämning  ‐303  

Slutavräkning  ‐2 938    ‐1 450  

Finansiella intäkter     8 881 8 900 8 900  8 900

Finansiella kostnader  ‐8 000 ‐3 000 ‐3 000  ‐3 000

Resultat efter finansnetto   6 842 198 6 787  18 347

   

Årets resultat   6 842  198 6 787  18 347
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Tillgång/Skuld  Utfall Prognos Budget Plan  Plan 

(Tkr)  2012 2013 2014 2015  2016 
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar           

Fastigheter o inventarier  584 410 634 821 632 573 621 025  609 177 

Finansiella tillgångar  75 701   75 000  75 000  75 000   75 000 

Summa anläggningstillgångar  660 111 709 821 707 573 696 025  684 177 

           

Omsättningstillgångar           

Förråd  264 1 000 1 000 1 000  1 000 

Kortfristiga fordringar   81 710 90 000 90 000 90 000  90 000 

Pensionsmedel  37 854 43 000 48 000 53 000  53 000 

Kassa och bank  75 442 7 083 4 529 17 864  48 059 

Summa omsättningstillgångar   195 270 141 083  143 529  161 864   192 059 

           

SUMMA TILLGÅNGAR  855 381 850 904 851 102 857 889  876 236 

           

SKULDER OCH EGET KAPITAL           

Eget kapital  564 062 570 904 571 102 577 889  596 236 

           

Avsättningar   55 015 60 000 60 000 60 000  60 000 

           

Skulder           

Långfristiga skulder   2 057  0  0  0        0 

Kortfristiga skulder  234 247 220 000 220 000 220 000  220 000 

Summa skulder  236 304 220 000 220 000 220 000  220 000 

           

SUMMA SKULDER OCH EGET KAP.  855 381 850 904 851 102 857 889  876 236 

           

Borgensförbindelser  706 822 730 000 730 000 730 000  730 000 

Pensionsförbindelser  566 815 615 000 605 000 595 000  585 000 
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Tillförda och disponerade  Utfall Prognos Budget Plan  Plan

medel (Tkr)  2012 2013 2014 2015  2016

   

Löpande verksamhet   

Årets resultat    24 098 6 842 198 6 787          18 347

Av‐ och nedskrivningar  30 367 38 247 38 348 38 348  38 348

Avsättningar  ‐5 123 4 985 0 0  0

Internt tillförda medel  49 342 50 074 38 546 45 135  56 695

   

Kortfristiga poster och lager   23 985   ‐28 419 0     0  0

Netto löpande verksamhet  73 327 24 655 38 546 45 135  56 695
   

Investeringar   

Investering anläggningar  ‐38 957 ‐88 658 ‐36 100 ‐26 800  ‐26 500

Finansiella tillgångar          3 384            701            ‐5 000           ‐5 000            0

Extraordinära poster   

Netto investeringar  ‐35 573  ‐87 957 ‐41 100 ‐31 800  ‐26 500

   

Finansiering   

Långfristiga skulder      0   0    0      0        0

Amorteringar          ‐22 940         ‐2 057         0                    0                     0

Netto finansiering          ‐22 940         ‐2 057        0                    0                     0

   

Förändring likvida medel  14 814 ‐65 359         ‐2 554     13 335  30 195

Summa likvida medel  75 442 7 083 4 529 17 864  48 059
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Nämndsvision 
Kommunstyrelsen leder och samordnar 
kommunens och förvaltningarnas arbete för 
utveckling och tillväxt i Ljusdals kommun. En 
vision till vägledning för kommunens framtida 
utveckling har arbetats fram under 2013. Visionen 
utgör det övergripande dokumentet i styrningen av 
kommunen följt av lokal utvecklingsstrategi, 
ekonomisk långsiktsplan och årsbudget. 
 

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. Enheten hanterar även 
trafikfrågor. 
 
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 kontrollen inom 
livsmedelslagstiftningen. Miljöenheten driver också 
ett aktivt naturvårdsarbete och flera natur- 
vårdsprojekt, utför kalkning av sjöar och 
vattendrag.  
 
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 2014 
Kommunstyrelsen anpassar verksamhetens 
omfattning till gällande budgetramar. Detta har 
krävt översyner av de bägge förvaltningarnas 
verksamheter vilka leder till effektivisering och 
omprioriteringar. De senaste årens ekonomiska 
underskott i IT-enheten har ej kunnat hanteras inför 
2014. Däremot har ett arbete påbörjats för att 
åstadkomma en långsiktig struktur och budgetering. 
 
 
 
 
 
 

 
 
En särskild grupp på högsta chefsnivå, 
Strukturgruppen, har startats inom koncernen för att 
identifiera strukturella förbättringsmöjligheter. 
 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde ligger 
också kommunens näringslivspolitik som bedrivs 
genom stiftelsen Närljus. Stiftelsen har under året 
varit tongivande i utarbetandet av en lokal strategi 
för besöksnäringen. 
  
 

Ekonomisk långtidsplan 
2015 ‐ 2016 
Den ekonomiska långtidsplanen kommer att ges en 
mer signifikant roll i kommunens ekonomiska 
arbete. Detta framtvingas av styrmodellen och är 
noggrant kopplat till en utvecklad 
investeringsplanering. Planen avses från 2015 
innehålla tydliga mål baserade på vision och lokal 
utvecklingsstrategi vilka styr kommunfullmäktiges 
mål till nämnderna, så kallade fullmäktigemål. 
 
 

Verksamhetsmål 
Mål för kommunstyrelsen ska finnas från 2014. 
Dessa mål är med fördel relaterade till en utvecklad 
målprocess som del av en ny styrmodell, liksom 
baserade på de av fullmäktige fastställda målen. 
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 2014 
 
 

Ekonomi 
Under 2014 ta fram förslag på en ny tydligare 
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 2014 ta fram förslag på en lokal 
utvecklingsstrategi för Ljusdals kommun. 
 
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: 164 
Antal årsarbetare: 154 
(exklusive deltidsbrandmän) 

 
Intäkter budget 2014 (tkr)  

  Kostnader budget 2014 (tkr)                          
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Driftbudget netto    Redovisning Budget Budget   Plan   Plan 

(tkr)       

Kommunledningskontor    2012 2013 2014   2015  2016

Kommunstyrelse    3 263 3 290 3 221   3 221  3 221

Verksamhetsledning    3 269 2 880 3 085   3 085  3 085

Turism    647 575 1 165    1 165  1 165

Information    2 405 2 647 2 647   2 647  2 647

Kommunkansli    6 155 6 468 6 450   6 450  6 450

Ekonomi & utredning    13 159 13 683 14 133   14 133  14 133

IT    12 088 10 521 10 944   10 944  10 944

Personal    7 339 7 752 7 652   7 652  7 652

Ofördelat sparkrav    ‐518 ‐518   ‐518  ‐518
Summa driftbudget 
Kommunledningskontor    48 325 47 298 48 779   48 779  48 779

               

       

Samhällsutvecklingsförvaltning    2012 2013 2014   2015  2016

FolkhälsoBrå    297 373 364   364  364

Rådet för funktionshinderfrågor    391 417 410   410  410

Pensionärsråd    62 60 61   61  61

Ungdomsråd    531 634 626   626  626

Verksamhetsstöd    1 191 1 627 2 152   2 052  2 052

Plan‐ & bygg    5 599 6 620 6 042   6 042  6 042

Utvecklingsprojekt    1 221 1 204 1 041   1 041  1 041

Fastigheter    3 431 3 029 3 029   3 029  3 029

Näringslivsfrämjande åtgärder    6 934 6 956 6 942   6 942  6 942

Gator & vägar    22 832 21 615 21 442   21 442  21 442

Parker & lekplatser    4 243 4 493 4 593   4 593  4 593

Miljö    2 649 2 999 2 918   2 918  2 918

Räddningstjänst    14 996 15 080 15 306   15 306  15 306

Bibliotek    10 676 10 779 11 038   11 038  11 038

Musik & kultur    12 374 12 932 12 812   12 812  12 812

Fritidsgårdar    4 648 4 678  5 034   5 034  5 034

Fritidsverksamhet    17 713 16 351 17 020   17 020  17 020

Bostadsanpassning    5 353 4 833 4 827   4 827  4 827

Kraftverk    23 9 0   0  0

Städ    ‐173 0 0   0  0

Ofördelat sparkrav    ‐1 684   ‐1 684  ‐1 684
Summa driftbudget 
Samhällsutvecklingsförvaltning    114 991 114 689 113 973   113 873  113 873

       
Summa driftbudget 
Kommunstyrelse    163 316 161 987 162 752   162 652  162 652

       

       

       

Investeringsbudget    Redovisning Budget Budget   Plan  Plan

(tkr)    2012 2013 2014   2015  2016

Kommunledningskontor    3 829 2 500 900   900  900

Samhällsutveckling    29 200 26 050 27 500   18 400  18 100
Summa investeringsbudget 
Kommunstyrelse    33 029 28 550 28 400   19 300  19 000
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Specificering av i driftbudgeten 
ingående anslag    Redovisning Budget Budget   Plan  Plan

(tkr)       

Anslag Kommunledningskontor    2012 2013 2014   2015  2016

Politiska partier    1 095 1 100 1 100   1 100  1 100

Leader Hälsingebygden    334 334 334   334  334

Kooperativ utveckling Gävleborg    21 22 22   22  22

Föreningen TAK, personalvård    70 70 70   70  70

Finnskogarna ek. förening    10   10  10

Ljusdal i centrum    248 200 200   200  200

Hälsingeturism    225 225 225   225  225
Summa anslag 
Kommunledningskontor    1 993 1 951 1 961   1 961  1 961

       
Anslag och lönebidrag 
Samhällsutvecklingsförvaltning    2012 2013 2014   2015  2016

Stiftelsen Närljus    6 143 5 700 5 700   5 700  5 700

Ljusdalsbygdens museum    2 693 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    238 238 238   238  238

Ljusdals kammarorkester    35 35 50   50  50

Arrangerande föreningar    260 295 295   295  295

Fågelsjö gammelgård    150 525 525   525  525

Föreningen Loosgrufvan    60 60 60   60  60

Folkrörelsernas arkiv    29 29 29   29  29

Ljusdals hemvärnförening    15 15 15   15  15

SISU    60 60 60   60  60

Lönebidrag    1 138 1 000 1 050   1 050  1 050

Anslag samlingslokaler    489 500 500   500  500
Summa anslag och lönebidrag 
Samhällsutvecklingsförvaltning    12 570 12 437 12 502   12 502  12 502

       
Summa anslag 
Kommunstyrelsen    14 563 14 388 14 463   14 463  14 463

       

 
 
 
 
Omsättning nollbudgeterade 

     

verksamheter    Redovisning Budget Budget   Plan  Plan

(tkr)    2012 2013 2014   2015  2016

Fastighet    73 231 72 666 72 094   72 094  72 094

Städ    16 093 16 030 16 397   16 397  16 397
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Nämndsvision 
 
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, grundsärskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning samt samarbete kring 
högskoleutbildning. Under 2013 har beslut fattats 
om en omorganisation från och med 2014. Ny 
förvaltningschef sedan 1 augusti 2013 är Lena 
Tönners. Rekrytering av kvalitets- och lärstödschef 
och biträdande förvaltningschef påbörjas. 
Till stöd för verksamheterna finns ett samlat barn- 
och elevhälsoteam. I teamet ingår elevhälsa, 
skolhälsovård, studie- och yrkesvägledning, 
psykologer, skolkuratorer samt specialpedagoger. 
Till stöd för det administrativa arbetet finns en 
administrativ enhet. 
 
Utbildningsförvaltningen bedriver verksamhet i 13 
kommunala förskolor, 10 fritidshemsavdelningar 
samt pedagogisk omsorg, däribland två 
dagbarnvårdarkollektiv. Utöver de kommunalt  
drivna verksamheterna finns 14 förskolekooperativ 
och två fritidshemskooperativ samt en pedagogisk 
omsorg i enskild regi. Förskolan Buffeln samt 
Hybo/Ämbarbo skolområde drivs som intraprenad. 
Totalt finns 796 barn i förskoleverksamhet,  690 
elever i skolbarnsomsorg och 71 barn i pedagogisk 
omsorg. 
 
Färila, Ljusdal (Stenhamreskolan), Los och Ramsjö 
har F-9-skolor, med elever från förskoleklass till 
grundskolans årskurs 9. Hybo, Tallåsen och Ljusdal 
(Gärdeåsskolan) har F–6-skolor, med elever från 
förskoleklass till årskurs 6. Kommunens 
grundsärskola finns på Gärdeåsen. I Järvsö finns 
Nybo skola som har elever från förskoleklass till 
årskurs 2, elever i årskurs 3-9 går på Öjeskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Det finns tre grundfriskolor i Ljusdals kommun, 
Tallbacken årskurs F-9, Vintergatan årskurs 7-9 och 
Båtbacken årskurs F-6. I kommunen finns även 
gymnasiefriskolan Trägymnasiet i Hälsingland. 
 
Totalt i kommunen finns 2054 elever i grundskola 
och grundsärskola. 
 Läsåret 2013/2014 finns tio gymnasieprogram, 
samt introduktionsprogrammen, på 
Slottegymnasiets båda enheter. Under läsåret 
2013/2014 är 531 elever inskrivna på 
Slottegymnasiet, varav 165 är elever från andra 
kommuner. 
244 elever från Ljusdals kommun studerar på 
gymnasieskolor i andra kommuner. Kostnaden för 
elever som går i annan gymnasieskola än den egna 
kommunens regleras med interkommunala 
ersättningar (IKE).  
 
Ljusdals kommun har ingen gymnasiesärskola. 
Gymnasiesärskoleprogram erbjuds på annan ort.  
 
Yrkeshögskoleutbildning (YH) bedrivs i samverkan 
med Alfta Skogstekniska. 
 
Utvecklingscentrum (UC) är ett studiecentrum med 
möjlighet att på distans bedriva högskolestudier. 
Här finns även Svenska För Invandrare (SFI), YH-
utbildningar, annan vuxenutbildning samt Särvux.  
 

Budget 2014 
Målsättningen är att skolan skall öka sina resultat. 
Insatser riktade mot elever i behov av särskilt stöd 
har så långt det varit möjligt fredats i budgetarbetet. 
Föreliggande budget lämnar ett behov av önskvärda 
insatser som inte har kunnat tillgodoses.   
 

Ekonomisk långtidsplan 2015–2016 
 
Övergripande: 
Utbildningsförvaltningen står inför flera långsiktiga 
utmaningar, bland annat att rekrytera behöriga 
pedagoger till alla tjänster, att anpassa 
lokalanvändandet utifrån förändrade barn- och 
elevantal och att möta behoven hos nyanlända 
elever med andra modersmål.  
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Gymnasieskolans nya resursfördelningsmodell 
”Programpeng” har använts under 2013. Justeringar 
kommer att behöva genomföras eftersom gymnasiet 
har flera program med få elever. Modellen kommer 
att utvärderas inför budgetarbetet för 2015. 
 
Inom verksamheterna finns det stort behov av att 
öka våra ungdomars möjligheter till goda 
kunskapsresultat. Detta kan göras genom att 
förbättra strukturerna för stöd till barn och elever i 
de yngre åren, samt att se till att eleverna får större 
möjlighet till förbättrad modersmålsundervisning 
och studiehandledning på modersmålet. Här finns 
ett behov av utökade resurser för samordning. 
Att den tillfälliga tvååriga utökningen av 
budgetramen upphör leder till att verksamheten 
anpassats till tidigare budgetnivå. Nödvändiga 
insatser i verksamhet på att 
t.ex. utbilda inför kravet på lärarlegitimation, 
återställa budget för läromedel, och utöka antalet 
kuratorer uteblir under 2014. Behovet av utökning 
av budgetramarna för 2015 och 2016 beräknas till 
ca 8 miljoner kronor.  
 
Lokaler: 
Behovet av lokaler för skolans verksamhet 
förändras över tid, och såväl renoveringar som om- 
och nybyggnader behöver göras löpande. Detta ska 
i större utsträckning ske i nära samarbete med 
samhällutvecklingsförvaltningen. För att skapa 
incitament för effektiviseringar bör ett 
internhyressystem utredas. 
Nämnden antog 2013 en prioriteringsordning 
gällande lokalbehovet. 
Ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan fullföljs 
under 2014. Projektering pågår för ombyggnad av 
aulan på Slottegymnasiet och Bofinkens förskola 
samt tillbyggnad av Färila skola. 
Utbildningsnämnden föreslår nybyggnation av en 
förskoleavdelning i anslutning till Tallåsens skola, 
som då ersätter hyrda lokaler i Rolfhamre. 
Utifrån arbetsmiljösynpunkt finns behov av 
åtgärder vid Propellerns förskola i Färila.  
Naturbruksprogrammets djurhus och lokalerna på 
Stenhamre är också prioriterade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Framtid 
Nämnden behöver arbeta med mål som sträcker sig 
över en tid på minst tre år. ELP ska beskriva det 
faktiska behovet över tid.  
Förvaltningen skall till nämnden redovisa sin 
strategiska handlingsplan. Denna bygger på 
respektive chefers strategiska handlingsplaner och 
verksamheternas årsplaneringar. 
 
Ekonomi: 
Fördelningen av budget behöver ta mer hänsyn till 
faktiska behov och förutsättningar. Förvaltningen 
avser att upprätta en mer rättvis fördelningsmodell 
där hänsyn tas både till nationella socioekonomiska 
mätindikatorer och till lokala förutsättningar.   
 
Nämndens mål är en tydlig markering att den vill 
prioritera pedagogernas arbetsmiljö och 
löneutveckling, eftersom deras ansvar och uppdrag 
har förändrats och utökats. Behovet av 
kompetensförsörjning är stort i framtiden. Ljusdals 
kommun ska vara en attraktiv skolkommun med en 
god löneutveckling. 
 
Kund/Medborgare: 
Nämndens övergripande mål är att skolan ger 
eleverna sådana förutsättningar att de kan välja 
utbildning/yrke utifrån intresse huvudsakligen. 
 
Medarbetare: 
För att ha behöriga pedagoger på alla tjänster ska 
förvaltningen kartlägga behov och kompetens. 
Översynen ska omfatta tre nivåer: 
kommunövergripande, skol- och individnivå.  
 
Verksamhet: 
Skolornas ojämna resultat ska analyseras på ett mer 
kvalitativt och likvärdigt sätt. Detta sker genom ett 
kommunövergripande utvecklingsarbete som leds 
av rektorer och förskolechefer, med en särskild roll 
för kommunens förstelärare.  
Skolan skall genom samverkan med näringsliv och 
offentlig sektor skapa förutsättningar för att 
förstärka ett entreprenöriellt förhållningssätt. 
 
Miljö: 
Skolans arbete ska planeras så att ett lokalt och 
globalt hållbarhetsperspektiv blir naturligt i 
verksamheten. 
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Verksamhetsmål 2014 
 
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 
 
Fastställa socioekonomisk 
beräkningsmodell. 
 
Löneutvecklingen för pedagoger ska ligga 
över nationellt riktmärke. 
 
 

Kund/medborgare 
 
Förskola 
100 % språklig medvetenhet i 
förskoleklass. 
 
Grundskola/grundsärskola 
Undervisningen ska ge varje elev, med 
utgångspunkt från individuella 
förutsättningar, möjlighet att uppnå 
behörighet till gymnasieprogram. 
 
Gymnasieskolan 
Undervisningen ska ge varje elev, med 
utgångspunkt från individuella 
förutsättningar, möjlighet att uppnå 
fullständiga gymnasiebetyg. 

 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen ska ge varje elev, med 
utgångspunkt från individuella 
förutsättningar, möjlighet att fullgöra sin 
utbildning. 
 
 
 

Medarbetare 
 
Utbildning och behov i balans. 
 
Kompetensförsörjningsplan och 
kompetensutvecklingsplan upprättas. 
 
 

Verksamhet 
 
Likvärdiga processer för 
resultatuppföljning. 
 
Användbara mätresultat i Incito 

 Personal, 100 % deltagande 
 Elever, 90 % deltagande 
 Vårdnadshavare, 65 % 

deltagande 
 
Samtliga verksamheter har skriftliga 
planer över samverkan med näringsliv, 
andra fristående organisationer samt övrig 
offentlig sektor. 
 
 

Miljö 
 
Samtliga verksamheter har skriftliga 
planer över sitt miljöarbete. 
 
Minska onödig resursförbrukning genom 
att minska mängden slängd mat i 
kommunens skolmatsalar, detta sker i 
samarbete med kostservice. Målet är att 
minska den totala andelen slängd mat med 
50 % under perioden januari till december 
2014. 
 
Verksamheterna ska övergå till att servera 
ekologiskt producerat och rättvisemärkt 
kaffe och te. 
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Ordförande: Malin Ängerå 

Förvaltningschef : Lena Tönners  

Antal anställda: 552 

Antal årsarbetare: 530   

   

Intäkter budget 2014 (tkr)   

 
Kostnader budget 2014 (tkr)    
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Driftbudget netto    Redovisning Budget Budget    Plan  Plan 

(tkr)    2012 2013 2014    2015 2016

Nämndverksamhet    1175 1 134 1 133    1 133 1 133

Barnomsorg    115 257 116 180 109 759    109 759 109759

Förskoleklass    11 007 12 126 10 387    10 387 10 387

Grundskola & särskola    163 703 161 360 165 609    165 609 165 609

Gymnasieskola & gymnasiesärskola    89 604 88 937 85 541    85 541 85 541

Vuxenutbildning    7 490 8 030 7 912    7 912 7 912

Övrig utbildning    2 997 3 198 3 453    3 453 3 453

Verksamhetsstöd    15 061 15 592 16 695    16 695 16 695
Korrigering PO‐påslag, etc ‐4 725    ‐4 725 ‐4 725
Summa driftbudget  406 294 406 557 395 764    395 764 395 764

       

       

       

       
 
             

Investeringsbudget    Redovisning Budget Budget    Plan Plan

(tkr)    2012 2013 2014    2015 2016

Utbildningsförvaltning    1 896  2 200 1 500    1 500 1 500

Naturbruk    881 1 000 1 000    1 000 1 000

Summa investeringsbudget    2 777 3 200 2 500    2 500 2 500
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Omsorgsnämnden 
 
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 
omsorgsförvaltningen ger” 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Omsorgsnämndens verksamheter har inriktningen 
att de ska bistå människor med socialt stöd, 
exempelvis barn som far illa, missbrukare, 
människor som saknar sysselsättning, nysvenskar, 
funktionshindrade och äldre människor som är i 
behov av vård och omsorg för att klara sin dagliga 
livsföring.  Omsorgsförvaltningen är indelad i sju 
verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, 
stöd och omsorg, biståndshandläggarenheten, 
äldreomsorg, arbetsmarknadsverksamhet (AME), 
kostservice samt integrationsverksamhet. Varje 
verksamhetsområde kräver sina speciella 
kompetenser och personalen är viktig för att varje 
individ skall få sina behov tillgodosedda på bästa 
sätt.  
 
Verksamheterna inom omsorgen styrs och regleras 
av olika lagar och allmänna råd. Detta leder till en 
omfattande och resurskrävande myndighets-
utövning. Varje beslut som rör enskild kan 
överklagas. Kommunen ska verkställa bistånds-
beslut inom tre månader. Inga viten har utdömts 
från den nybildade Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO)  under 2013. 
 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar med 
myndighetsbeslut och verkställighet av dessa. Till 
viss del arbetar verksamheten förebyggande. Inom 
IFO är uppdelningen att en enhet arbetar med barn 
och familjer och den andra med ekonomi och 
vuxna. Beroendemottagningen, som drivs 
tillsammans med landstinget, har stor betydelse för 
många av kommunens invånare. Under ett antal år 
har förvaltningen sett att behovet av stöd från 
socialtjänsten för de som blivit arbetslösa eller 
aldrig kommit in på arbetsmarknaden ökat. Det 
gäller särskilt unga med bristande skolgång. 
 

Kostnaderna för försörjningsstöd har under flera år 
legat på en orimligt hög nivå. Situationen är 
densamma i många andra kommuner. Flera olika 
insatser i samarbete med AME och arbets-
förmedlingen (AF) har bidragit till att fler personer 
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 bland 
annat omsorgssvikt är ett återkommande problem. 
 
Inom stöd och omsorg finns gruppbostäder, daglig 
verksamhet, sysselsättning, personlig assistans samt 
korttidsboende. Totalt har 59 kunder beslut om 
bostad med särskild service för vuxna. 
Verksamheten personlig assistans har hela 
kommunen som ansvarsområde. Förvaltningen ser 
här tydligt att försäkringskassan skärpt sina 
bedömningar och att fler kunder inte beviljas 
insatsen trots att de har behov. Flera får även sin 
ersättning indragen trots att de tidigare varit 
beviljade i flera år. Volymen på verksamheten ökar 
stadigt inom de flesta områden. Förändringar i 
verksamheterna är därför helt nödvändiga för att 
kunna möta de ökade behoven. Socialpsykiatrins 
verksamhet består av boendestöd, Pelarens 
stödboende och sysselsättning. 
 
Äldreomsorgen utgör den största verksamhetsdelen 
inom omsorgsnämnden och har cirka 60 procent av 
nämndens totala budget. Äldreomsorgen har 
genomgått en kraftig strukturförändring där  bland 
annat lagen om valfrihetssystem  medfört att 
förvaltningens kunder kan välja utförare. Inom 
äldreomsorgen finns även kommunens 
sjuksköterskeorganisation som sedan kommunerna 
övertog ansvaret för hemsjukvård från landstinget, 
den 1 februari 2013, är utökad med 
distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbets-
terapeuter. Den flexibla arbetstidsförläggningen och 
önskad sysselsättningsgrad som tidigare använts 
inom hela stöd och omsorg samt äldreomsorg 
upphörde under 2013 och förvaltningen har återgått 
till allmänna bestämmelser (AB) och fasta 
scheman. Här behöver ett stort jobb göras under 
2014 för att utveckla likartade rutiner. 
 
Biståndshandläggarenheten handlägger och beslutar 
om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt 
enligt lagen om stöd och service till 
funktionshindrade (LSS). Där handläggs och 
beslutas även om färdtjänst och riksfärdtjänst. I  
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enheten ingår även avgiftshandläggning och 
anhörigstöd. 
 
Kostservice består av centralköket som producerar 
måltider till fem skolor, tre förskolor, när-
sjukvården, elva vård- och omsorgsboenden, fem 
dagvårdsenheter samt matdistribution för 
hemmaboende. I kostservice ingår även ytterligare 
fyra tillagningskök och ett mottagningskök. Tre av 
Dessa tillagningskök producerar även måltider till 
fyra förskolor. Årsproduktionen beräknas till cirka 
650 000 portioner. 
 
Arbetsmarknadsverksamheten (AME) ansvarar 
bland annat för kommunens bilpool, delar av 
skogsverksamhet och viss återvinning och 
tillverkning. Tillsammans med IFO och arbets-
förmedlingen (AF) skapas arbete för dem som har 
svårast att komma in på arbetsmarknaden. 
 
Integrationsverksamheten har funnits sedan den 1 
september 2012 och har ansvar för de nyanlända 
som kommer till Ljusdal. Dessutom startades i 
slutet av 2012 ett HVB (hem för vård och boende) 
för ensamkommande flyktingbarn som har namnet 
Credo. 
 

Omvärldsbevakning 
Många av landets små inlandskommuner brottas i 
dag med ekonomiska problem på grund av att 
befolkningsunderlaget minskar. Något som även 
gäller Ljusdals kommun. 
 
Ett sätt för kommunledningen att försöka styra upp 
kostnadsutvecklingen och få ordning på kommun-
ekonomin är att tilldela budgetramarna utifrån 
standardkostnader. Standardkostnaden kan be-
skrivas som ett genomsnittligt pris per capita som 
baseras på ett snitt för kommuner med ungefär 
liknande struktur. Utökade behov bland kommun-
medborgarna 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. Förvaltningen behöver hela tiden se 
och lära av andra för att hitta alternativa lösningar 
och metoder. 
 
Budget 2014 
Omsorgsnämnden har under många år gjort flera 
sparåtgärder och anpassningar till tilldelad ram. Det 
finns därför inga möjligheter att vidta nya 
sparåtgärder utan att det får betydande 
konsekvenser för kommunens kunder. 
 
Omsorgsförvaltningens prognos för helåret 2013 
visar ett underskott på minus 9 641 000 kronor. 
Gemensamt för verksamheterna stöd och omsorg 
(SO) och äldreomsorg (ÄO) är att de under årets 
första månader haft en stor andel korttidsfrånvaro 

bland annat på grund av influensa, vilket gett stora 
vikariekostnader. Dessutom har utbetalningar av 
inarbetad flextid skett inför återgången till allmänna 
bestämmelser (AB) vilket skedde den 1 mars 
Tendensen verkar vara att återgången skapar högre 
personalkostnader bland annat i form av ersättning 
för övertid och förskjuten arbetstid samt ökat antal 
timmar i schemat för att alla anställda ska få ut sin 
heltid. Dessutom har administrationen kring 
schema och planering ökat. Individ- och 
familjeomsorgen har ett prognostiserat underskott 
för helåret 2013. Fortfarande har förvaltningen 
stora kostnader för familjehemsplaceringar och 
försörjningsstöd men detta vägs under året upp av 
en avsättning som gjordes 2010 för ett 
skadeståndkrav som nu avgjorts i rättsliga instanser 
till kommunens fördel. Kostnaderna för 
försörjningsstöd har minskat jämfört med 2012. 
 
 

Ekonomisk långtidsplan, ELP,  
2014 ‐ 2016 
Nämnden har i flera år tillfälligt fått en utökad ram 
för att förstärka IFO:s verksamhet mot de ökade 
kostnader förvaltningen har för försörjningsstödet.  
Från och med 2013 är utökningen inlagd i ELP.  
 
Antalet personer som är 80 år och äldre i Ljusdals 
kommun ligger konstant kring 1500 personer fram 
till år 2025. Det senaste året har det skett en 
minskad efterfrågan på särskilda boenden och flera 
platser har stått tomma. Många av våra kunder lever 
ett aktivt liv, vilket 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 skall bedriva 
tillsyn av verksamheterna upplevs få allt mer 
resurser vilket är bra för kunderna. Det är dock ofta 
frustrerande för kommunen som är utförare då det 
kan upplevas som att allt mer tid går till 
dokumentation och att besvara tillsynsrapporter.  

 
Framtid 
Nämnden har sett positiva effekter av att AME 
finns i förvaltningen och tror att vi kan fortsätta att 
utveckla verksamheten ytterligare i nära samarbete 
med IFO för att gemensamt få minskade kostnader. 
Förvaltningen kommer att fortsätta att genomlysa 
samtliga verksamheter och effektivisera där det är 
möjligt. Där det finns förutsättningar ska de olika 
verksamheterna och enheterna i förvaltningen öka 
sitt samarbete. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ligger 
bakom en rad projekt som förvaltningen deltar i. 
Bland annat jämför kommunen sina kostnader med 
andra kommuner inom kostnad per brukare (KPB). 
Nöjd kund index (NKI) är en kvalitetsundersökning 
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och vi har vårdutvecklare i Senior alert, gemensamt 
för norra Hälsingland, som tittar på förvaltningens 
kunders miljö och hälsa. En grupp inom regionen 
arbetar med evidensbaserad socialtjänst. Det mesta 
av detta sker via statliga medel.  
 
Arbetet för att minska sjukfrånvaron har under 
2013 genomlysts då vi sett en stor ökning av antalet 
sjukdagar. Samma trend märks på nationell nivå. 
 
Mellan åren 2012 och 2014 kommer över 75 
personer gå i pension vilket motsvarar 10 procent 
av förvaltningens baspersonal. Det är helt 
nödvändigt att personalförsörjningsfrågan 
prioriteras, både på förvaltnings- och kommun-
ledningsnivå. 
 
Stöd- och omsorg (SO) tog under början av 2013 ett 
nytt tillgängligt korttidsboende för barn och 
ungdomar i bruk, vilket inryms i före detta 
gruppbostaden Mårtensgatans lokaler. Både antalet 
äldre utvecklingsstörda och antalet äldre med 
psykisk funktionsnedsättning ökar och behov av 
nya bostäder för dessa kundgrupper finns redan nu. 
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 framöver och att kommunerna 
då får ta på sig ett större ansvar än idag.  
 
Äldreomsorg (ÄO) 
Omsorgsnämnden har under 2013 fattat beslut om 
att lägga ned vård- och omsorgsboendet Slottebo 
med tio platser. Äldreomsorgen fortsätter sitt arbeta 
för att utveckla och på bästa sätt nyttja kommunens 
boendeplatser. För att kunna möta kundernas behov 
kan en ändring av inriktningen på våra boenden bli 
nödvändig. 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 förvaltningen kommer att 
fortsätta att använda sig av kvalitets- och 
planeringssystemet TES i full utsträckning. 
Hemtjänsten måste bli bättre på att hantera 
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Ekonomi 
Omsorgsförvaltningens kostnader ska vara i nivå 
med standardkostnader.  
 
 
 
Kund/medborgare 
Omsorgsförvaltningen ska informera flickor, 
pojkar, kvinnor och män om vilken service de kan 
förvänta sig.  
 
 
 
Medarbetare 
Omsorgsförvaltningen ska erbjuda attraktiva 
arbetsplatser för de anställda kvinnorna och 
männen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 861  
Antal årsarbetare: 785  

 

Intäkter budget 2014 (tkr) 

 
Kostnader budget 2014 (tkr) 
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Driftbudget netto  Redovisning Budget   Budget                    Plan   Plan 

(tkr)  2012 2013 2014 2015  2016

Gemensamt 
Politisk verksamhet  843 1 077

992
1 087

3 000 
1 087 

5 000
1 087

Verksamhetsstöd och 
biståndshandläggning 

14 411 14 946 14 350 14 900  14 900

Färdtjänst och 
glesbygdsservice 

2 626 3 000 3 000 3 000  3 000

Individ‐ och familjeomsorg  62 785 60 801 64 024 65 024  66 024

Stöd och omsorg till 
personer med 
funktionsnedsättning 

79 602 76 269 79 989 79 989  79 989

Äldreomsorg  249 433 259 310 253 270 258 970  260 970

Arbetsmarknadsåtgärder  9 570 10 765 8 805 8 805  8 805

Integrationsverksamhet  0 0 0 0  0

Kostenhet  978 0 0 0  0

Korrigering kostbudget  3 886 3 886  3 886

Korrigering PO‐påslag, etc  ‐5 937 ‐5 937  ‐5 937

Summa   420 249 426 167 423 467 423 467  423 467

 
 
 
 
Investeringsbudget  Redovisning  Budget  Budget  Plan   Plan 

(tkr)  2012  2013 2014 2015  2016

Omsorgsförvaltning  1 091  1 420 1 200 1 000  1 000

 
 
 
 
Omsättning nollbudgeterade   

verksamheter  Redovisning  Budget  Budget  Plan   Plan 

(tkr)  2012  2013 2014 2015  2016

Kostenhet  27 873  27 793 28 208 28 208  28 208

Integrationsverksamhet  5 859  9 579 21 200 21 200  21 200

 



 



ljusdal.se

Ljusdals kommun  
827 80  Ljusdal  
0651-180 00   
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