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Kommunstyrelsens ordförande har ordet  
 
Positiv utveckling 
Gagnefs kommun är en kommun som växer och är i utveckling. 
Folkmängden 
ökar, t o m över våra prognoser, och efterfrågan på bostäder är 

mycket stark. Företag utvecklas positivt och intresse finns även från 

företag att etablera sig i vår kommun. 

I kommunen finns många mindre och medelstora företag med god 

utveckling och stark tillväxt. Dessutom finns flera profilföretag som 

verkar på den internationella marknaden.  

Sammantaget är Gagnef en attraktiv kommun att bo, verka och 

arbeta i.  

Starka kärnverksamheter och trygg kommun 
Våra kärnverksamheter ger omvittnat god service. Vi står oss väl i konkurrensen med andra kommuner. 
Eleverna i skolan är trygga och presterar goda resultat. Våra äldre trivs i vår omsorg och ger verksamheten gott 
betyg. Gagnef är också en kommun där människor känner sig trygga. Engagemanget för bygden är stort, 
människor är i sysselsättning. Arbetslösheten är påfallande låg i vår kommun vilket är glädjande. Dessutom har 
vi en låg brottslighet i kommunen. Brottsstatistiken visar detta mycket tydligt.   
Vi har mycket som vi ska vara stolta över, inte minst gäller det vårt kulturliv som är känt inte bara i Dalarna 

utan i hela vårt land. 

Dialog och samarbete 
Kommunen har ett gott samarbete med Företagarna i Gagnef som gör ett utmärkt arbete för att samla 
näringslivet i vår kommun. Ett bra exempel är Gagnefsgalan som gick av stapeln under våren. 
Samarbete är viktigt för oss i Gagnef, och en viktig förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och ge en bra 

service till våra invånare. Exempel på viktiga samarbeten är Falun-Borlängeregionen, Region Dalarna och Visit 

Dalarna. 

Den budget som vi nu presenterar är ett resultat av samarbete mellan de politiska partierna och mellan politik 

och förvaltning. Vi förtroendevalda har tillsammans med våra tjänstemän arbetat med vår budget inför 2018. 

Vi har haft många sammanträden i olika grupper där vi alla politiker och tjänstemän har visat stort 

engagemang.  

I dialog har vi kommit fram till en budget som ger oss en plattform att nå bra lösningar trots tuffa ekonomiska 

utmaningar. 

Stärkt kvalitets- och utvecklingsarbete 
Vi har inlett ett arbete för att ta fram ett nytt Visions- och målpaket. Syftet är att tydliggöra kommunens 
ambitioner ut mot invånare och brukare. Arbetet omfattar både förtroendevalda och tjänstemän och ska vara 
klart under 2018. 
Vi har även prioriterat samhällsbyggnadsfrågorna vilket innebär att vi kunnat förstärka vår planberedskap. 

Dessutom har vi antagit ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen. Vi har ett utmärkt geografiskt läge, 

och jag ser nu fram emot att kunna erbjuda mark för investeringar i både bostäder och etableringar. 

 

Jag vill tacka alla som bidragit till att förbättra service och skapa bra förutsättningar under 2017, och som jag 

vet kommer att vara med på resan att göra Gagnefs kommun ännu bättre år 2018. 

 

Irene Homman 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Mål för verksamheten   
 
 
 
 

 
 

 

Vision 
Gagnef är en attraktiv kommun för boende, företagande och besökare. Genom engagemang och kreativitet 
skapar vi samhället tillsammans. 
 

Strategiska mål 

Vi ska bli fler! 
Gagnef har många attraktiva boendemiljöer. Här finns närhet till natur, vatten, vackra vyer, kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer, service och kollektivtrafik. För att möta efterfrågan på byggbar mark ska kommunen erbjuda 
tomter i olika storlekar och lägen.  
Vi arbetar vidare med att öka bostadsbyggandet för att möjliggöra för flera människor att bo och leva i Gagnef! 
Kommunen ska också öka sin attraktivitet genom att utveckla de offentliga miljöerna, såväl gestaltningsmässigt 
som ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
 

Vi erbjuder en meningsfull fritid  
I Gagnefs kommun finns stora möjligheter till en meningsfull fritid! Vi har ett rikt kulturliv där traditioner möter 
nya idéer och yttringar. Alla ges förutsättningar till att delta i aktiviteter som ger innehåll och mening i livet 
både i föreningsform och individuellt. 
I hela kommunen finns många aktiva föreningar med ett brett utbud inom både idrotts- och kulturområdet. 
Föreningarna i kommunen utgör grunden i vår fritidsverksamhet. Stöd till föreningar och arbetet med 
engagemang, delaktighet och inflytande för unga är prioriterade områden.  

 

Vi är ett tryggt samhälle  
I Gagnefs kommun känner sig människor trygga. Vi har en låg brottslighet och minskar den ytterligare genom 
att stödja olika brottsförebyggande initiativ, exempelvis med trygghetsvandringar och grannsamverkan.  
Vi erbjuder en trygg uppväxt för barn och ungdomar där vi värnar om våra byskolor. Familjens Hus är navet i 
våra satsningar på förebyggande och tidiga insatser och en prioriterad verksamhet för att bidra till trygga 
uppväxtvillkor för barn och ungdomar. 

 

Vi erbjuder goda förutsättningar för företagande och sysselsättning 
Företagen i kommunen hade 2014 den bästa tillväxten i länet! Vi ger företagen i kommunen goda 
förutsättningar att fortsätta växa! 
Arbetslösheten i Gagnefs kommun är låg. Förutom att företag och offentlig sektor i kommunen erbjuder en 
differentierad arbetsmarknad har vi med vårt geografiska läge bra pendlingsmöjligheter. För personer som av 
olika anledningar står utanför arbetsmarknaden erbjuder vi arbetsträning och kompetenshöjande 
verksamheter. 
Infrastrukturfrågorna är viktiga! Vi ska ha goda buss- och tågförbindelser både inom kommunen och med vår 
omvärld.  Utbyggnad av fiber till våra orter är en framgångsfaktor för såväl företagare som sysselsättning.  

VÄRDEGRUND / FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Jag är här för alla människor som bor, verkar i eller besöker Gagnefs kommun. 

Jag är kommunikativ och möter människor med respekt. 

Jag är beredd att tänka nytt och försöker se utveckling och förbättring. 
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Vi bidrar till ett hållbart samhälle 
Vi vill bidra till ett hållbart samhälle och satsar bland annat på närproducerade och ekologiska livsmedel i våra 
verksamheter. Vi ska också bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att förbättra kollektivtrafiken, bygga ut 
gång- och cykelvägnätet och arbeta med energieffektiviseringar av såväl verksamheter som bostäder. Vi vill 
också uppmuntra till minskning av avfall genom återvinning och återanvändning. 

 

Vi ger våra barn och ungdomar bra förutsättningar för fortsatta studier och arbete 
Enligt all forskning är en fullföljd skolgång den enskilt viktigaste framgångsfaktorn i livet. Det är därför viktigt 
att vi ger våra barn och unga bra förutsättningar att fullfölja sin skolgång. Skolan ska vara en kreativ mötesplats 
för att utveckla sina talanger, var och en efter sin förmåga!  Vi ska utveckla arbetssätt och arbetsformer i skolan 
med fokus på elevens egna lärande och arbeta med att öka elevernas inflytande över det egna lärandet.   

 

Vi ger möjlighet till ett värdigt liv och stärka människors självständighet 
Verksamheterna inom äldreomsorgen har under flera år fått höga betyg vid de nationella kvalitetsmätningarna. 
Vi ska arbeta med att bibehålla den höga kvaliteten i verksamheten. Byggnationen av ett nytt demensboende 
är en prioriterad fråga.  
Våra brukare ska vara delaktiga i planeringen och utformningen av sina insatser och vi ska arbeta med att 
stärka människors självständighet. Valen i det dagliga livet ska tas av brukaren. 
Vi ger nyanlända goda förutsättningar till utbildning och arbete.  

 

Vi bedriver vår verksamhet med god ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att vi inte ska göra av med mera pengar än vi har. Det innebär också att vi 
inte har orimligt höga kostnader för verksamheterna utan att de bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

  



6 
 

Förutsättningar och verksamhetens finansiering 

Skattesats 
Budgeten bygger på en oförändrad skattesats på 23,01%. 
 
Region Dalarnas direktion antog förslaget till nytt huvudmannaskap för länets kollektivtrafik och färdtjänsten. 
Det innebär bland annat att landstinget föreslås ta över ansvaret för kollektivtrafiken samt färdtjänsten och att 
kommunernas del betalas via en skatteväxling. Skatteväxlingen innebär en omfördelning av skatteuttaget, i det 
här fallet från kommunerna till landstinget. Uppgörelsen innebär att Dalarnas kommuner minskar sitt 
skatteuttag från medborgarna med 47 öre per intjänade hundra kronor och landstinget ökar sitt uttag med 
motsvarande summa. 
 
En gemensam ansökan om skatteväxling hos regeringen har lämnats i år för att skatteväxling skall kunna ske 
den 1 januari 2018. Om besluten vinna laga kraft kommer den ovannämnda skattesatsen sänkas till 22,54%. 

Skatte- och utjämningsintäkter samt befolkningsutveckling 
Skatte- och utjämningsintäkter Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Skatteintäkter 463 273 479 483 493 824 507 384 

Intäkts-/kostnadsutjämning 109 749 108 921 109 609 111 811 

LSS utjämning 1 157 1 052 1 054 1 057 

Kommunal fastighetsavgift 22 884 26 500 26 500 26 500 

Generellt statsbidrag flyktingar 2 753 3 107 3 107 3 107 

Summa skatte- och utjämning 599 816 619 063 634 094 649 859 
 

Kommunen har inte gjort någon ny befolkningsprognos under 2017, dock finns en fortsatt tydlig 
befolkningstillväxt. Befolkningen den 1 november 2016 uppgick till 10 142 personer, en siffra som ökade till 
10 175 vid årsskiftet. Befolkningsprognosen från förra året visade en ökning med 21 individer mellan 2017 och 
2018 vilket skulle gett en siffra på 10 163 personer. De preliminära befolkningssiffrorna har hela våren 2017 
legat över denna nivå. Budgeten utgår från en befolkning på 10 183 vilket är en ökning med ytterligare 20 
personer från skatteunderlaget 2017.   
I beräkningen ingår det generella statsbidraget för flyktingar som utgår under perioden fram till 2020. Bidraget 
är en del av regeringens 10 miljarderna till välfärden, och fördelas årligen utifrån kommunens åtagande för 
flyktingar. Beloppet bokförs som ett generellt statsbidrag, men har inte räknats med i underlaget för det 2 % 
överskottet. 

Ekonomiska förutsättningar för planperioden 
Gagnefs kommun är en relativt liten ekonomisk enhet med begränsade möjligheter att följa den ekonomiska 
utvecklingen i vår omvärld. Utifrån detta har kommunen valt att förlita sig på den bevakning som genomförs av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de intäkts- och kostnadsprognoser som SKL presenterar.  Dessa 
prognoser ligger till grund för kommunens budgetförutsättningar.   
 
SKL spådde i sin februariprognos en löneutveckling nästa år på 3,1 %. Sedan dess är lönerörelsen klar för 2017–
2019, med påslag på 6,5 % över tre år.  För 2018 är påslaget satt till 2,0 %. Utifrån detta har kommunen valt att 
sätta utrymmet för kompensation till nämnderna för höjda löner till 2,5 % för 2018. Det innebär att ett 
utrymme finns för avtalsenliga lönehöjningar samt begränsade satsningar på valda grupper.  SKL:s prognos för 
timmelönekostnad innefattar även ett utrymme för löneglidning. I kommunens budget har vi inte kompenserat 
nämnderna för lönehöjningar på grund av löneglidning. För 2017 råder osäkerhet kring kostnaderna för 
lönehöjningar då det är sifferlösa avtal på flera avtalsområden. Lönehöjningarna budgeteras i en central pott 
och nämnderna kommer under 2017 att kompenseras från denna pott för faktiska utfall av lönehöjningarna. 
När det gäller prishöjningar har de faktiska prishöjningarna under flera år varit lägre än SKL:s prognoser och 
kommunens kompensation. Som det ser ut kommer kompensation fram till 2017 vara i linje med utfallet de 
senaste åren och därför följer vi SKL:s prognos för kostnadsutvecklingen för 2018 och följande år.    
För entreprenader, verksamhet som kommunen köper från externa parter, har kommunen normalt använt 
SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som riktlinje. För 2018 verkar den siffran orimligt hög och i och 
med att vi räknar med lönehöjningar på 2,5 % räknar vi med samma kostnadsökning för entreprenader. 
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Ökning i % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SKL:s prognos (17:06)              

Timlönekostnad 

 
2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,4 

Inflation (SKL)  0,2  0,6  1,3 1,7 1,9  2,0 2,0 

Realt skatteunderlag 
 

2,1 2,3 2,0 0,8 0,4 0,5 

SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (SKL 17:06)        

Arbetskraftskostnader     3,6 2,9  3,2 3,5 3,5 

Prisindex (PKV)     3,0  2,7  2,9  3,2 3,2 

Kommunens budgetförutsättningar     

Lönehöjningar  2,6  3,2  2,5  2,9 2,5 3,4 3,4 

Prishöjningar  1,0  1,5 0,0  0,7  1,9 2,0 2,0 

Entreprenader  2,3  2,7  1,5  3,2 2,5 3,2 3, 

Internränta 
  2,5  2,4  1,75  1,75  1,75 1,75 

 

Budget lönehöjningar 
Nämndernas budgetar är räknade utifrån den lönenivå som gäller hösten 2017, dvs efter lönerörelsen 2017. 
Medel för detta har inkluderats i nämndernas budgetramar. Medel för lönerörelsen 2018 kommer att fördelas 
när ramarna är klara.   

Kapitalkostnader 
Budgeten bygger på beräkning av kapitalkostnader för redan genomförda investeringar per 2016-12-31. För 
investeringar som genomförs 2017 och 2018 samt följande år bygger budgeten på en prognos för tillkommande 
kapitalkostnader som utgår från beslutade och planerade investeringar. 
Kapitalkostnaderna består av internräntor och avskrivningar. Internräntan för 2018 är satt till 1,75 % i enlighet 
med SKL:s cirkulär 17:5. Detta är en bra bit över kommunens prognosticerade räntekostnad för 2017 som i juni 
2017 uppskattas till 1,11 %. Internräntan har ingen faktisk påverkan på nämndernas ramar, utan är en intern 
transaktion. Syftet med internräntan är att göra nämndernas kostnader jämförbara med andra kommuner. 
Kommunen skulle kunna välja att tillämpa en egen internränta utifrån kommunens egna faktiska 
lånekostnader. Uppfattningen är dock att den bästa jämförbarheten uppstår genom att vi tillämpar samma 
internränta som många andra kommuner i Sverige, nämligen den av SKL föreslagna 1,75 %. Denna bedömning 
kan bli annorlunda om det i framtiden visar sig att ett stort antal kommuner går över till att tillämpa en egen 
beräknad internränta. 

Upplåning och låneskuld 

Låneskuldsutveckling     (mnkr) 
Prognos 

2017 
Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 

Låneskuld vid årets början -489,7 -541,7 -562,8 -706,4 

Årets överskott 13,8 10,7 12,6 12,9 

Årets investeringar -81,4 -43,9 -175,0 -25,0 

Årets avskrivningar 28,2 27,2 28,8 33,8 

Lånebehov dotterbolag -12,5 -15,0 -10,0 -10,0 

Lånebehov -52,0 -21,0 -143,6 11,7 

Låneskuld vid årets slut -541,7 -562,8 -706,4 -694,6 

Del av skuld som avser dotterbolag 282,7 297,7 307,7 317,7 

Del av skuld som avser kommun -259,1 -265,1 -398,7 -376,9 

 
Tabellen visar hur låneskulden kommer att utvecklas enligt de förutsättningar som är kända. För 2017 utgår vi 
från att verksamheten klarar driftsbudgeten samt att tekniska förvaltningen kommer att lämna ett överskott på 
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1,8 mnkr som minskar överskottskravet för 2018. För investeringar och avskrivningar utgår beloppen från den 
prognos som ligger till grund för beräkningarna av kapitalkostnaderna i budget.  För budgetåren utgår vi från 
att den lagda budgeten följs. Investeringarna bygger på investeringsbudget 2018. Tabellen tar hänsyn till de 
lånebehoven i dotterbolagen 2018–2020 som redan har aviserats.   
Tabellen visar att låneskulden kommer att öka under åren 2017 - 2019.  Den kraftiga skuldökningen 2019 beror 
på att vi i prognosen räknar med att det nya demensboendet kommer att vara färdigställt det året.  Under 2020 
räknar vi med sjunkande låneskuld. 
Beslut om låneram fattas genom ett särskilt beslut Ramar för in- och utlåning i Gagnefs kommunkoncern i 
enlighet med kommunens Finanspolicy. Ett separat beslut om denna låneram kommer att tas i anslutning till 
budgetbeslutet. 
Enligt kommunens finanspolicy ska räntan som dotterbolag betalar till kommunen bygga på genomsnittlig ränta 
för kommunens låneportfölj, kompletterat med en räntemarginal som fastställs i Ramar för in- och utlåning i 
Gagnefs kommunkoncern. Marginalen föreslås 2018 ligga kvar på 0,4 % (40 räntepunkter). 

Överskottskrav och effektiviseringsbehov 2018 och 2019 
Budgeten bygger på att det finansiella målet om ett överskott som motsvarar 2 % av skatte- och 
utjämningsintäkterna ska nås varje år.   
För 2018 och 2019 har kostnadsbehovet räknats utifrån oförändrad verksamhet från 2017. Kostnadshöjningar 
har räknats utifrån budgetförutsättningarna i tabellen ovan. Skatte- och utjämningsintäkter har räknats utifrån 
SKL:s senaste skatteprognos (SKL 16:51) och kommunens mest aktuella befolkningsprognos. 
Om en balanserad budget ska nås dessa år behövs besparingar göras på 8,6 mnkr år 2019 och ytterligare 12,1 
mnkr år 2020. I nämndernas ramar för dessa år har detta besparingsbehov fördelats utifrån nämndernas totala 
ramar.   
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Finansiella mål  
Ett arbete har inletts med att revidera kommunens Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I riktlinjerna 
framgår kommunens långsiktiga finansiella mål.  Dessa kan komma att revideras med utgångspunkt i den 
ekonomiska långtidsplanen. De finansiella delmålen för budgetåret beslutas som en del av kommunens 
budgetbeslut.   
I och med att de långsiktiga finansiella målen kan komma att revideras, kan även de finansiella delmålen för 
2018 komma att behöva revideras. I budgetförslaget föreslås finansiella delmål för 2018 som gäller tills dessa 
eventuellt justeras vid senare beslut. 

Långsiktiga finansiella mål 
• Kommunen ska varje år uppnå ett överskott på 2 % räknat som andel av ”summan av skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning” inklusive eventuell balanskravsutjämning. 

• Kommunen ska uppnå positivt eget kapital inklusive pensionsförpliktelser senast 2024. 

• Kommunkoncernens låneskuld per invånare får inte överstiga 60 tkr under perioden fram till 2024 och ska 
vara under 45 tkr per invånare år 2024. 

• Kommunkoncernens soliditet exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 20 % under perioden fram 
till 2024 och ska vara över  
27 % år 2024. 

 

Finansiella delmål för 2018 
Kommunen ska uppnå ett överskott på 2 % i enlighet med det långsiktiga finansiella målet. 
Kommunkoncernens låneskuld får inte överstiga 60 tkr per invånare vid årets slut. 
Kommunkoncernens soliditet får inte understiga 20 % vid årets slut.   
(Soliditetsmålet följs endast upp vid årsbokslut.) 
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Satsningar och justeringar driftbudget 2018  
 

Satsning och justering per nämnd (tkr) 

Kommunstyrelsen   

Vikariehantering pool - extra anslag 2 400 

Oförutsedda kostnader 110 

Utökat anslag kollektivtrafik 1 000 

Folkmusikbidrag -15 

Summa Kommunstyrelsen 3 495 

Kultur- och fritidsnämnden   

Ungdomssamordnare 370 

Folkmusikbidrag 15 

Ungdomssamordnare från BUN 270 

Summa Kultur- och fritidsnämnden 655 

Barn- och utbildningsnämnden   

Avgår Ungdomssamordnare -270 

Anslag för att inte minska nyckeltalet 2 370 

Summa Barn- och utbildningsnämnden 2 100 

Tekniska nämnden   

Extra fastighetsskötare 450 

Summa Tekniska nämnden 450 

Miljö- och byggnadsnämnden   

Planarkitekt ny översiktsplan 700 

Summa Miljö- och byggnadsnämnden 700 

Socialnämnden   

Extra anslag 100 

Summa Socialnämnden 100 

Summa alla nämnder 7 500 
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Nämnder   
 

Budget och anslag Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Driftsanslag nämnder (tkr)         

Kommunstyrelse -84 061 -93 598 -107 114 -113 524 

Barn- och utbildningsnämnden -257 633 -265 951 -264 712 -267 452 

Socialnämnden -204 500 -210 272 -208 917 -211 363 

Kultur- och fritidsnämnden -14 973 -15 969 -15 932 -16 046 

Tekniska nämnden -16 136 -11 016 -11 160 -11 884 

Miljö- och byggnadsnämnden -3 915 -4 725 -4 724 -4 778 

Kommunfullmäktige -2 109 -2 156 -2 180 -2 213 

Summa driftsanslag nämnder -583 327 -603 686 -614 739 -627 260 

Finansförvaltningen 595 296 614 400 627 358 640 195 

Budgeterat resultat 11 969 10 714 12 620 12 935 

Investeringsanslag (tkr)         

Kommunstyrelse -2 300 -2 300     

Barn- och utbildningsnämnden -5 600 -4 700     

Socialnämnden -4 100 -1 500     

Kultur- och fritidsnämnden   -150     

Tekniska nämnden -24 100 -22 490     

Miljö- och byggnadsnämnden         

Kommunfullmäktige         

Plan investeringsanslag 2018-2019     -175 000 -25 000 

Summa investeringsbudget -36 100 -31 140 -175 000 -25 000 

 

Finansförvaltningen  
 

Finansförvaltningen Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Sammanfattning (tkr)         

Verksamhetens kostnader -11 013 -8 557 -9 938 -9 887 

Skatteintäkter 463 273 479 483 493 824 507 384 

Utjämning och generella statsbidrag 113 659 113 080 113 770 115 975 

Kommunal fastighetsavgift 22 884 26 500 26 500 26 500 

Finansiella intäkter 5 425 4 884 5 812 6 868 

Finansiella kostnader -6 805 -7 600 -8 849 -12 542 

Internräntor 7 873 6 610 6 240 5 898 

Summa Finansförvaltning 595 296 614 400 627 358 640 195 

  



12 
 

Kommunstyrelsen  

Nämndens uppdrag 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala förvaltning.  I förvaltningen ingår personalavdelningen, 
ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen. Styrelsen ansvarar för de flesta verksamheter som 
bedrivs av externa parter och i samarbete med andra kommuner. 

Kommunstyrelse Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Driftsanslag (tkr) -84 061 -93 598 -107 114 -113 524 

Investeringsanslag (tkr) -2 300 -2 300 0 0 

 

Förutsättningar för verksamhetsåret 
Utgångsläge  Budgeten bygger i stort sätt på en oförändrad budgetram i jämförelse med innevarande år 

förutom att säkerhetssamordnaren och dess budget flyttas från tekniska till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen får också en utökad ram för satsning av vikariepool och ett utökat anslag för 
kollektivtrafiken.  

Volymförändring  Våra stora arbetsgivarutmaningar som kompetensförsörjning, sunt arbetsliv, lokal lönebildning 
och ledarutveckling är strategiska nyckelområden. För att ge utrymme för de strategiska 
frågorna, förstärks personalavdelningen med 600 tkr för en utökning av 1,0 personalstrateg. 
I takt med att lagstiftningen skärps och att säkerhetshoten blir allt vanligare och allvarligare 
behöver våra system och vårt arbetssätt skyddas. Det handlar om åtgärder för säker inloggning, 
rättssäker hantering av persondata, utbildning, skydd mot dataförlust mm. Utan en förstärkning 
av dessa åtgärder riskerar verksamheterna att hantera uppgifter/data på olagligt sätt. Vi riskerar 
även dataförluster eller systemkrascher som i värsta fall kan innebära totalt driftsstopp för 
verksamheten. För att klara ökad säkerhet förstärks kommunikationsavdelningens ram med 450 
tkr. 

Effektiviseringar  Ramökning på 1 050 tkr ovan finansieras genom effektiviseringar som berör samtliga 
verksamheter inom kommunstyrelsen. Detta innebär tex. att förutsättningar för avveckling av 
det kommunala hemsändningsbidraget kommer att prövas, liksom bokningsverksamheten hos 
Visit Dalarna.  Därutöver får samtliga verksamheter bidra inkl. kommunchefens fria 
utvecklingsmedel. 

Utvecklings-
medel 

 Inom kommunledningens driftbudget finns 2 000 tkr avsatta till utvecklingsinsatser. 

Satsningar  Kommunstyrelsen tilldelas 2 400 tkr i form av ett extra anslag för att inrätta en vikariepool. 
Satsningen kommer ha positiva effekter för berörda förvaltningar inom kommunen. 
Kommunstyrelsen tilldelas också ett extra anslag på 1 000 tkr för att täcka övergångskostnader 
för kollektivtrafikens skatteväxling mot Region Dalarna.  

Investeringar  Kommunstyrelsens investeringsmedel går främst till trådlösa nät, infrastruktur, utbyggnad av 
servicekapacitet, lagring och hårdvara. 

Kapital-
kostnader 

 I budgetramen för 2018 ingår kapitalkostnader med 7 000tkr.   
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Barn- och utbildningsnämnden  

Nämndens uppdrag 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och driver kommunens förskole- och grundskoleverksamhet samt 
kommunens kostenhet. Nämnden ansvarar även för gymnasieskoleverksamheten som köps av andra 
kommuner och friskolor. 

Barn- och utbildningsnämnden Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Driftsanslag (tkr) -257 633 -265 951 -264 712 -267 452 

Investeringsanslag (tkr) -5 600 -4 700 0 0 

 

Förutsättningar för verksamhetsåret 
Utgångsläge  Nämndens budgetförslag bygger på i huvudsak prognoser för antalet barn i förskola och 

fritidshem, elevutveckling i grundskola, särskola och gymnasiet. Prognoserna utgör grund för den 
resursfördelning som görs utifrån fastställda nyckeltal för respektive verksamhet. Utöver den 
generella resursfördelningen fördelas riktade resurser till barn och elever med särskilda behov. 
Förslaget för 2018 bygger på en nästan oförändrad budgetram i jämförelse med innevarande år. 
Undantaget gäller grundskolan som tilldelas 2 370 tkr för att kunna bibehålla de aktuella 
nyckeltalen. Ytterligare volymförändringar och utvecklingsbehov behöver finansieras i den 
befintliga ramen för 2017 antingen i form av besparingar eller effektiviseringar. 
 

Förskolan 
 

I ramen 2018 prognosticeras att behovet av barnomsorgsplatser minskas med 17 barn i snitt 
vilket innebär en ramminskning på ca 1 500 tkr. Antalet inskrivna barn på fristående verksam-
heter är stabil med 30 barn.  
Redan under 2016 genomfördes en arbetsmiljöundersökning. För att kunna säkerställa en hållbar 
ledningsgrupp utökas organisationen med en förskolechef. Finansieringen sker i 
verksamheternas befintliga ekonomiska ramar. 
Efterfrågan av extra resurser för barn med särskilda behov ökar kontinuerligt. I budgeten 
finansieras 3,0 tjänster.   
 

Grundskolan 
 

Prognosen 2018 visar en ökning av antalet elever i kommunen med 63 elever. Detta innebär en 
utökning utifrån nyckeltalet med 4,8 tjänster. Budgeten kommer att förstärkas med motsvarande 
i ramen. 
Det medför också att budgeten för inköp av förbrukningsmaterial behöver utökas med 110 tkr.  
Kommunen har mellan 5–10 elever med hög frånvaro. Förvaltningen föreslår att inrätta en 
särskild flex-/undervisningsgrupp för att säkerställa att även dessa eleverna får en skolgång. 
Kostnader beräknas uppgå till 1 500 tkr. Alternativet är att köpa platser i specialiserade 
verksamheter utanför kommunen. Kostnaden för detta uppskattas till 1 485 tkr – 2 970 tkr. För 
att kunna finansiera den föreslagna lösningen behövs en omfördelning i den givna budgetramen.  
 

Fritidshem  Prognosen av antalet fritidselever visar på en svag ökning vilket medför ökade kostnader med 
ungefär 50 tkr. 
 

Obligatorisk 
grundsärskola 

 Elevprognos på sär- och träningsskolan för kommande läsår visar ett stabilt antal elever. 
Åldersspridningen bland eleverna ställer krav på mer delad undervisning men kräver ingen 
resursutökning. 
 

Gymnasieskola 
 

2018 räknas med ett konstant elevantal samt prisutveckling. Ingen ramökning föreslås. 
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IM-program  I budgeten 2017 har verksamheten fått i uppdrag att minska kostnader med anledning av 
neddragna bidrag för integration från staten samt sjunkande antal elever. Utifrån uppdraget 
kommer verksamheten anpassa organisationen. Det är svårt att göra en prognos avseende 
antalet elever eftersom det finns många osäkerhetsfaktorer. Organisationen som från 2017 följer 
även med 2018. 
Överföring från integrationsverksamheten till BUN ligger 2018 på 2,0 mnkr. 

Särgymnasium 
 

I snitt kommer kommunen att ansvara för 6 elever. En av dessa elever har ett omfattande behov 
av särskilt stöd vilket gör att kostnaderna inte kommer att minska. Nivån avseende den 
interkommunal ersättning räknas hålla sig inom de allmänna ramuppräkningarna. 
 

Vuxenutbildning  Vuxenutbildningen kommer att få fler elever till SFI (svenska för invandrare). Gagnef ska i 
tilldelningen från Migrationsverket ta emot 45 nyanlända som fått uppehållstillstånd under 2017, 
till detta tillkommer kvotflyktingarna. De som kommer är i varierande åldrar vilket innebär att de 
ska in i barnomsorg, grundskola, IM språk, SFI och kommunal vuxenutbildning (komvux). 
Verksamheterna står inför flera utmaningar och det behövs en hållbar organisation som också 
kan vara flexibel och anpassas utifrån behov. Mottagande av ett flertal nyanlända som saknar 
eller har ringa skolbakgrund innebär att de ska läsa in grundläggande vuxenutbildning och en del 
måste komplettera med gymnasiekurser för att gå vidare till högre studier. En effektiv lösning 
idag är att samordna undervisningen för IM-elever och vuxna elever utifrån den kunskapsnivå de 
befinner sig på. För IM-eleverna sker också samverkan med grundskolan framför allt vad gäller 
praktiskt estetiska ämnen. 
Kommunen har enligt lagstiftning från 1 januari 2017 skyldighet att erbjuda både grundläggande 
vuxenutbildning och kompletteringsutbildning för högre studier. Även kraven på att anordna 
regional yrkesutbildning i samverkan med övriga kommuner ökar. Skolverket lämnar statsbidrag 
på en del men kräver att kommunen är medfinansiär.  
 

Musik- och 
dansskola 

 Stim, svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättsorganisation för 
musikskapare och musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till text 
och musik. Stim har ändrat sin redovisning vilket medför kostnader för framtiden med början 
2017. Utifrån detta utökas budgeten med 30 tkr. Administration ryms inte i detta. 
Musik- och dansskolans undervisning bedrivs delvis på kvällar men det har hittills inte lagts ut 
någon budgetram för OB-ersättningar. Kostnader per år uppgår till ca 25 tkr. 
 

Kostenheten 
 

2018 räknas med en oförändrad ram till kostenheten. 

Investeringar 
 

Kostenheten tilldelas en investeringsram på sammanlagt 2 100 tkr. Den ska finansiera ett 
tillagningskök i Djurmo och diverse köksutrustning. För att fortsätta arbetet med den 
pedagogiska utemiljön avsätts 500 tkr även 2018. Ett anslag på 2 100 tkr räknas till inköp av 
möbler och inventarier. 

Kapitalkostnader  I budgetramen för 2018 ingår kapitalkostnader med 2,1 mnkr 
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Socialnämnden  

Nämndens uppdrag 
Nämnden ansvarar för kommunens särskilda boenden, anhörigstöd, hemtjänst, hemsjukvård, individ och 
familjeomsorg, Familjens hus, LSS verksamhet, biståndsbedömning, integration samt arbete och utveckling. 

Socialnämnden Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Driftsanslag (tkr) -204 500 -210 272 -208 917 -211 363 

Investeringsanslag (tkr) -4 100 -1 500 0 0 

 

Förutsättningar för verksamhetsåret 
Utgångsläge Verksamheten kommer troligtvis inte att hålla den ekonomiska ramen 2017. Inför året 

fick verksamheten krav på kostnadsminskningar på särskilda boenden (säbo) 1 200 tkr. 

och 0,5 mnkr inom hemtjänsten. Dock har ramen ökat med cirka 1 400 tkr. Under 2017 

har korttidsplatser minskats men fått öppnat igen då antalet ärende ökade kraftigt.  

Inom IFO barn och familj har man externa konsulter för att klara verksamheten och 

man har gjort fler placeringar än beräknat. Inom LSS har antalet ärenden ökat, en del 

av dessa beror på att försäkringskassan blivit mer hård i sin bedömning i 

assistansärenden och kommunen blir då ansvarig. EKB-verksamheten 

(Ensamkommande barn) har genomgått stora förändringar under 2017 i form av 

minskning av antalet ungdomar och minskning av personal. Man har också ändrat 

ersättningsnivåerna och detta har inte varit till fördel för kommunerna. Genomgående i 

socialförvaltningens verksamheter har varit svårigheter med bemanning och 

kompetensförsörjning, det förväntas inte bli lättare under 2018. Inför budget 2018 har 

socialförvaltningen ett behov av att utöka budgeten med cirka 8 300 tkr, på grund av 

volymökningar och verksamhetsutveckling som måste ske under året. 

Befolknings-

utveckling 

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet personer i åldern 65 år och äldre 

med 100 personer (4,3 %) fram till planperiodens slut år 2019. Befolkningsökningen 

kommer sannolikt att innebära volymökningar för äldreomsorgens verksamheter. 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre över 80 år att öka med 235 

personer (40 %) fram till år 2025. 

Särskilda boenden, 

hemtjänst samt 

externa placeringar 

Utvecklingen inom särskilda boendeformer går mot att de som flyttar in är allt äldre 

och har omfattande vårdbehov. Konsekvensen av det är att hemtjänsten får hantera 

större och mer komplicerade ärenden i hemmen än tidigare. Det gör att vården är mer 

omfattande och ställer krav på högre kompetens gällande medicinska insatser och 

avancerad omsorg, vilket ökar kravet på stabil bemanning. I ramen 2018 budgeteras 

med en netto kostnadsminskning på 5 mnkr. i äldreomsorgen 

Boendestruktur för 

äldre 

Behovet av bostäder anpassade för äldre kommer att vara mycket stort under en lång 

tid framöver. Det kommer att vara omöjligt att lösa behovet enbart genom en enda 

insats. Det behövs många olika åtgärder, samverkan och nytänkande, både i 

nyproduktion och i det befintliga bostadsbeståndet. Avgörande är att det planeras för 

mellanboendeformer/ trygghetsboenden som inte kräver biståndsbedömning i syfte 

att minska behovet av särskilda boenden.  

Hemtjänst Hemtjänsten ska ge personer med olika funktionsnedsättningar möjligheten att klara 

sin livsföring i det egna boendet. Hemtjänstinsatser ges i hela kommunen dygnet runt. 

Hemtjänst håller en fortsatt stor volym. Inom hemtjänsten pågår ett 
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effektiviseringsarbete i syfte att utnyttja de samlade personalresurserna bättre. 

Målsättningen är att effektivisera hemtjänsttimmen för att minska kostnaderna för 

varje utförd timme. I ramen 2018 budgeteras med effektiviseringar på 1 600 tkr. 

Kommunal sjuk- och 

hälsovård, rehab 

Det har varit svårt att rekrytera både tillsvidareanställningar och vikarier till dessa 

tjänster under året. Sjuksköterskeorganisationen är inne i en omställningsprocess 

gällande ett bättre och effektivare arbetssätt och schema. I ramen för 2018 budgeteras 

för effektiviseringar på 600 tkr. 

Övrig äldreomsorg Minskning av budgeten för bostadsanpassning, anpassningar i verksamhet till volym 

samt omfördelningar av verksamhet beräknas ge en minskning av kostnaderna med 

cirka 1 800 tkr. 

Integration Då Migrationsverket beslutat att minska ersättningarna för ensamkommande barn 

radikalt så kommer det innebära stor påverkan på integrationsverksamheten. Hösten 

2016 påbörjades ett omställningsarbete för att försöka klara de tuffa kraven. Bostäder 

för att klara flyktingmottagandet och utsluss av ensamkommande unga finns inte i 

Gagnefs kommun idag. Ett intensivt arbete för att klara varje månad pågår men 

behovet kommer att bli större under nästa år, för att kunna hantera detta behövs en 

långsiktig lösning. Förutsättningen för budget är att verksamheten bedrivs inom ramen 

för de ersättningar kommunen får från Migrationsverket. Med de förändringar som 

gjorts i ersättningssystemet och minskning av ungdomar gör det svårt att beräkna hur 

EKB-verksamheten klarar sin budget 2018. 

LSS- 

verksamheten 

 

LSS-verksamheten har en grupp äldre brukare som bor på Näset och idag går på daglig 

verksamhet men som behöver gå i pension. Det betyder att verksamheten är i behov 

av att utöka bemanningen på Näset för att skapa en hemmagrupp. Det innebär att man 

behöver fördela om budget. LSS-verksamheten för barn och unga ökar och en ökning 

av bemanningen behöver således ske. Socialpsykiatrin i kommunen är inne i en 

omställning gällande bättre och effektivare arbetssätt som förväntas ge effekt. 

Kostnaderna beräknas minska med 1 200 tkr.. 

IFO- 

Verksamheten 

Det är fortsatta problem med rekrytering av socialsekreterare, vilket betyder att 

verksamheten har konsulter inne som gör det svårt att klara budget. IFO-verksamheten 

arbetar med att fler ärende ska bli hemmaplanslösningar. Minskning av budgeten totalt 

på IFO-verksamheten med 1 900 tkr. 

Investeringar Då alla säbo har äldre larmutrustning så kommer ett utbyte av alla internlarm att ske. 

Beräknad investeringskostnad för 2018 är 1 000 tkr. Det finns även ett behov av att 

byta ut äldre inventarier under året. Beräknad investeringskostnad 500 tkr. 

Kapitalkostnader I budgetramen för 2018 ingår kapitalkostnader med 1 020 tkr. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens uppdrag 
Nämnden ansvarar för kommunens bibliotek och allmänkulturverksamhet, kommunens fritidsgårdar och 
fritidsverksamhet samt för kommunens samarbete med frivillig- och kulturorganisationer. 

Kultur- och fritidsnämnden Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Driftsanslag (tkr) -14 973 -15 969 -15 932 -16 046 

Investeringsanslag (tkr) 0 -150 0 0 

 

Förutsättningar för verksamhetsåret 
Utgångsläge Nämnden förväntas hålla sin budget 2017 med eventuell reservation för 

implementering av nytt biblioteksdatasystem som i skrivande stund inte är helt 
genomförd. Då en ny tjänst som ungdomssamordnare tillkommit 2017-05-01, tillförs 
nämnden 640 tkr för drift i 2018 års budget. 

Biblioteken Bibliotekens verksamhet är för stor i förhållande till personalresurserna. Under våren 
2018 genomförs verksamhetsutveckling och omorganisering som syftar till att höja 
verksamhetens kvalité med befintliga resurser. 

Fritid I slutet av 2017 kommer nya bidragsregler att fastställas av kommunfullmäktige. Detta 
kommer att innebära viss omdisponering av befintliga bidragsmedel. 

Kultur Under början av 2018 skrivs avtal med ny samarbetspartner för drift av Ottilia 
Adelborgmuseet. 

Fritidsgårdar För fritidsgårdsverksamheten prövas ett nytt sätt att organiseras under hösten 2017. 
Efter utvärdering sjösätts den nya organisationen. 

Effektiviseringar Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fortlöpande med verksamhetsutveckling och 
effektiviseringar. 

Investeringar Nämnden har 150 tkr till investeringar i inventarier och konst i 2018 års budget. 

Kapitalkostnader I budgetramen för 2018 ingår kapitalkostnader med 119 tkr. 
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Tekniska nämnden  

Nämndens uppdrag 
Tekniska nämnden förvaltar kommunens fastigheter samt ansvarar för gatu-, trafik-, mark-, beredskap-, 
handikapps- och säkerhetsfrågor i kommunen. 

Tekniska nämnden Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Driftsanslag (tkr) -16 136 -11 016 -11 160 -11 884 

Investeringsanslag (tkr) -24 100 -22 490 0 0 

 

Förutsättningar för verksamhetsåret 
Utgångsläge Nämndens budgetförslag bygger på 2017 års budget med en ramökning på 450 tkr. 

Fastighets-
avdelningen 

Nämnden har under några år ökat sitt fastighetsbestånd (ytor som ska skötas), För att 
kunna upprätthålla funktionen för ett objekt, t.ex. en byggnad (utföra tillsyn och 
skötsel på ett tillfredsställande sätt) finns ett behov av en ramökning med 1 
fastighetsskötartjänst. Därför ökas budgetramen för 2018 med 450 tkr. 
 
Nämnden fortsätter att arbeta efter underhållsplanen. I budgetförslaget läggs ca 7,25 
mnkr på underhåll av byggnader vilket motsvarar ca 120 kr/kvm. I detta ingår 1,5 mnkr 
för Djurås skolan. 

Utvecklingsbehov Ett övergripande förvaltningssystem behöver införskaffas, förvaltningen jobbar idag i 
två system. Ett system innebär minskade driftskostnader och en effektivare förvaltning. 

Verksamhets-
förändringar 

Budget och verksamhet för beredskapssamordnaren flyttas till Kommunstyrelsens 
verksamhet. 

Investeringar Av nämndens investeringsbudget (22,49 mnkr) investerar fastighetsavdelningen ca 
10,5 mnkr i byggnader och ca 2 mnkr. för utbyte av maskiner och fordon. 
 
För exploateringsverksamheten investerar nämnden ca 7 mnkr. för markinköp och 
infrastruktur vid exploateringarna Himmelslätta och Älvsjön.  
 
Gata och mark investerar ca 1,7 mnkr. i vägar, vägbelysning och lekplatser. 
Lokalvården behöver byta ut maskiner och investerar därför 220 tkr. 

Kapitalkostnader I budgetramen för 2018 ingår kapitalkostnader med 24 087 tkr. 
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Miljö- och byggnadsnämnden  

Nämndens uppdrag 
Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att verka för att människor och miljö skyddas från ohälsa och skadlig 
miljöpåverkan. Nämnden ansvarar också för den fysiska planeringen i kommunen liksom tillsyn över byggnads-
verksamheten.  Nämnden är en myndighetsnämnd som har att övervaka att plan- och bygglagen, miljöbalken 
och livsmedelslagen med flera lagstiftningar efterföljs. 

Miljö- och byggnadsnämnden Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Driftsanslag (tkr) -3 915 -4 725 -4 724 -4 778 

Investeringsanslag (tkr) 0 0 0 0 

 

Förutsättningar för verksamhetsåret 
Utgångsläge Verksamheten förväntas klarat budgeten 2017 och även ge ett överskott till följd av   

ledighet för vård av barn under fem månader.     

Plan och bygg Bygglovstaxan behöver ses över.  En obesatt tjänst kan förhoppningsvis besättas efter 

årsskiftet.   

Miljötillsyn Miljötaxan behöver ses över.  

Hållbar utveckling Verksamheten avsätter medel till Naturvårdsfonden och delar varje år ut ett miljöpris. 

Naturvårdsfondens medel kommer framöver att behövas för att sköta de befintliga 14 

kommunala reservat som redan finns och iordningställa det nya reservatet Storhälla.  

Investeringar Nämnden har inga investeringar i 2018 års budget. 

Kapitalkostnader I budgetramen för 2018 ingår kapitalkostnader med 21 tkr. 

 

Kommunfullmäktige   
 

Kommunfullmäktige Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Driftsanslag (tkr) -2 109 -2 156 -2 180 -2 213 

Investeringsanslag (tkr) 0 0 0 0 

 
Inom kommunfullmäktiges verksamhet finns även budget för revisionen, valnämnden och överförmyndaren. 
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Investeringar  
 

Investeringsbudget 2018 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Tekniska nämnden     

Ombyggnation ventilationsanläggningar 2 000   
Central styrning värme ventilation 1 000   
Nytt tak på gamla ridhuset 1 500   
Löpande investeringar fastigheter 4 500   
Förvaltningssystem 500   
Skapa pedagogiska utemiljöer 1 000   
Byte av maskiner / bilar 2 060   
Gatu o mark, uppdrag allmänhet och investering 1 710   
Skurmaskiner 220   
Exploatering     
Inköp av exploateringsmark 2 000   
Industrivägen - resecentrum beläggning 1 000   
Infrastruktur Djurmo 3 000   
Infrastruktur Himmelslätta 2 000   

Investering Tekniska 22 490   

Kommunstyrelsen     

Kopiatorer och skrivare 300   
Trådlösa nät 450   
Servrar, lagring mm 1 550   

Investering KS 2 300   

Barn- o utbildningsnämnden     

Djurmo tillagningskök 1 200   
Utomhusmiljö 500   
Möbler Inventarier 2 100   
Köksutrustning 900   

Investering BUN 4 700   

Kultur- och fritidsnämnden     

Inköp av konst 50   
Inventarier 100   

Investering KoF 150   

Socialnämnden     

Larmsystem 2 stck 1000   
Inventarier 500   

Investering Socialnämnd 1 500   

Totala investeringar 31 140 175 000 25 000 

I budgeten har kapitalkostnader för projekt aktiverade fram till 2016-12-31 fördelats ut till nämnderna.   
För projekt som aktiveras under 2017 och 2018 har avskrivningskostnader budgeterats inom 
kommunstyrelsens förvaltning.  Budgeten bygger på en bedömning av när investeringen kan vara genomförd 
och kan aktiveras. Budget kommer att fördelas till nämnderna när investeringarna är genomförda och 
aktiverade.  Budget för internränta kommer även att fördelas, men ingen driftskostnad uppstår av internränta 
och därför budgeteras denna succesivt. 
Investeringssummorna för 2019 och 2020 är endast tentativa, och indikerar de investeringssummor som ligger 
till grund för beräknade kapitalkostnader dessa år.  I beloppet 2019 ingår demensboende (som följer av tidigare 
beslut), investeringar i förskolor samt övriga investeringar.  För 2020 ingår 10 000 tkr i fastighetsinvesteringar 
och 15 000 tkr i löpande verksamhetsinvesteringar.  
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Resultatbudget  
 

Resultatbudget (tkr) Utfall 2016 
Prognos  

2017 
Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 

            

Verksamhetens intäkter 137 080  105 702 105 115 107 212 109 352 

Verksamhetens kostnader -664 208  -671 310 -682 998 -696 947 -706 864 

Avskrivningar -22 921  -27 923 -27 749 -28 702 -33 736 

Verksamhetens nettokostnader -550 049 -593 531 -605 633 -618 436 -631 249 

            

Skatteintäkter 445 142 470 578 479 483 493 824 507 384 

Generella statsbidrag och utjämning 120 127 136 536 139 580 140 270 142 475 

Finansiella intäkter 7 051 5 769 4 884 5 812 6 868 

Finansiella kostnader -7 978 -6 662 -7 600 -8 849 -12 542 
            

Årets resultat 14 294 12 690 10 714 12 620 12 935 

            

Resultatmått 2 % av skatter o bidrag1) 11 305 11 940 12 381 12 620 12 935 

1) Resultatmåttet utgår från skatter och bidrag exklusive det särskilda bidrag som kommunerna under 2018-2020 får från 
staten och som utgår från antal flyktingar kommunen mottagit.  Detta bokförs som ett generellt statsbidrag men ingår 
inte i beräkningen av resultatmåttet. 

 

Balansbudget    
 

Balansbudget (tkr) 
Utfall  
2016 

Prognos  
2017 

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 

            

Tillgångar           

Anläggningstillgångar  719 314 785 100 816 824 973 090 974 282 

Omsättningstillgångar 91 684 91 743 91 800 91 800 91 800 

Summa tillgångar 810 998 876 843 908 624 1 064 890 1 066 082 

            

Eget kapital och skulder           

Eget kapital -212 542 -226 312 -237 026 -249 645 -262 580 

Därav årets resultat -14 294 -13 770 -10 714 -12 620 -12 935 

            

Avsättningar -2 422 -2 481 -2 538 -2 594 -2 647 

Långfristiga skulder -486 679 -538 695 -559 705 -703 311 -691 568 

Kortfristiga skulder -109 355 -109 355 -109 355 -109 355 -109 355 

Summa eget kapital o skulder -810 998 -876 843 -908 624 -1 064 906 -1 066 151 
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Sammanfattning av beslutspunkter 
  
Förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

1. Fastställa skattesats för 2018 till 23,01 %. 

2. Fastställa ”Verksamhet och budget 2018-2020” som kommunens budgetdokument för perioden. 

3. Fastställa de resultat- och balansbudgetar som ingår i dokumentet som kommunens budget för 
perioden. 

4. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder som föreslås i ”Verksamhet och 
budget 2018-2020” till totalt 603 686 tkr kronor år 2018 enligt följande fördelning 

Anslag (tkr) Budget 2018 

Kommunstyrelse -93 598 
Barn- och utbildningsnämnden -265 951 
Socialnämnden -210 272 
Kultur- och fritidsnämnden -15 969 
Tekniska nämnden -11 016 
Miljö- och byggnadsnämnden -4 725 
Kommunfullmäktige -2 156 

S:a Anslag -603 686 

 

5. Godkänna omfördelning av budgetanslaget på 300 tkr från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 
Med anledning av valet 2018 behöver budgeten utökas för valnämnden. Finansieringen hanteras med 
en minskning av utvecklingsmedelen avsatta i kommunstyrelsens budgetram. 
 

6. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag på 8 630,5 tkr som avser lönehöjningar som blir effekt på 
budget 2018 av lönerörelserna 2017 och 2018 för personal i kommunens alla verksamheter.  Denna 
ram får fördelas till övriga nämnder i enlighet med lönerörelsernas utfall utan ytterligare beslut i 
kommunfullmäktige. 

7. Fastställa ett anslag till investeringar år 2018 på 31 140 tkr enligt följande fördelning 

Investeringsanslag (tkr) Budget 2018 

Kommunstyrelsen 2 300 
Barn- och utbildningsnämnden 4 700 
Socialnämnden 1 500 
Kultur- och fritidsnämnden 150 
Tekniska nämnden 22 490 
Miljö- och byggnadsnämnden 0 
Kommunfullmäktige 0 

S:a Anslag -31 140 

 

8. Fastställa de finansiella delmål 2018 som finns föreslagna i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 
2018-2020”. 

9. Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/ förhållningssätt samt vision och strategiska mål som 
finns föreslagna i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2018-2020”. 

 
 


