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Kommunstyrelsens ordförande har ordet  
 
Gagnefs kommuns budget för 2020 innehåller såväl satsningar 
som effektiviseringar.  Vi menar att det behövs för att möta 
framtidens utmaningar på ett bra sätt. 
 
Vi befinner oss i en tid då flera år av högkonjunktur har klingat 
av och en lågkonjunktur annalkas. Att konjunkturen nu viker 
nedåt innebär att skatteintäkterna inte kommer att öka i 
samma utsträckning som tidigare, samtidigt som kostnaderna i 
form av bland annat försörjningsstöd kommer att stiga. 
Dessutom ställer den demografiska utvecklingen stora krav på 
Gagnefs kommun, då färre ska försörja allt fler. Antalet barn i 
förskola och skola fortsätter att vara högt samtidigt som 
andelen äldre ökar vilket i sin tur ökar behovet av äldreomsorg 
och andra insatser. 
 
De här förutsättningarna har legat till grund för det budgetarbete som har pågått under året. Under våren 
skickades även den statliga utredningen om en översyn av kostnadsutjämningssystemet för kommuner och 
landsting ut på remiss. Av utredningens beräkningar framgick det då att Gagnefs kommun skulle förlora knappt 
1,5 miljoner kronor på utredningens förslag till förändringar. Under budgetberedningens arbete togs därför 
hänsyn till denna förändring.  
När regeringen i september presenterade sin proposition med förslag till förändring av systemet framgick det 
att ytterligare justeringar hade gjorts och effekterna blev därför betydligt större för Gagnefs kommun. I stället 
för 1,5 miljoner blir försämringen 5,5 miljoner kronor och Gagnef blir nettobetalare i 
kostnadsutjämningssystemet. Eftersom ett så kallat införandebidrag även införs så slår effekten inte igenom 
fullt ut med en gång, men innebär en tydlig försämring av budgetförutsättningarna för 2020 och får full effekt 
2021. 
 
Trots dessa påfrestningar på de ekonomiska förutsättningarna finns det inga omedelbara behov av 
besparingar. Däremot måste vi ha en krismedvetenhet och vidta åtgärder för att minska kostnaderna. Arbetet 
med att digitalisera delar av kommunens verksamhet utgör här en viktig pusselbit. En annan viktig del är 
samverkan med andra kommuner om att gemensamt utföra vissa arbetsuppgifter eller att kommunerna utför 
arbetsuppgifter åt varandra. Sådan samverkan måste öka även av kompetensskäl 
 
De utvecklingsarbeten för Gagnefs kommun som påbörjades under 2019 kommer att fortsätta under 2020. 
Arbetet med översiktsplanen fortsätter, och går nu in i nästa fas. Samtidigt står flera större projekt i 
startgroparna för att bygga bostäder i kommunen, framför allt på Lilla skogen-området och på gamla 
förrådstomten.  
För att kunna möta efterfrågan på mark för industri, handel och liknande behöver vi under nästa år vidta en del 
infrastrukturåtgärder för att möjliggöra sådan expansion.  
 
Gagnefs kommun står liksom flera andra kommuner inför ett behov av stora investeringar i verksamhetslokaler, 
i synnerhet för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Därför har en lokalförsörjningsutredning avseende förskole- 
och skollokaler tillsatts, så att kommunfullmäktige kan besluta om en långsiktig investeringsplan utifrån de 
prioriteringar som görs. En liknande utredning behöver sedan göras för äldreomsorgen. 
 
 
 
Fredrik Jarl 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Mål för verksamheten   
 
 
 
 

 
 
 

 

Vision 2030 

Mötesplats för människor, älvar och vägar mitt i Dalarna 
Där den vilda Västerdalälven och stilla Österdalälven strålar samman skapar Gagnefs kommun mötesplatser 
som tar oss in i framtiden. Med utgångspunkt i det lilla bygger vi en modern och trygg kommun. Genom 
engagemang och kreativitet skapar vi samhället. Vi tar hand om dem som har format den bygd vi lever i idag 
och satsar för kommande generationer och en hållbar utveckling.  
 

Bästa livskvaliteten nära dig  
Gagnef är kommunen med en plats för alla. Här finns tryggheten och friheten att bo i det lilla och samtidigt ha 
närhet till övriga världen. Av tradition finns här öppenhet, tolerans och nyfikenhet inför nya människor. 
Det är lätt att hitta en bostadsform anpassad efter behov och önskemål för alla åldrar och i livets alla skeden. 
Här finns förskola och skola med hög standard, möjlighet till bra studie-prestationer och social samvaro. 
Eleverna lämnar skolan med goda kunskaper, bibehållen lust att lära och med intresse och engagemang för 
omvärldsfrågor. 
Den kommunala servicen utvecklas ständigt och anpassas efter behov. Det digitala samhället är en självklarhet 
samtidigt som basservice finns på nära håll. Infrastrukturen är väl utbyggd och binder samman 
kommundelarna. 
I Gagnefs kommun finns en nyskapande och unik kulturtradition. Föreningslivet är aktivt och en viktig del av 
turism och besöksnäring. 
 
Här känner man sig alltid välkommen! 

 

Den önskvärda samarbetspartnern 
Gagnefs kommun är en erkänd och efterfrågad samverkansaktör mitt i Dalarna. Vi bidrar till att vår region blir 
ledande inom idéutveckling och entreprenörskap.  
Tillsammans med företag, organisationer, ideella föreningar och andra kommuner byggs ett ömsesidigt 
förtroende som leder till utveckling.  
Vi ser det som en styrka att bjuda in till dialog.  
 
Gagnef är kommunen som är tillmötesgående och enkel att samarbeta med. 

 

Långsiktig hållbar utveckling 
Gagnefs kommun ligger i frontlinjen i arbetet med att forma ett ekologiskt, socialt och hållbart samhälle. 
 
Det är lätt att leva miljövänligt i Gagnefs kommun. Genom vårt strukturerade arbete medverkar vi till att 
överlämna ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta.  
Här kan du vara dig själv och utvecklas utifrån dina förmågor. Det sociala skyddsnätet är starkt. Vi tar hand om 
varandra och Gagnefs kommun bidrar med insatser som stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.  

VÄRDEGRUND / FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Jag är här för alla i Gagnefs kommun. 

Jag är kommunikativ och möter människor med respekt. 

Jag ser utvecklingsmöjligheter, reflekterar och agerar. 
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Gagnefs kommun använder de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Långsiktig ekonomisk planering gör 
att varje generation ansvarar för sina avtryck i samhället.   
 
Vi använder våra resurser klokt och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar.  
 
 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Invånar-/ brukarperspektiv 
• I Gagnefs kommun kan man bo, leva och verka tryggt och säkert dygnets alla timmar – överallt. 

• I Gagnefs kommun lever invånarna ett oberoende och självständigt liv där individens egna resurser tas 
till vara. Stöd, vård och omsorg ges utifrån den enskildes behov. 

• Gagnefs kommun är öppen, tillgänglig och jämlik där det är enkelt att ta del av kommunens tjänster. 

• I Gagnefs kommun är förutsättningarna goda för lärande i livets alla skeden. 
 

Medarbetarperspektiv  
• I Gagnefs kommun samverkar medarbetarna över förvaltningsgränserna och känner arbetsglädje och 

delaktighet.  

 

Ekonomiskt perspektiv 
• I Gagnefs kommun bedrivs verksamheterna ansvarsfullt och kostnadseffektivt. 

 

Utvecklingsperspektiv 
• I Gagnefs kommun finns trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer.  

• I Gagnefs kommun uppmuntras nytänkande, entreprenörskap och främjas allas möjlighet till arbete 
och meningsfull sysselsättning. 

• Gagnefs kommun är en professionell samarbets- och samverkanspartner som ser möjligheter före 
hinder. 

• Gagnef är en ekologiskt hållbar kommun där det är enkelt att vara miljövänlig.    
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Förutsättningar och verksamhetens finansiering 

Skattesats 
Budgeten bygger på en oförändrad skattesats på 22,54%. 
 

Skatte- och utjämningsintäkter samt befolkningsutveckling 
Skatte- och utjämningsintäkter Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Skatteintäkter 477 506 484 987 494 986 511 948 

Intäkts-/kostnadsutjämning 122 756 131 349 136 331 139 797 

LSS utjämning 989 3 683 3 683 3 683 

Fastighetsavgift 26 500 27 500 27 500 27 500 

Summa skatte o utjämning 627 751 647 519 662 500 682 928 
 

Gagnef kommuns befolkning har ökat i antal sakta med säkert sedan år 2012. Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick 
befolkningen till 10 271 jämfört med 10 241 för 2017/2018. Det innebär en ökning med 30 personer. I 
budgetunderlaget beräknas befolkningen öka med 29 personer till 10 300. Detta antagande bygger på en 
befolkningsprognos från år 2019. I beräkningen ingår det generella statsbidraget för flyktingar som utgår under 
perioden fram till och med 2020. Bidraget är en del av regeringens 7 miljarderna till välfärden, och fördelas 
årligen utifrån kommunens åtagande för flyktingar. Beloppet har inte räknats med i underlaget för målet om 2 
% överskott. 

Effekten av ett reviderat kostnadsutjämningssystem 
Hösten 2018 överlämnades en utredning avseende kostnadsutjämningssystemet till regering. I utredningen 
föreslogs ett antal förändringar i samtliga delmodeller. Enligt kalkylerna i utredningen skulle Gagnefs kommun 
förlora 134 kr/inv vilket beräknat på 10 300 invånare skulle innebära en minskad intäkt med 1,38 mnkr. 
Förslaget skickades ut på en bred remissrunda där bland annat samtliga kommuner och regioner lämnade 
synpunkter. Därefter har förslaget omarbetats där förändringar skett i flera av delmodellerna. 1/10 2019 
presentade SKL en uppdaterad skatteprognos vilket bygger på regerings nu liggande förslag. Gagnefs kommun 
förlorar nu 539 kr/inv jämfört med föregående skatteprognos. Det innebär en försämring med 5,55 mnkr. 
Under 2020 kommer kommunen kompenseras med ett införandebidrag på 2,86 mnkr vilket ger en 
nettoförsämring på 2,69 mnkr under 2020. 2021 får kommunen inget införandebidrag utan ska ha anpassat 
verksamheten. 
 

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 3,3 % vilket inkluderar löneglidning. I takt med 
ett förändrat konjunkturläge har prognosen justerats ned till 2,8 %. Utifrån detta har kommunen valt att sätta 
utrymmet för kompensation till nämnderna för höjda löner till 2,2 % för 2020. Eventuell löneglidning hanteras 
utanför denna avsättning. Det innebär att ett utrymme finns för avtalsenliga lönehöjningar samt begränsade 
satsningar på valda grupper. I kommunens budget har vi inte kompenserat nämnderna för lönehöjningar på 
grund av löneglidning. Lönehöjningarna budgeteras i en central pott och nämnderna kommer under 2020 att 
kompenseras från denna pott för faktiska utfall av lönehöjningarna. 
 
När det gäller prishöjningar anger SKL:s februariprognos en ökning med 2,6 %. Under de senaste åren har dock 
de faktiska prishöjningarna varit lägre än prognostiserad och kommunen. Då den faktiska prisökningen varit 
lägre än budgeterat på grund av en låg inflationstakt kommer kommun inte att kompensera nämnderna för 
detta under 2020.  
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Ökning i % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SKL:s prognos (19:40)             

Timlönekostnad 2,3 2,5 2,9 3,2 3,3 3,3 

Inflation (SKL) 2,0 2,1 2,1 1,8 1,8 1,9 

Realt skatteunderlag 1,1 1,6 0,9 0,0 0,8 1,1 

SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (SKL 19:40)       

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

Övrig förbrukning 2,8 2,2 2,4 2,3 2,4 2,5 

Kommunens budget förutsättningar          

Lönehöjningar 2,6 3,2 2,5 2,2 2,5 2,5 

Övrig förbrukning 1,0 1,5 2,3 0,0 1,9 2,0 

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

 

Budget lönehöjningar 
Nämndernas budgetar är räknade utifrån den lönenivå som gäller hösten 2019, dvs efter lönerörelsen 2019. 
Medel för detta har inkluderats i nämndernas budgetramar. Medel för lönerörelsen 2020 kommer att fördelas 
när utfallet är känt.  

Kapitalkostnader 
Samtliga kapitalkostnader budgeteras initialt i kommunstyrelsens förvaltning enligt samma modell som 
tillämpades 2019. Budgeten kommer löpande under året att fördelas ut till verksamheter vart efter 
investeringar görs. 
Budgeten bygger på beräkning av kapitalkostnader för redan genomförda investeringar per 2018-12-31. För 
investeringar som genomförs 2019 och 2020 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 2020 är satt till 1,50 % i enlighet 
med SKL:s cirkulär 19:6. Det är en oförändrad nivå jämfört med föregående år. 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 1,50 %. 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 

2019 
Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Låneskuld vid årets början -515,0 -525,0 -545,8 -539,5 

Årets överskott 12,4 17,6 17,7 17,6 

Årets investeringar -40,0 -54,9 -30,0 -30,0 

Årets avskrivningar 23,7 26,5 28,5 30,5 

Lånebehov dotterbolag -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 

Lånebehov -10,0 -20,8 6,2 8,1 

Låneskuld vid årets slut -525,0 -545,8 -539,5 -531,4 

Del av skuld som avser dotterbolag 319,7 329,7 339,7 349,7 

Del av skuld som avser kommun -205,3 -216,1 -199,8 -181,7 

 
Tabellen visar hur låneskulden kommer att utvecklas enligt de förutsättningar som är kända. För 2019 utgår vi 
från att verksamheten klarar driftsbudgeten och att kommunen klarar det budgeterade resultat på 12,4 mnkr. 
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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 2020. Tabellen tar hänsyn till de lånebehoven i dotterbolagen 2019–2021 som redan har 
aviserats men osäkerheten är stor.  
Tabellen visar att låneskulden kommer att öka under åren 2019 – 2020 och kommer sjunka under 2021 och 
2022. 
 
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 2021 och 2022 
Budgeten bygger på att det finansiella målet om ett överskott som motsvarar 2 % av skatte- och 
utjämningsintäkterna ska nås varje år. Utöver detta budgeteras från 2020 5,0 mnkr för att finansiera 
kapitalkostnader när kostnader för löpande underhåll övergår från att belasta driftsbudgeten till 
investeringsbudgeten. I kalkylen avgår årligen 0,5 mnkr från denna avsättning årligen från och med år 2021. 
 
För 2021 och 2022 har kostnadsbehovet räknats utifrån oförändrad verksamhet från 2019. Kostnadshöjningar 
har räknats utifrån budgetförutsättningarna i tabellen ovan. Skatte- och utjämningsintäkter har räknats utifrån 
SKL:s senaste skatteprognos (SKL 19:40) och kommunens mest aktuella befolkningsprognos. 
Om en balanserad budget ska nås dessa år behövs besparingar göras på 4,4 mnkr år 2021 och ytterligare 1,5 
mnkr år 2022. I nämndernas ramar för dessa år har detta besparingsbehov fördelats utifrån nämndernas totala 
ramar.   
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Finansiella mål  
I kommunens Riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns en redogörelse för kommunens långsiktiga 
finansiella mål.  De finansiella delmålen för budgetåret beslutas som en del av kommunens budgetbeslut. 

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 2020 
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 effektiviseringar driftbudget 2020  
 
Nedanstående tabell redovisar de ramförändringar som tilldelats respektive nämnd utöver de uppräkningar 
som återfinns under rubriken Ekonomiska förutsättningar för planperioden. Dessa är alltså att betrakta som 
extra ramanslag utifrån nämndernas behovsbeskrivningar. 
 

Ramförändringar per nämnd (tkr) 

Socialnämnden   

Utökning AME 1 100 

Ungdomsstödjare/öppenvårdsbehandlare 600 

Externa placeringar LSS 1 000 

Lokaler hemtjänst 350 

Välfärdsteknik 820 

Öppen verksamhet Café 100 

Samordnare säbo 500 

Effektivisering -470 

    

Kommunstyrelsen   

IT/kommunikation ökade, licenskostnader 1 450 

Tekniska avdelning, konsultstöd 1 000 

    

Kultur- och fritid   

Verksamhetsbidrag 200 

Uppväxling 50% kulturass. till 100% kultursekreterare 300 

    

Miljö- o bygg   

Miljösamordnare 300 

    

Barn och utbildning   

Förskolan 1 700 

Fritidshem 1 100 

Gymnasiesärskola 1 200 

Grundskola läromedel 300 

Gymnasieskola -5 200 

Summa alla nämnder 6 350 
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Nämnder   
Budget och anslag Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftsanslag nämnder (tkr)         

Kommunstyrelse -83 296 -92 908 -95 447 -99 403 

Barn- och utbildningsnämnden -279 307 -278 958 -283 646 -292 206 

Socialnämnden -218 289 -222 797 -226 153 -233 069 

Kultur- och fritidsnämnden -16 280 -16 800 -17 137 -17 618 

Miljö- och byggnadsnämnden -3 912 -4 226 -4 269 -4 411 

Kommunfullmäktige -2 408 -2 413 -2 452 -2 524 

Summa driftsanslag nämnder -603 492 -618 102 -629 104 -649 231 

Finansförvaltningen 615 729 635 747 646 817 666 853 

Budgeterat resultat 12 237 17 645 17 713 17 622 

Investeringsanslag (tkr)         

Kommunstyrelse -42 500 -22 670     

Barn- och utbildningsnämnden -4 125 -6 000     

Socialnämnden -1 650 -2 400     

Kultur- och fritidsnämnden -225 -225     

Miljö- och byggnadsnämnden         

Kommunfullmäktige         

Plan investeringsanslag 2020-2021     -30 000 -30 000 

Summa investeringsbudget -48 500 -31 295 -30 000 -30 000 
 
 

 

Finansförvaltningen  
Finansförvaltningen Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Sammanfattning (tkr)         

Verksamhetens kostnader -12 450 -10 735 -14 620 -14 985 

Skatteintäkter 477 506 484 987 494 986 511 948 

Utjämning och generella st 123 745 135 032 140 014 143 480 

Kommunal fastighetsavgift 26 500 27 500 27 500 27 500 

Finansiella intäkter 4 901 4 735 4 853 4 975 

Finansiella kostnader -4 473 -5 772 -5 916 -6 064 

Summa Finansförvaltning 615 729 635 747 646 817 666 854 
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Kommunstyrelsen  

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

Kommunstyrelse Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftsanslag (tkr) -83 296 -92 908 -95 447 -99 403 

Investeringsanslag (tkr) -42 500 -22 670 0 0 

Förutsättningar för verksamhetsåret 
Utgångsläge  För 2019 beräknas kommunstyrelsen att hålla sin budget.   

Volymförändring  I takt med ökad digitalisering förändras våra arbetssätt. Detta medför en volymökning då allt fler 
medarbetare använder IT-stöd. Den svaga kronan påverkar även våra befintliga licenskostnader 
negativt. 
 
Efterfrågan på tekniska avdelningens tjänster ökar genom en rad befintliga och kommande 
projekt, exempelvis verksamhetslokaler är exempel på detta. Det innebär ett ökat behov av 
projektledning och tjänsteköp vid genomförandet. En utredning har gjorts under året avseende 
framtida utvecklingsbehov av verksamheten kopplat till lokalförsörjningen. 

Utvecklings-
medel 

 Inom kommunledningens driftbudget finns 2 500 tkr avsatta till utvecklingsinsatser. 

Satsningar  Inga nya satsningar planeras för budgetåret 2020. 
 

Investeringar  Av kommunstyrelsens investeringsmedel går 1,9 mnkr till IT-investeringar, 13,0 mnkr går till 
investeringar i befintliga fastigheter, 2 mnkr till vägar och belysning.  

Kapital-
kostnader 

 I budgetramen för 2019 ingår kommunens samlade kapitalkostnader vilket summerar till 26 500 
tkr. 
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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 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftsanslag (tkr) -279 307 -278 958 -283 646 -292 206 

Investeringsanslag (tkr) -4 125 -6 000 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 2020 bygger på en samlat minskad budgetram för Barn- och 

utbildningsnämnden i jämförelse med innevarande år. Undantaget gäller förskolan, 

fritidshemmet och gymnasiesärskolan som inom ramen får utökade ramar utifrån 

volymökningar. Gymnasieskolan får en kraftigt minskad ram med 5 200 tkr.  Det har inte 

gjorts någon kostnadsuppräkning för gymnasieskolan.  Vidare har ytterligare kostnader 

för gymnasiesärskolan tillkommit i och med flera av de nya eleverna har särskilda behov. 

Ytterligare volymförändringar och utvecklingsbehov kommer att behöva finansieras i 

den befintliga ramen för 2020 antingen i form av besparingar eller effektiviseringar.  
  

Förskolan    I ramen 2020 prognosticeras att behovet av förskoleplatser ökar till ett genomsnitt på 

570 barn, vilket innebär en ramökning med 1 700 tkr. Under hösten har en fristående 

förskola i Kyrkbyn etablerats med ca 20 platser.  Den kommunala verksamheten 

planerar för 550 platser. 
Efterfrågan av extra resurser för barn med särskilda behov ökar kontinuerligt. I 

budgeten finansieras 3,0 tjänster.    
  

Grundskolan    Prognosen 2020 visar en ökning av antalet elever i kommunen med 8 elever jämfört 

med 2019. En kostnadsökning med 360 tkr som inte ingår i budget. 
  

Fritidshem    Prognosen av antalet fritisbarn visar en ökning och ramen utökas med 1 100 tkr.  
  

Obligatorisk 

grundsärskola  
  Elevprognos på sär- och träningsskolan för kommande läsår visar på ett oförändrat antal 

elever. 

Gymnasieskola    Antal elever 2020 är oförändrat jämfört med 2019. En mycket låg prisökning inom 

Gysam 2019 gör att nämnden har ett överskott i gymnasiebudgeten. Ramen minskas 

med 5 200 tkr för 2020. 

  

IM-program     Oförändrad volym.  
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Särgymnasium    I snitt kommer kommunen att ansvara för 13 elever 2020. Det är en ökning med fem 

elever jämfört med 2019. Ramen utökas med 1 200 tkr. Flera av dessa elever har ett 

omfattande behov av särskilt stöd vilket medför en kostnadsökning med 1 400 tkr. 

Dessa kostnader är inte finansierade i budget 2020. 

 

Vuxenutbildning    Antalet elever inom SFI har ökat något och vi ser en fortsatt långsam ökning under 2020. 

Detta kommer att hanteras i den befintliga budgeten för vuxenutbildningen.  I övrigt 

inga volymförändringar. 

 

Kulturskola    Oförändrad budget.  
  

Kostenheten    2020 räknas med en oförändrad ram till kostenheten.  

Investeringar    Investeringarna för 2020 har beräknats enligt följande: 

• Möbler och inventarier 1 000 tkr 

• Förskola Dala-Floda inventarier 500 tkr 

• Djurmoskolan inventarier 1 200 tkr 

• Elevdatorer grundskolan 1 400 tkr 

• IT system 750 tkr 

• Planering uppföljning förskola IT 250 tkr 

• Utrustning storkök 900 tkr 
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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 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftsanslag (tkr) -218 289 -222 797 -226 153 -233 069 

Investeringsanslag (tkr) -1 650 -2 400 0 0 

Förutsättningar för verksamhetsåret 
Utgångsläge Socialförvaltningen fick en ökning av budgeten inför 2019 med 3 800 tkr.   

Verksamheten kommer inte att hålla den ekonomiska ramen 2019. Resultatet för 2018 

var 3 000 tkr sämre än budget. Under 2018 har volymökningar skett i verksamheten och 

äskande gjordes på totalt 7000 tkr inför 2019.  

Då verksamheten inom Socialförvaltningen till stor del är lagstyrd är det svårt att lägga 

prognos tidigt på året. Socialnämndens prognos per den 31 maj 2019 visar ett resultat 

som är 5700 tkr sämre än budget. Detta beror på ökade kostnader för 

verksamhetssystem, externa placeringar, konsulter som biståndshandläggare och ökat 

försörjningsstöd. Arbetet med att effektivisera verksamheten för att nå budget i balans 

är ett strukturerat och systematiskt arbete som är ständigt pågående. Hänvisningarna 

till Socialförvaltningens prognos, är prognosen per 31 maj.   

  

Det effektiviseringsarbete som genomförts i hemtjänsten de senaste åren fortsätter att 

ge resultat och det påvisar en prognos som är 1500 tkr bättre än budget. Ett 

effektiviseringsarbete har även påbörjats inom särskilda boenden som är en omfattande 

implementering av nytt arbetssätt och nya digitala verktyg. Effekterna kommer under 

nästa år och årets prognos är 1500tkr sämre än budget.  Prognosen för hela 

äldreomsorgen är -800 tkr. 

HSL (Hälso- och sjukvården) har under senare år organiserat om verksamheten och 

infört nya arbetssätt för att på ett bättre sätt möta medborgarnas behov. Det har också 

varit problem med att tillsätta tjänster. Idag är alla tjänster tillsatta och 

utvecklingsarbetet håller högt tempo. HSL-verksamheten visar ett underskott i 

prognosen på -1100 tkr. Det beror på sommaravtalet och ökade kostnader för tekniska 

hjälpmedel.  

Individ och familjeomsorgen (IFO) har haft problem med att rekrytera till 

biståndsenheten varvid konsulter har varit tvungna att användas för att fullgöra 

uppdraget. Det ekonomiska biståndet har ökat märkbart under 2019 på grund av att 

familjerna som får stödet är större. Dessa två faktorer bidrar till ett underskott med 867 

tkr i prognosen. 

Inom LSS har man ett antal ärenden som det inte finns budget för idag samt att 

kostnaderna för personlig assistans har ett högre utfall än budget. Prognosen visar ett 

underskott på 2100 tkr. 

EKB-verksamheten (Ensamkommande barn) har genomgått stora förändringar under 

2018 i form av minskning av antalet ungdomar och av personal. Denna minskning har 
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fortsatt i mindre skala under 2019. Verksamheten visar en prognos med ett överskott på 

443 tkr. 

 

Befolknings-

utveckling 

Befolkningsprognosen visar en ökning av antal personer 65 år och äldre med 277 

personer till år 2030, vilket motsvarar en ökning med 10,78%. 

Antalet personer 80 år och äldre ökar med 367 personer, vilket motsvarar en ökning 

med 58,07%. Detta innebär sannolikt en volymökning för äldreomsorgens verksamheter 

och behov av att införa smarta lösningar och nya effektiva arbetssätt med digitala 

lösningar. 

 

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 ordinärt boende än tidigare. Det gör att vården är mer 

omfattande och ställer krav på högre kompetens gällande medicinska insatser och 

avancerad omsorg, vilket eventuellt innebär högre bemanning. Implementeringen av 

Nära vård är i startgroparna och bygger på en pågående nationell utredning som 

innebär ett ökat samarbete mellan kommuner och Regionen, nya arbetssätt med 

brukaren/patienten i centrum och att så mycket som möjligt av vård och omsorg 

hanteras i hemmet. Det nya arbetssättet på särskilda boenden innebär individuella 

beslut på insatser och digital planering av insatserna. Detta kräver en samordnare på 

boendena som håller ihop planering och arbetssätt. Det är fyra samordnare och den 

största delen av kostnaden finansieras inom befintlig budget. För att täcka resterande 

kostnad för samordnarna utökas budgeten med 500 tkr för 2020. 

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 

seniorboende men också för trygghetsboenden som kräver biståndsbedömning, i syfte 

att klara 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. 

Hemtjänsten får nya anpassade lokaler i Djurås då de under senare år har varit 

trångbodda och att de lokalerna behövs till annan verksamhet. Budgeten 2020 utökas 

med hyreskostnad på 350 tkr.  

Kommunal sjuk- 

och hälsovård, 

rehab 

Det har varit svårt att rekrytera både tillsvidareanställda och vikarier till tjänster inom 

hälso- och sjukvården under året. Sjuksköterskeorganisationen är inne i en 

omställningsprocess gällande ett bättre och effektivare arbetssätt och schema. Man har 

också lyckats tillsätta alla tjänster. 

Övrig äldreomsorg Hittills i år har Socialförvaltningen betalat 46 800 kronor för medicinskt 

färdigbehandlade. Korttidsplatserna har tagits bort och samarbetet mellan 

hemsjukvård, hemtjänst, vårdcentralen och slutenvården har ökat i samband med att 

den nya lagen (Lag 2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 

sjukvård trädde ikraft januari 2018 (gäller även psykiatrin sedan 19-01-01).  
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En extern placering har gjorts under året då behovet inte kan tillgodoses i våra egna 

verksamheter. Kostnaden för placeringen hamnar utanför befintlig budget 2019. 

Integration Hittills i år har en ensamkommande ungdom mottagits i Gagnefs kommun. En 

anpassning av verksamheten på grund av minskningen av ensamkommande ungdomar 

har gjorts under 2018. Bostadstillgången för att klara flyktingmottagandet är i år 

tillfredsställande. Förutsättningen för budget är att verksamheten bedrivs inom ramen 

för de ersättningar kommunen får från Migrationsverket. Svårigheter i mottagandet av 

nyanlända är att det är svårt att klara av att nå egen försörjning efter två års etablering. 

En osäkerhetsfaktor som försvårar kvaliteten i etableringen är Arbetsförmedlingens 

omställning. 

LSS- 

verksamheten 

 

LSS-verksamheten är en svår verksamhet att budgetera för då nya kostsamma ärenden 

kan inkomma snabbare än budgetprocessen klarar av. För externa placeringar sker en 

ökning av budgeten för 2020 med 1 000 tkr. Behovet av att renodla 

arbetsmarknadsenheten för att möta behovet hos ungdomar inom LSS-verksamheten 

gör att en omorganisation sker och utökning görs av LSS dagligverksamhet med 1 100 

tkr inför 2020. Socialpsykiatrin börjar en öppen caféverksamhet för personer långt från 

arbetsmarknaden och kräver en utökning i budget med 100tkr. 

IFO- 

Verksamheten 

 

 

 

 

E-hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

 

 

 

 

IFO-verksamheten fortsätter arbetet med att fler ärende ska bli hemmaplanslösningar 

samt tidiga insatser. Arbetet med att förbättra arbetssätt och öka samverkan pågår. 

Tjänsten som ungdomsstödjare/öppenvårdsbehandlare som finansierats av 

projektpengar i tre år permanentas och budgeten 2020 utökas med 600 tkr. 

Socialförvaltningen är inne i ett expansivt skede när det gäller nya arbetssätt som kräver 

digitala lösningar. Procapita går in i en webblösning som kallas Life Care som alla 

verksamheter succesivt går över till samt att utökning av tjänster sker. Digital signering 

av läkemedel i hela verksamheten och digitala medicinskåp på särskilt boende är på 

gång. Syftet med e-hälsa är att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten för att 

klara framtidens utmaningar i form av bland annat den demografiska utvecklingen och 

behovet av att hitta smarta lösningar. Budgeten för 2020 utökas med 820 tkr för att 

täcka de ökade driftkostnaderna. 

 

Socialförvaltningen förväntas att göra en effektivisering i verksamheten på  

470 tkr under 2020. 

 

 

Investeringar Investeringarna för 2020 har beräknats enligt följande: 

• Värmepumpar för kyla på särskilt boende och LSS boende 400tkr. 

• Behov av förnyelse av inventarier i verksamheten 500 tkr. 

• Ny hemtjänstlokal för inventering och anpassning 1 000tkr 

• Välfärdsteknik 500 tkr. 
Total summa: 2 400 tkr. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

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

Kultur- och fritidsnämnden Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftsanslag (tkr) -16 280 -16 800 -17 137 -17 618 

Investeringsanslag (tkr) -225 -225 0 0 

Förutsättningar för verksamhetsåret 
Utgångsläge Nämnden förväntas hålla sin budget 2019.  

Biblioteken Biblioteket har fått statliga bidrag för att under 2019 och 2020 utveckla sitt uppdrag att 
minska den digitala klyftan i samhället. Bidraget ska också användas till en interiör 
upprustning av barn- och ungdomsavdelningen i Mockfjärdsbiblioteket.  

Fritid Nämnden har begärt en utökning med 200 tkr till bidrag för idrotts- och 
fritidsföreningar. Syftet är att ge föreningarna ökade möjligheter att utveckla sin 
verksamhet speciellt för barn och unga. 

Kultur Nämnden har begärt 300 tkr för att växla upp tjänsten som kulturassistent på 50% till 
en kultursekreterare på 100%. Syftet är att höja kvalitén på programverksamheten och 
övrig allmänkulturverksamhet. 

Fritidsgårdar Fritidsgårdarnas verksamhet utreds under hösten 2019 och beslut om ny organisation 
förväntas tas i februari 2020. 

Effektiviseringar  Syftet med fritidsgårdsutredningen är att höja kvalitén i verksamheten. Vilka 
ekonomiska effekter detta kommer att leda till är oklart, men eventuellt medför en ny 
organisation även minskade kostnader. 

Investeringar Nämnden har begärt 225 tkr till investeringar i 2020 års budget för upprustning av 
Björbobiblioteket samt inköp av konst till Gagnefs kommuns konstsamling. 
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Miljö- och byggnadsnämnden  

Nämndens uppdrag 
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom livsmedelskontroll, naturvård, miljö- 
och hälsoskydd samt i bygglovsärenden. Nämnden är en myndighetsnämnd som har att övervaka att plan- och 
bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen med flera lagstiftningar efterföljs. Inom nämndens särskilda 
uppgifter ingår att leda och samordna den planering som bedöms nödvändig för att bidra till främjandet av en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö utifrån en hållbar utveckling. 

Miljö- och byggnadsnämnden Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftsanslag (tkr) -3 912 -4 226 -4 269 -4 411 

Investeringsanslag (tkr) 0 0 0 0 

Förutsättningar för verksamhetsåret 
Utgångsläge Budgetram för 2020 är utökad jämfört med 2019. Detta motsvarar en ny funktion som 

miljösamordnare på halvtid.  

Bygg Verksamheten planeras fortgå med samma omfattning som tidigare. För att underlätta 

för sökanden och minska administration kommer e-tjänster inom byggområdet att 

införas under 2020. 

Miljö  Myndighetsarbetet planeras fortgå i stort sett på samma nivå som tidigare, dock med 

en utökning med en halvtid för att täcka upp för deltider. Utifrån Visionen 2030 om att 

ligga i frontlinjen i arbetet för en hållbar utveckling, och ramökning för nämnden, 

kommer en utökning att ske med en halvtid som miljösamordning. Sammantaget kan 

då en rekrytering för en heltidstjänst ske inom miljöområdet.   

Investeringar Nämnden har inga investeringar i 2020 års budget. 

 

Kommunfullmäktige   
 

Kommunfullmäktige Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftsanslag (tkr) -2 408 -2 413 -2 452 -2 524 

Investeringsanslag (tkr) 0 0 0 0 

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

Investeringsbudget (tkr) 
Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kommunstyrelsen       
Etablering av ny huvudaccess, fiber 200     
Utbyte av trådlösa accesspunkter 220     
Utbyte av switchar och kommunikationspunkter 650     
Utbyte copyprint, samtliga skolor 600     
Utbyte av äldre iPad lägre skolår 200     
Bilar och maskiner 1 000     
Ombyggnation av ventilationsanläggningar 2 000     

Energieffektivisering 1 500     
Ombyggnationer  - larm- och passagesystem, myndighetskrav, hissar, 
styrsystem 4 500     
Planerat underhåll 5 000     
Projektering Infrastruktur och fastigheter 3 000     
Vägar och belysning 2 000     
Pedagogiska utemiljöer 1 500     

Maskiner lokalvård 300     
Investering kommunstyrelsen 22 670     
Barn- och utbildningsnämnden       
Möbler och inventarier 1 000     
Förskola Dala-Floda inventarier 500     
Djurmoskolan inventarier 1 200     

Elevdatorer grundskolan 1 400     
IT system  750     
Planering uppföljning förskola IT 250     

Utrustning storkök 900     

Investering BUN 6 000     

Socialnämnden       
Välfärdsteknik 500     
Värmepump kyla 400     
Inventarier 500     
Hemtjänst nya lokaler 1 000     

Investering socialnämnden 2 400     

Kultur- och fritidsnämnden       

Konstsamling 150     
Upprustning bilbiotek Björbo 75     

Investering KoF 225     
Totala investeringar 31 295 30 000 30 000 

I budgeten 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 2021 och 2022 är endast tentativa, och indikerar de investeringssummor som ligger 
till grund för beräknade kapitalkostnader dessa år.  
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Resultatbudget  
 

Resultatbudget (tkr) Utfall 2018 
Prognos  

2019 
Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

            

Verksamhetens intäkter 91 138 75 073 63 337 64 921 66 544 

Verksamhetens kostnader -664 392 -673 909 -665 674 -680 145 -700 261 

Avskrivningar -22 089 -23 628 -26 500 -28 500 -30 500 

Verksamhetens nettokostnader -595 343 -622 464 -628 837 -643 724 -664 217 

            

Skatteintäkter 463 830 479 505 484 987 494 986 511 948 

Generella statsbidrag och utjämning 147 433 154 458 162 532 167 514 170 980 

Finansiella intäkter 5 620 5 950 4 735 4 853 4 975 

Finansiella kostnader -3 889 -3 640 -5 772 -5 916 -6 064 
            

Årets resultat 17 651 13 809 17 645 17 713 17 622 

            

Resultatmått 2 % av skatter o bidrag 12 225 12 679 12 950 13 250 13 659 
 

Balansbudget    
 

Balansbudget (tkr) 
Utfall  
2018 

Prognos  
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

            

Tillgångar           

Anläggningstillgångar  758 742 781 129 819 529 831 029 840 529 

Omsättningstillgångar 86 552 87 107 85 883 85 919 85 960 

Summa tillgångar 845 293 868 235 905 412 916 948 926 489 

            

Eget kapital och skulder           

Eget kapital -231 177 -243 414 -261 059 -278 772 -296 394 

Därav årets resultat -18 635 -12 237 -17 645 -17 713 -17 622 

            

Avsättningar -2 131 -2 837 -2 814 -2 837 -2 856 

Långfristiga skulder -500 907 -510 907 -530 461 -524 261 -516 161 

Kortfristiga skulder -111 077 -111 077 -111 077 -111 077 -111 077 

Summa eget kapital o skulder -845 293 -868 235 -905 412 -916 948 -926 488 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Sammanfattning av beslutspunkter 
  
Förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

1. Fastställa ”Verksamhet och budget 2020-2022” som kommunens budgetdokument för perioden. 

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

3. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder som föreslås i ”Verksamhet och 
budget 2020-2022” till totalt 618 102 tkr kronor år 2020 enligt följande fördelning 

Anslag (tkr) Budget 2020 

Kommunstyrelse -92 908 
Barn- och utbildningsnämnden -278 958 
Socialnämnden -222 797 
Kultur- och fritidsnämnden -16 800 
Miljö- och byggnadsnämnden -4 226 
Kommunfullmäktige -2 413 

S:a Anslag -618 102 

 

4. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag på 9 357,8 tkr som avser lönehöjningar som blir effekt på 
budget 2020 av lönerörelserna 2020 för personal i kommunens alla verksamheter.  Denna ram får 
fördelas till övriga nämnder i enlighet med lönerörelsernas utfall utan ytterligare beslut i 
kommunfullmäktige. 

5. Fastställa ett anslag till investeringar år 2020 på 31 295 tkr enligt följande fördelning 

Investeringsanslag (tkr) Budget 2020 

Kommunstyrelse -22 670 
Barn- och utbildningsnämnden -6 000 
Socialnämnden -2 400 
Kultur- och fritidsnämnden -225 

S:a Anslag -31 295 

 

6. Fastställa de finansiella delmål 2020 som finns föreslagna i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 
2020-2022”. 

7. Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/ förhållningssätt samt vision och strategiska mål som 
finns föreslagna i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2020-2022”. 

 
 


