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Justerare:               Christer Olsson                                
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Underskrifter:      
 Sekreterare Catrin Marsell 
    Paragraf 80 
  
      Ordförande Per Gruvberger    
              
 
                                Justerande Christer Olsson     
______________________________________________________________________
   ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum: 3 oktober 2016 
 
Anslagsdatum:5 oktober 2016           Datum för anslags nedtagande:27 oktober 2016 
 
Förvaringsplats   Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift      
 Annika Jansson Utdragsbestyrkande 
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       Au § 80 
Au § 79                               Dnr  2016/65 
 
Ekonomisk plan 2017-2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 juni § 44 att ge i 
uppdrag till förvaltningschefsgruppen att till nästa budgetberedning 
lämna förslag till ekonomisk plan utifrån de ramar som finns i materialet 
daterat 2 maj samt ytterligare 3 000 tkr till vardera barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Detta som kompensation för de 
volymökningar som presenterats samt att vid nästa budgetberedning 
skall effekter och konsekvenser beskrivas vad gäller de åtgärder 
förvaltningarna avser vidta för att inrymma verksamheterna inom 
tilldelade ramar. 
  
Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson 
presenterar det reviderade materialet daterat 13 september 2016. 
Materialet har omarbetats efter arbetsutskottets tidigare instruktioner. 
Undantag har gjorts för år 2017 från det finansiella målet med ett resultat 
om 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteprognos per 
augusti och befolkningsutveckling per juni är infört. Resultatet för år 2017 
är ca 7,5 mkr och investeringsbudgeten ca 67,6 mkr. Kommunchefen 
belyste osäkerheter och möjligheter som kan påverka 2017 års budget 
såsom befolkningsutveckling, förändringar i statsbidrag gällande 
mottagande av ensamkommande, utveckling av boendeformer för 
ensamkommande med mera. 
 
Förvaltningscheferna beskrev de åtgärder som avses vidtas för att 
inrymma verksamheterna inom tilldelad ram.  
Christer Olsson yrkar 
 
Att utreda möjligheterna att avveckla HVB-hemmen på Blombackavägen 
och centralisera denna verksamhet i sin helhet till Riddarnäset i 
Nykroppa. På detta sätt frigörs bostadsyta där vanliga hyresrätter kan 
tillskapas. 
 
Att snabbutreda nyproduktion av hyresrätter alternativt bostadsrätter i 
Filipstads tätort eller i dess närhet. Byggnationen kan sen med fördel 
utföras i trä. Förslag till placeringar kan vara; Lekotomten, Singsing, tomt 
mellan Björnen och Lodjuret, Lersjön med strandnära boende. 
 – Kommunen måste gå före! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Att utreda möjligheterna för tillskapande och etablering av ett 
”Lågtröskelboende” för missbrukare i Filipstads kommun för att reducera 
kostnaderna för andra placeringar och institutionsvård. 
 
Att erbjuda elever på Spångbergsgymnasiet, och då i första hand på 
yrkesinriktade program, körkortsutbildning för att de ska vara 
anställningsbara direkt efter fullgjord gymnasieutbildning. Detta kommer 
att öka skolans och de yrkesinriktade programmens attraktionskraft 
högst avsevärt. 
 
Att fortsätta utredningsarbetet för att tillskapa en bra organisation för 
hantering av personalens arbetskläder inom vård, omsorg och 
barnomsorg. 
 
Att se över möjligheterna att tillkapa sk. ställplatser för husbilar vid 
Munkeberg (Gamla minigolfbanan) och då gärna i samverkan med 
Munkebergs camping. 
 
Att tillföra ytterligare medel för underhåll och beläggningsarbeten av våra 
gator. 
 
Att en plan för finansiering av fortsatt drift av konstfrusen bandyarena 
utreds. Filipstads kommun och då inte minst Lesjöfors har en mångårig 
och framgångsrik bandykultur som måste bevaras och utvecklas, vilket 
inte låter sig göras utan en konstfrusen arena. I utredningen av planen 
för finansiering av den konstfrusna arenan är det lämpligt att också se 
över var denna geografiskt ska vara placerad, Lesjöfors eller Filipstad? 
-Här har Filipstads kommun ett idrottskulturellt ansvar! 
 
Att möjligheterna för tillskapande av en fotbollsplan med ”konstgräs” 
utreds och att placeringen av denna med fördel gärna kan bli i anslutning 
till Skogsryd för att på så sätt uppnå såväl energivinster som möjligheter 
till samnyttjande av redan befintliga lokalytor. 
 
Att försäljning av kommunal skog och mark får ske succesivt i begränsad 
omfattning vid varje försäljningstillfälle. 
 
Per Gruvberger yrkar bordläggning av Christer Olssons förslag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att   bordlägga Christer Olssons yrkanden. 
_______ 
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       Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson 
presenterar tillsammans med förvaltningschefer och ekonomer 
föreliggande material. Härvid belystes de förändringar som införts sedan 
senaste budgetberedningen, nämligen att intäkter minskats på 
arbetsmarknads- och integrationsenheten om 1 000 tkr, vilket innebär att 
resultatet i materialet för år 2017 minskats med motsvarande summa och 
nu är 6 567 tkr. Vidare har det prioriterade området ”Barn och 
ungdomars deltagande och inflytande” återförts i materialet liksom barn- 
och utbildningsnämndens minskningar av volymökningar nu 
specificerats. Även teknikutskottets förslag har inarbetats; att beslut för 
investering fattas enligt följande: upp till 100 tkr av förvaltningschef och 
verksamhetschef, från 100 tkr till 3 000 tkr av teknikutskottet, från 3 000 
tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, därutöver fastställs av 
kommunfullmäktige. I samband med presentationen besvaras även 
frågor.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   de tidigare bordlagda yrkandena från Christer Olsson förs till 
kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag samt 
 
att   överlämna materialet förslag till Ekonomisk plan 2017-2019 utan 
eget förslag 
_______ 
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