
 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad 
Kommunstyrelsen  4 november 2019                    1 (12)_________                                                                         
 
Plats och tid:           Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.30-11.46 
                                Ajournering kl. 09.32-10.25, 10.36-10.57, 10.59-11.09 
  
Beslutande:  Per Gruvberger (S), ordförande 

 Torbjörn Parling (S) 
  Åsa Hååkman Felth (S) 
  Jomark Polintan (S) 
  Marina Isaksson (S) 
  Anders Nilsson (V) 
  Christer Olsson (M) 
  Patrik Fornander (M) 
  Peter Johansson (C) 
  Urban Pettersson (SD) 
  Helena Halvarsson (SD) 
   
Närv. ersättare:      Olle Engström (S), Henric Forsberg (S), Monica Samuelsson (S), Lillvor 

Eriksson (S), Ulf Söhrman (M) och Johnny Grahn (SD) 
 
Övr. deltagande:     Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg 
                                Claes Hultgren, kommunchef 
                                Inge Nilsson Piehl, förvaltningschef teknik och service 
  Hannes Fellsman, förvaltningschef miljö- och stadsarkitektkontoret 
  Jan-Erik Andrén, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
  Åsa Andersson, förvaltningschef socialförvaltningen  
  Marie Eriksson, kommunkansliet 
  Nicole Lindberg, kommunkansliet 
  Lena Hammarqvist, kommunkansliet 
  Catrin Marsell, sekreterare 
 
Utses att justera:    Christer Olsson 
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 7 november 2019 
 
Underskrifter:    
 ...................................................                    .................................................. 
 Ordförande Per Gruvberger                 Justerande Christer Olsson 
 
                           ................................................... 
 Sekreterare Catrin Marsell                             Paragrafer: 100     
________________________________________________________________________ 

 
ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsen                                         Sammanträdesdatum: 4 november 2019 
 
Anslagsdatum: 8 november 2019      Datum för anslagets nedtagande: 2 december 2019                           
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift:      _ 
                   Annika Jansson                                                                    Utdragsbestyrkande 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
Kommunstyrelsen  4 november 2019  2  
Kommunstyrelsen  
 
 
 
 

 23 oktober 2019 
 
  

 6 
 
 

       Ks § 100 
Ks § 95                          Dnr 2019/82 
 
Ekonomisk plan 2020 – 2022  
 
Budgetberedningen hanterade materialet förslag till Ekonomisk plan 
2020-2022 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 23 
september 2019 § 59. Då beslutades ”att fastställa materialet och 
överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt hantering”. 
 
Av protokollet framgår att ”kommunfullmäktige beslutade 12 juni 2019 § 
46 att fastställa nämndernas ramar för år 2020 för fortsatt budgetarbete”. 
Sedan dess har uppräkning om 3 200 tkr för justerade intäkter avseende 
”Jämlik skola” skett inom ramen för barn- och utbildningsnämnden. Det 
innebär att följande ramförslag nu är föreliggande: 
 
Kommunstyrelsen 168 556 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden 217 905 tkr 
Socialnämnden 340 619 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden 3 297 tkr 
 
Materialet visar sammantaget ett budgeterat underskott om 12 526 tkr 
före extraordinära kostnader/intäkter.  
 
Vidare noteras att barn- och utbildningsnämnden 2019-08-20 § 50 
beslutade att begära utökning av sin ram med 3 510 tkr. 
Teknikutskottet begärde vid sammanträdet 2019-10-07 § 84 utökad ram 
med 2 500 tkr.   
 
Kommunchef Claes Hultgren redogör i tjänsteskrivelse daterad  
2019-10-15 för aktuell situation beträffande förutsättningar för det 
fortsatta arbetet.  
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 1 april 2019, § 22 föreslog 
kommunchefen följande ramar; 
 
Kommunstyrelsen 168 556 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden 215 105 tkr 
Socialnämnden 337 619 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden 3 297 tkr 
 
I detta förslag är inte uppräkning om 3 200 tkr för justerade intäkter 
avseende ”Jämlik skola” inom ramen för barn- och utbildningsnämnden 
beaktat.  

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
Kommunstyrelsen  4 november 2019  3  
Kommunstyrelsen  
 
 
 
 

 23 oktober 2019 
 
  

 7 
 
 

       Kommunchefen föreslår 
 
att   kommunstyrelsen beslutar om förändrade ramar enligt 
kommunchefens tidigare förslag till arbetsramar, Ksau 1 april 2019, § 22. 
att   omgående tillsätta arbetsgrupp för att utvärdera möjligheten att 
minska kostnaderna för ny skola och ev. ombyggnad av simhallen 
alternativt föreslå annan lösning. 
att   om kommunstyrelsen fastställer nuvarande  resultatnivå 2020-2022, 
daterad 2019.10.15,  bör övervägas en skattehöjning om minst 50 öre 
redan inför budget 2020. 
Vidare föreslår förvaltningen 
att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat  
för 2020-2022  
 
att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de  
motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i  
handlingarna  
 
att investeringar för år 2020 härmed antagits om 49 800 tkr.  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid  
köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid  
bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr  
 
att före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska 
beslut tas i nämnd eller för kommunstyrelsen utskott 
 
att beslut för investering inom teknikutskottet 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  
 
att för fyllande av kommunens medelsbehov 2020 av de till kommunen  
skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 21,52 kr/skattekrona  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel,  
uppta lån om högst 30 000 tkr i 2020 års budget  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens utskott att under 2019 från fall  
till fall pröva frågan om disposition av i budget 2020 upptagna medel  
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       att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringarna i  
budgeten som erfordras samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om  
tilläggsbudget år 2020 för pågående projekt.  
 
 
Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson och kommunchef Claes Hultgren 
presenterar ärendet.  
 
 
Efter föredragningen yrkar Per Gruvberger att skattesatsen för 2020 blir 
oförändrad och fastställs till 21,52 kr/skattekrona. 
Christer Olsson bifaller förslaget. 
 
Jomark Polintan föreslår ändring i skrivningen i teknikutskottets mål 
”Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska 
kommunens hyreskostnader och effektivisera lokalanvändningen i 
kommunen” byts till: 
Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska 
kommunens hyreskostnader och effektivisera lokalanvändningen i 
kommunen, här bör också arbetet med att hitta hyresgäster eller avyttra 
fastigheter som står tomma prioriteras. 
Nytt mål inom teknikutskottet: 
Att servera måltider med så lite antibiotika som möjligt. Därför ska det 
strävas efter att vi vid servering av kött eller kyckling ska det komma ifrån 
Sverige. 
 
Jomark Polintan föreslår följande nya prioriterade områden: 
Närvårdsinsatser 
Att intensifiera arbetet med regionen för att få till en etablering av 
närvårdsplatser i vår kommun 
Förbättrade måltider 
Att se över och förbättra måltidsituationen på våra särskilda boenden 
Att arbeta fram välfungerande forum/dialog med brukare/barn omkring 
maten som serveras 
Byggnation på Finnshytteområdet 
Att utreda exploatering av Finnshyttans tomter för etablering. 
 
Vidare föreslår Jomark Polintan att formuleringen för området integration 
kvarstår som tidigare, dvs: 
Handlingsplan för integration 
Att ta fram förslag på förvaltningsövergripande handlingsplan för 
integration  
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       Anders Nilsson föreslår att formulering om att motverka barnfattigdom 
kvarstår som tidigare samt att folkhälsoarbetet tillförs som nytt område. 
Dessa formuleras enligt följande: 
Handlingsplan för att motverka barnfattigdom 
Att ta fram en policy/handlingsplan för att motverka barnfattigdom i 
Filipstad  
Strategi för folkhälsoarbetet 
Att ta fram en strategi för folkhälsoarbetet i Filipstad för att motverka den 
socioekonomiska utvecklingen i kommunen 
 
Torbjörn Parling föreslår nytt prioriterat område: 
Översyn fritidsorganisation 
Att ta fram förslag på en samlad kultur och fritidsorganisation under 
kommunstyrelsens kultur och föreningsutskott. Den organisationen ska 
även ansvara för föreningsstöd och utveckling för kommunens 
föreningsliv. 
 
Christer Olsson och Peter Johansson föreslår 
att Filipstads kommun inleder ett arbete för att försköna genomfarten i 
Lesjöfors och att detta sker i samarbete med Byalag och berörda 
fastighetsägare. 
att Filipstads kommun utreder förutsättningarna att starta en nationell 
idrottsutbildning på Spångbergsgymnasiet. 
att Filipstads kommun utreder och initierar ytterligare samarbeten med 
närliggande kommuner. 
att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Hällefors 
kommun om ett utvecklat samarbete angående gymnasieskolan. 
att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Ludvika 
kommun om samarbete angående grundskoleelever boende i 
Fredriksberg. 
att Filipstads kommun intensifierar arbetet med att utveckla och skapa 
ännu bättre förutsättningar för besöksnäringen, så att fler företag väljer 
att etablera sig i kommunen och som därmed kan ge fler arbetstillfällen. 
 
Patrik Fornander yrkar att ärendet återremitteras för att invänta den 
detaljerade redovisning som barn- och utbildningsnämnden redovisar 
den 29/10 med anledning av nämndens prognostiserade underskott. 
Per Gruvberger yrkar bifall till förslaget om återremiss. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa oförändrad skattesats till 21,52 kr/skattekrona för 2020 
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4 november  
2019 
 

 Kommunstyrelsen beslutar vidare 
 
att återremittera ekonomisk plan 2020 – 2022 i avvaktan på den ekonomiska 
redovisningen i barn- och utbildningsnämnden den 29 oktober 
 
att kommunstyrelsen sammanträder den 4 november, kl 8.30 för fortsatta 
överläggningar om den ekonomiska planen 2020 – 2022. 
 
____________ 
 
Vid barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 29 oktober, § 73, 
redovisas följande orsaker till budgetavvikelsen: 
 
-IKE (interkommunal ersättning) för gymnasiet, -3 miljoner kr 
(kostnaden saknades vid uppföljning efter september) 
-Förändringar i ram och statsbidrag för grundskolan 
-Organisation i förhållande till intäkter från migrationsverket. 
 
Vidare redovisades utmaningar för grund- och grundsärskolan samt 
gymnasiet inför kommande budgetår. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen följande 
uppdrag;  
 
att redovisa gymnasieskolans totala kostnader och intäkter per program 
avseende lärartäthet och elevantal 
 
att redovisa budget och utfall för gymnasieskolans interkommunala 
ersättning 
 
att förvaltningen ytterligare utreder grundskolans personal och 
lönekostnader samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Claes Hultgren redogör för aktuell situation.  
Förvaltningschef Jan-Erik Andrén redovisar anledningen 
till barn- och utbildningsnämndens ökade underskott. I 
samband med presentationerna besvaras även frågor. 
Förvaltningen reviderar dessutom förslaget om 
kommunstyrelsens gräns för inköp av fastighet till 10 000 
tkr.   
 
Efter överläggningarna framställs följande yrkanden. 
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 Per Gruvberger yrkar: 
 
1.  att uppdra till kommunchefen att säkerställa pågående 
arbetsgrupper/projektgruppen som hanterar planering av ny skola och 
ombyggnad av simhall ser på möjligheten att minska kommande ökning 
av kostnader. Det kan vara både i anpassning av byggnation och 
verksamhet.  
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar avslag på 
förslaget. 
 
2.  att avslå teknikutskottets begäran om utökad ram och att 
besparingarna får klaras inom kommunstyrelsens totala ram.  
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslaget. 
 
3.  att bifalla barn- och utbildningsnämndens begäran vid sammanträdet 
2019-08-20 om utökad ram med 3 510 tkr, vilket ger en ram på 221 415 
tkr.  
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslaget. 
 
 
4.  att minska socialnämndens ram med 3 000 tkr, vilket ger en ram på 
337 619 tkr.  
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslaget. 
 
5. att revidera finansieringen enligt kommunchefens redovisade 
beräkningar av ökade inkomster, förutom ökad disposition av avsatta 
medel som sätts till 3 500 tkr. Vilket innebär en förbättring av 
finansieringen med 14 300 tkr.  
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslaget. 
 
6. att i övrigt anta av ekonomienheten upprättat förslag till ekonomisk plan 
2020-2022 Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson 
yrkar bifall till förslaget. 
 
Jomark Polintan yrkar: 
 
1. Gällande teknikutskottets mål ”Samordna kommunens verksamheter i 
egna lokaler för att minska kommunens hyreskostnader och effektivisera 
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 lokalanvändningen i kommunen” tillförs skrivningen ”här bör också arbetet 
med att hitta hyresgäster eller avyttra fastigheter som står tomma 
prioriteras”.  
 
Förslag på nytt mål inom teknikutskottet:  
2. Att servera måltider med så lite antibiotika som möjligt! Därför ska det 
strävas efter att vi vid servering av kött eller kyckling ska det komma från 
Sverige.  
 
Förslag på nya prioriterade områden: 
 
Närsjukvårdsplatser  
3. att intensifiera arbetet med regionen för att få till en etablering av 
närsjukvårdsplatser i vår kommun.  
 
Förbättra måltider 
4. att se över och förbättra måltidssituationen på våra särskilda boenden. 
att arbeta fram välfungerande forum/dialog med brukare/barn omkring 
maten som serveras.  
 
Byggnation på Finnshytteområdet 
5. att utreda exploatering av Finnshyttans tomter för etablering.  
 
Handlingsplan för integration 
6. att ta fram förslag på förvaltningsövergripande handlingsplan för 
integration (gamla skrivningen står kvar).  
 
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till 
samtliga av Jomark Polintans förslag 
 
Thorbjörn Parling yrkar: 
 
Förslag på nytt prioriterat område: 
 
1. att ta fram förslag på en samlad kultur och fritidsorganisation under 
kommunstyrelsens kultur och föreningsutskott. Den organisationen ska 
även ansvara för föreningsstöd och utveckling för kommunens föreningsliv     
 
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslaget. 
 
Anders Nilsson yrkar: 
 
Förslag på nya prioriterade områden  
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 Handlingsplan för att motverka barnfattigdom 
1. att ta fram en policy/handlingsplan för att motverka barnfattigdom i 
Filipstad. 
(gamla skrivningen står kvar) 
 
Strategi för folkhälsoarbete 
2. att ta fram en strategi för folkhälsoarbete i Filipstad för att motverka den 
socioekonomiska utvecklingen i kommunen. 
 
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslagen. 
 
Christer Olsson och Peter Johansson yrkar: 
 
Förslag på nya prioriterade områden / insatser och uppdrag / utredningar 
2020-2022: 
 
1. att Filipstads kommun inleder ett arbete för att försköna genomfarten i 
Lesjöfors och att detta sker i samarbete med Byalag och berörda 
fastighetsägare. 
Per Gruvberger och Helena Halvarsson yrkar bifall till förslaget 
 
2. att Filipstads kommun utreder förutsättningarna att starta en nationell 
idrottsutbildning på Spångbergsgymnasiet. 
Per Gruvberger yrkar avslag då det är mycket kostsamt och Helena 
Halvarsson yrkar bifall till förslaget. 
 
3. att Filipstads kommun utreder och initierar ytterligare samarbeten med 
närliggande kommuner. 
Per Gruvberger och Helena Halvarsson yrkar bifall till förslaget 
 
4. att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Hällefors 
kommun om ett utvecklat samarbete angående gymnasieskolan. 
Per Gruvberger och Helena Halvarsson yrkar bifall till förslaget 
 
5. att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Ludvika 
kommun om samarbete angående grundskoleelever boende i Fredriksberg. 
Per Gruvberger och Helena Halvarsson yrkar bifall till förslaget 
 
6. att Filipstads kommun intensifierar arbetet med att utveckla och skapa 
ännu bättre förutsättningar för besöksnäringen, så att fler företag väljer att 
etablera sig i kommunen och som därmed kan ge fler arbetstillfällen. 
Per Gruvberger och Helena Halvarsson yrkar bifall till förslaget 
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Budget 2020: 
 
7. att projekteringen av ny F-6-skola avbryts/avslutas. 
Per Gruvberger och Thorbjörn Parling yrkar avslag medan Helena 
Halvarsson och Patrik Fornander yrkar bifall till förslaget.  
 
Helena Halvarsson yrkar: 
 
Förslag på nya prioriterade områden: 
 
1. att det ska finnas en återvandringshandläggare inom ramen för 
socialtjänsten. 
 
2. att socialtjänsten ser över hur kraven på motprestationer kan 
ökas/effektiviseras angående försörjningsstöd 
 
3. att man ser över vad man kan göra inom ram för att säkerställa att de 
äldre får det lilla extra. 
 
Per Gruvberger, Peter Johansson och Christer Olsson yrkar avslag på 
samtliga förslag då förslag 1 är migrationsverkets uppdrag och förslag 2 
och 3 nyligen hanterats inom socialnämnden.  
 
Sedan samtliga yrkanden framställt ställs de under proposition, ett i taget. 
Propositionernas besvarande medför följande: 
 
Per Gruvbergers yrkanden 1-6 har vunnit bifall. 
 
Jomark Polintans yrkanden 1-6 har vunnit bifall. 
 
Anders Nilssons yrkanden 1 och 2 har vunnit bifall. 
 
Thorbjörn Parlings yrkande 1 har vunnit bifall. 
Christer Olssons och Peter Johanssons yrkande 1, 3, 4, 5 och 6 har 
vunnit bifall. Yrkande 2 avslås. Gällande yrkande 7 begärs votering. Den 
som röstar för att avslå yrkandet röstar Ja, den som röstar för att bifalla 
yrkandet röstar nej. Per Gruvberger, Thorbjörn Parling, Åsa Hååkman 
Felth, Jomark Polintan, Marina Isaksson och Anders Nilsson röstar Ja. 
Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson 
och Helena Halvarsson röstar Nej. Med 6 röster mot 5 beslutar 
kommunstyrelsen avslå yrkande 7.  
Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson 
och Helena Halvarsson reserverar sig mot beslutet.  
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 Helena Halvarssons yrkande 1-3 avslås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att   materialet Ekonomisk plan 2020-2022 revideras som följd av 
tillstyrkande av Per Gruvbergers yrkande nr 1-6, Jomark Polintans 
yrkande 1-6, Anders Nilssons yrkande 1, 2, Thorbjörn Parlings yrkande 1, 
Christer Olssons yrkande 1, 3, 4, 5 och 6 samt 
 
att   i övrigt anta av ekonomienheten upprättat förslag till ekonomisk plan 
2020-2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat  
för 2020-2022  
 
att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de  
motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i  
handlingarna  
 
att investeringar för år 2020 härmed antagits om 49 800 tkr.  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid  
köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 10 000 tkr  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid  
bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr  
 
att före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska beslut 
tas i nämnd eller för kommunstyrelsen i utskott 
 
att beslut för investering inom teknikutskottet 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  
 
att för fyllande av kommunens medelsbehov 2020 av de till kommunen  
skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 21,52 kr/skattekrona 
(beslutades av kommunstyrelsen 23 oktober 2019 §95) 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel,  
uppta lån om högst 30 000 tkr i 2020 års budget  
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 att bemyndiga kommunstyrelsens utskott att under 2019 från fall  
till fall pröva frågan om disposition av i budget 2020 upptagna medel  
 
att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringarna i  
budgeten som erfordras samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om  
tilläggsbudget år 2020 för pågående projekt.  
 
Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson 
och Helena Halvarsson reserverar sig mot beslutet i den del då Christer 
Olssons och Peter Johanssons yrkande 7 avslås.  
 
_______ 
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