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       Au  §  28 
Au  §  27 
Au  §  22                          Dnr 2019/82 
 
Ekonomisk plan 2020-2022 
 
Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson 
informerar om aktuella förutsättningar för budget 2020-2022. Under 
föredragningen belyses bland annat osäkerheter för flera poster på 
finansieringen. Även befarade hot och möjligheter lyfts fram. Situationen 
kräver åtgärder värda ca 30 mkr på årsbasis för att hantera de närmsta 
åren (löne- och prisökningar beräknas till ca 23 mkr, samtidigt som 
ramarna måste minska med ca 7 mkr). 
 
Förvaltningarna redovisar aktuell situation (dock är inte uppföljningarna 
för 3 månader 2019 klara). Särskilt belyses hur Migrationsverkets 
uppsägning av asylplatser påverkar kommunens och bostadsstiftelsens 
verksamheter, främst ur skolans och fastigheternas perspektiv, i 
synnerhet i Lesjöfors. Sammantaget berörs ca 200 asylplatser i 
kommunen medan Stålvallaskolan beräknas ha 46 färre barn/elever 
nästa läsår. Spångbergsgymnasiet kommer minska med 19 elever nästa 
år gällande asylsökande. Inom socialtjänsten ses utmaningar i att 
hantera ökade kostnader för försörjningsstöd och placeringar av barn.  
 
Utvecklingspotentialen för folkhälsostrukturen i Filipstad beskrivs liksom 
hur det är kopplat till de kommunala verksamheternas kostnadsbild. Det 
noteras även att läget fortfarande är mycket oklart gällande behov av 
åtgärder vid simhallen.     
 
Kommunchefen presenterar preliminära arbetsramar enligt följande: 
 
                                                       2020               (2019) 
 
Kommunstyrelsen                          168 556 tkr     169 701 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden      215 105 tkr     221 845 tkr 
Socialnämnden                              337 619 tkr     335 708 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden            3 297 tkr         3 654 tkr 
 
Kommunchefen föreslår även att förvaltningschefsgruppen tar fram 
förslag till åtgärder för att komma inom ram till nästa budgetberedning. 
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       Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefsgruppen att till nästa beredning ta fram 
sammanhållna förslag utgående från av kommunchefen presenterade 
preliminära arbetsramar 
 
att uppdra till förvaltningscheferna informera vid nästa nämnd om 
budgetberedningens arbete och uppdrag. 
_________ 
 
Kommunchef Claes Hultgren redovisar tillsammans med ekonomstrateg 
Britt-Inger Gustafsson och förvaltningscheferna de uppdrag som 
verkställts sedan föregående budgetberedning. 
 
Det betonas att de sammanhållna förslagen redovisar den nivå av 
åtgärder som behövs för att nå tidigare föreslagna ramar. Dessa 
åtgärder ska sedan behandlas och av respektive nämnd.  
 
Vid nästa budgetberedning ska förslagen kompletteras med en 
precisering av volymförändringar inom Äldreomsorgen, beskrivning och 
analysering av prognos för försörjningsstödets utveckling samt 
ekonomiska effekter för fastighetsavdelningen vid olika alternativa 
åtgärder inom skolan.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   kalla till ny budgetberedning den 8 maj klockan 8.00 
_______   
 
Förvaltningarna föredrar de uppdrag som gavs vid förra 
budgetberedningen. Kommunchef Claes Hultgren utvecklar aktuell 
situation beträffande befolkningsutveckling m.m.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   överlämna föreliggande material till kommunstyrelsen utan eget 
förslag 
_______ 
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