Sida

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

1(1)

Datum
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Till ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige
Tid:
Plats:

torsdagen den 16 juni 2022 klockan 18:15
Biosalongen, Folkets Hus

Sammanträdet inleds med information från Agera Värmland.
Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund” som pågår i ca 30 minuter.
Frågor kan lämnas in skriftligt, i förväg till kommunkansliet eller
skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 20 juni, kl 15.30.
Justerare: Olle Engström (S) och Helena Halvarsson (SD) med Britt-Marie
Wall (S) och Peter Johansson (C) som ersättare.
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Marina Isaksson
Ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-01

§ 42

Dnr 2021-000257

Ekonomisk plan 2023-2025
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
Att till KS ram tillföra 7 550 tkr för kapitalkostnader skola/idrottshall/
simhall
Att till KS ram tillföra 1 000 tkr som inflationstillägg för Teknikutskott
Att till KS ram tillföra 2 500 tkr för drift av simhall
Att minska SOC ram med 6 000 tkr för effekt av folkhälsoarbetet
Att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förslag till ekonomiska ramar
med ovan föreslagna justeringar för nämnderna 2023 – 2025, vilket
sammantaget innebär;
• Kommunstyrelsen
• Miljö- och byggnadsnämnd
• Barn- och utbildningsnämnd
• Socialnämnd
• Övriga/gemensamma nämnder
• Totalt

196 764 tkr
2 489 tkr
223 181 tkr
345 058 tkr
17 212 tkr
784 704 tkr

Vidare föreslås Kommunfullmäktige
Att besluta om investeringsbudget om 44 000 tkr
Att anta mål för nämnderna till Kommunfullmäktige samt
Att alla tjänster som blir vakanta av någon anledning ska utvärderas vad
gäller behov och organisation inom respektive förvaltning innan beslut om
återbesättande tas.
Reservation
Christer Olsson, Patrik Fornander och Peter Johansson reserverar sig mot
beslutet i de delar där Christer Olssons yrkanden ej vunnit bifall.
Johnny Grahn och Urban Pettersson deltar inte i beslutet avseende Christer
Olssons yrkanden 1-6.
Johnny Grahn och Urban Pettersson reserverar sig mot beslutet i de delar där
Johnny Grahns yrkanden ej vunnit bifall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Sammanfattning av ärendet
Under arbetet med att ta fram ekonomisk plan för 2021 – 2023 påbörjades ett
arbete enligt en handlingsplan som fram till 2025 ska leda till att Filipstads
kommun har en ekonomi i balans. Det innebär att nämnderna ska ha nått de
ramar som var utgångspunkt för budget 2020. Åtgärder ska vara beslutade
vilket innebär att nämnderna vid ingången av 2023 är i nivå med beslutad
ram.
Handlingsplanen har justerats för att hållas aktuell och ser i dagsläget ut som
följande:
Ekonomisk plan 2023 - 2025
Handlingsplan för att nå ett resultat på sikt som uppgår till 1 % av
skatteintäkter och generella bidrag:
• Att under perioden 2022 ska verksamheterna vidtaga åtgärder så att de
ligger i nivå med budgetram 2020 (med lönetillägg för 2021,2022 och övriga
justeringar), inför budget 2023.
• Att återställa underskott 2019 och 2020 under en längre tid än 3 år pga.
synnerliga skäl.
• Använda balanserade medel: 2023 – 2025 = 51 mkr
• Åtgärder 2021 – 2025 kopplat till Folkhälsoarbete
• Skattehöjning 0,75 kr från 2022 är genomförd
• Resultatmål = 1,0% = 8 000 tkr (Viktigt att på sikt stärka eget kapital)
(anm. Beslut i Ksau (BB) § 17/2022: att vidhålla den ekonomiska
handlingsplanen men att under 2023 göra ett avsteg från 1% målet till 0% för
att köpa oss tid.)
• Skola, idrottshall och simhall är inkluderade.
(Beslut om ny skola, idrottshall och simhall har fattats av KF § 111/2020
samt KF § 44/2021))
Det förslag som föreligger är baserat på följande förutsättningar:
• Löneutveckling 2,8 % - 2,0 % - 2,8 %
• Arbetsgivaravgifter 40,95 % (höjt från 39,15 % till 40,95 % pga. nytt
pensionsavtal AKAP-KR)
• Prisutveckling/inflation 0 % - 0 % - 0 %
• Ränta på investeringar enligt SKR 1,25 %.
• Beräknad befolkningsförändring 2023 -100 personer jämfört med budget
2022 (10 300 - 10 250 - 10 200 personer)
• Skatteunderlagsprognos SKR 22:15 2022-04-28
Skatteunderlag enligt riksprognos.
• Avgiftsfinansierad verksamhet skall vara självfinansierande.
Materialet föreslår följande ramar för 2023:
• Kommunstyrelsen
185 714 tkr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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• Miljö- och byggnadsnämnd
• Barn- och utbildningsnämnd
• Socialnämnd
• Övriga/gemensamma nämnder
• Totalt

2 489 tkr
223 181 tkr
351 058 tkr
17 212 tkr
779 654 tkr

I handlingsplanen föreslås även att 7 550 tkr tillförs KS för kapitalkostnader
för skola/idrottshall och simhall, 1 000 tkr som inflationstillägg för
Teknikutskottet samt att 2 500 tkr tillförs för drift av Simhall (av dessa
medel är 1 500 tkr en del av de 2 200 tkr som lyftes ur budget i samband
med att simhallen stängde och fritidschef slutade sin tjänst och som skulle
återföras då ny simhall står klar.700 tkr återfördes inför budget 2022) och att
Socialnämndens ram minskas med 6 000 tkr som en följd av den effekt
folkhälsoarbetet beräknas ge.
Detta skulle innebära att ramarna för KS och SOC justeras till:
Kommunstyrelsens ram 185 714 tkr + 11 050 tkr = 196 764 tkr
Socialnämndens ram
351 058 tkr – 6 000 tkr = 345 058 tkr
Totalt uppgår då ramarna till 784 704 tkr
I materialet finns även redovisat förslag till investeringsram inom Filipstads
kommun vilken uppgår till 44 000 tkr fördelat enligt:
KS
38 800 tkr
BUN
4 200 tkr
SOC
1 000 tkr
Totalt
44 000 tkr
Materialet innehåller även förslag till mål till Kommunfullmäktige för
respektive nämnd.
Ekonomichef Britt-Inger Gustafsson och Kommundirektör Hannes Fellsman
presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill.
Beslutsunderlag
Budgetberedningsmaterial 2022-05-02 för Ekonomisk plan 2023 -2025
Budgetberedningens beslut KSAU 2022-05-04 §17
Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Olsson yrkar med instämmande av Peter Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1. att uppdra till tekniska förvaltningen att konkurrensutsätta delar av
förvaltningen motsvarande en besparing med 5 000 tkr
2. att inleda avvecklingen av den kommunala SFI-undervisningen och
därmed reducera kommunens kostnad med 3 000 tkr
3. att uppdra åt kommunens samtliga förvaltningar att effektivisera
administration och ledningsfunktioner motsvarande sammanlagt 5 000 tkr
4. att förstärka Barn- och Utbildningsförvaltningens budgetram med 9 500
tkr för att säkerställa fortsatt drift av glesbygdsskolorna i Brattfors,
Nordmark, Lesjöfors och Nykroppa, samt för att utveckla gymnasieskolans
programutbud
5. att Alla tjänster som blir vakanta av någon anledning ska utvärderas vad
gäller behov och organisation inom respektive förvaltning innan beslut om
återbesättande tas samt
6. att överskottesmålet med 1% bibehålls för 2023.
Åsa Hååkman Eriksson yrkar avslag på Christer Olssons yrkande nr 1-4 samt
6 och bifall till yrkande 5. Patrik Fornander yrkar bifall till samtliga av
Christer Olssons yrkanden.
Johnny Grahn yrkar
1. att vi gör ett nollresultat 2024
2. att BUN tillförs 8 000 tkr från de avsatta medlen.
Åsa Hååkman Eriksson yrkar avslag till Johnny Grahns yrkanden, Urban
Pettersson yrkar bifall till desamma.
Beslutsgång
Ordförande ställer Christer Olssons yrkande 1 under proposition. Förslaget
avslås.
Ordförande ställer Christer Olssons yrkande 2 under proposition. Förslaget
avslås.
Ordförande ställer Christer Olssons yrkande 3 under proposition. Förslaget
avslås.
Ordförande ställer Christer Olssons yrkande 4 under proposition. Förslaget
avslås.
Ordförande ställer Christer Olssons yrkande 5 under proposition. Förslaget
bifalls.
Ordförande ställer Christer Olssons yrkande 6 under proposition. Förslaget
avslås.
Ordförande ställer Johnny Grahns yrkande 1 under proposition. Förslaget
avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer Johnny Grahns yrkande 2 under proposition. Förslaget
avslås.

Justerandes signatur
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Budgetberedning
2023 – 2025
2022-06-16 KF

Tidplan
Ekonomisk plan 2023 – 2025
2022-03-07

Information om budget och budgetförutsättningar
Budgetberedning, ersättare, ekonomer, förvaltningschefer och fackliga företrädare

2022-04-04

Budgetberedning

2022-05-02

Budgetberedning

Kommunstyrelsen – förslag till KF om ramar
2022-06-01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2022-06-16
Kommunfullmäktige – beslut om ramar
§ XX/2022
2022-09-26

Budgetberedning – Slutsammanträde

2022-09-28

MBL § 19

2022-10-06

MBL § 11

2022-10-31

Kommunstyrelsen

2022-11-24

Kommunfullmäktige
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Underlag för budgetarbete 2023 - 2025
Budgetförutsättningar för Filipstads kommun

 Löneutveckling 2,8 % - 2,0 % - 2,8 %
 Arbetsgivaravgifter 40,95 % (höjt från 39,15 % till 40,95 % pga. nytt pensionsavtal AKAPKR)
 Prisutveckling/inflation 0 % - 0 % - 0 %
 Ränta på investeringar enligt SKR 1,25 %.
 Beräknad befolkningsförändring 2023 -100 personer jämfört med budget 2022
(10 300 - 10 250 - 10 200 personer)
 Skatteunderlagsprognos SKR 22:15 2022-04-28
Skatteunderlag enligt riksprognos.
 Avgiftsfinansierad verksamhet skall vara självfinansierande.

Handlingsplan

I Ekonomisk plan 2021 – 2023 antogs en handlingsplan som utgångspunkt för de kommande åren för att
på sikt nå en ekonomi i balans och som ligger i nivå med de skatteintäkter och generella statsbidrag som
kommunen genererar.
I arbetet med Ekonomisk plan 2023 – 2025 har vissa justeringar gjorts för att hålla handlingsplanen
aktuell:
Ekonomisk plan 2023 - 2025
Handlingsplan för att nå ett resultat på sikt som uppgår till 1 % av skatteintäkter och generella bidrag:
• Att under perioden 2022 ska verksamheterna vidtaga åtgärder så att de ligger i nivå med budgetram
2020 (med lönetillägg för 2021,2022 och övriga justeringar), inför budget 2023.
• Att återställa underskott 2019 och 2020 under en längre tid än 3 år pga. synnerliga skäl.
• Använda balanserade medel: 2023 – 2025 = 51 mkr
• Åtgärder 2021 – 2025 kopplat till Folkhälsoarbete*
• Skattehöjning 0,75 kr från 2022 är genomförd
• Resultatmål = 1,0% = 8 000 tkr (Viktigt att på sikt stärka eget kapital)
• Skola, idrottshall och simhall är inkluderade.
(Beslut om ny skola, idrottshall och simhall har fattats av KF § 111/2020 samt KF § 44/2021))
* Folkhälsoarbete
Folkhälsoarbetet är en övergripande benämningen av det tvärsektoriella arbetet som bl.a arbetar utifrån
målbilden 2025 – att halvera försörjningsstöd och placeringskostnader för barn och unga.
Denna målbild är mycket viktig att nå då en halvering av dessa kostnader både ger effekt på samhället i
stort, den kommunala ekonomin och i samklang stämmer väl ihop med den kommunala visionen 2030 –
en välmående kommun.
Exempel på beslut och insatser som görs redan idag kan nämnas
• AIE och IFO samverkan kring processen för försörjningsstöd.
• Omorganisation av kommunal vuxenutbildning från BUN till KS
• Säkerhet och trygghet
• Ny elevhälsoorganisation med syfte att genom samverkan mellan Soc och Elevhälsa identifiera
verktyg för att färre barn ska behöva placeras utom hemmet och att fler barn ska kunna återförenas
med sina familjer
Arbetet med Folkhälsoarbetet kommer ske i tydligt definierade och väl kända processer.
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Återställande av negativa resultat 2019 - 2023
I den nya Kommunallagen (2017:725) kap. 11 § 13 står följande att läsa:
§ 13 Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det
finns synnerliga skäl.
Vid synnerliga omständigheter kan synnerliga skäl åberopas för att göra undantag från kommunallagens
krav på att negativa resultat ska återställas inom tre år.
I balanskravsutredningen för 2019 och 2020 redovisades underskott med -21 368 tkr respektive -3 690
tkr. Totalt -25 058 tkr.
Filipstads kommun har att hantera ett rejält underskott inom kommunen individ- och familjeomsorg, IFO,
som är kopplat till effekten av tidigare och pågående integrationsutmaning vilken är en följd av det stora
mottagandet av nyanlända under 2015 – 2016.
Kommunens tydliga uppfattning är att detta är ett statligt ansvar att finansiera och inte överlåta till Filipstad
och andra kommuner i samma situation.
Med anledning av ovanstående hänvisas till synnerliga skäl för att inte återställa det negativa resultatet
under tre år utan att återställandet sker över längre tid.

Balanskravsutredning
Återställande av negativa resultat

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

0

-21,3
-21,3
-3,7

-25,0
-21,3
-3,7

-13,0
-9,3
-3,7

-5,3
-1,6
-3,7

-4,6
-0,9
-3,7

0,0
0,0
0,0

-21,3

-3,7

12,0

7,7

0,7

9,3

9,1

21,3

25,0

13,0

5,3

4,6

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

UB synnerliga skäl som ska återställas (övre längre tid)

-21,3

-25,0

-13,0

-5,3

-4,6

0,0

0,0

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat
varav från år 2019 (återställs senast 2023)
varav från år 2020 (återställs senast 2024)

-21,3
-21,3

-25,0
-21,3
-3,7

-13,0
-9,3
-3,7

-5,3
-1,6
-3,7

-4,6
-0,9
-3,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat
varav från år 2019
varav från år 2020
Årets balanskravsresultat enl. balanskravsutredning
+ Synnerliga skäl att inte återställa
+ Synnerliga skäl för att återställa under längre tid
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 år
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Vision 2030

En välmående kommun
Mål och strategier
Utbildning
- Goda skolresultat
- Brett utbud av gymnasieutbildningar på hemmaplan
- Utbildningarna matchar näringslivets behov
- Stor andel elever på eftergymnasiala utbildningar
- Utbildningsinsatser som inkluderar alla
Miljö och fritid
- Sjönära boenden
- Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter som tillgängliggörs i samverkan med föreningar
- Klimatsmarta alternativ
- Attraktiva miljöer i hela kommunen
Trygghet och folkhälsa
- Trygghet och välmående genom hela livet
- Trygghetsskapande arbete tillsammans med andra aktörer
- Folkhälsoarbete i samverkan
Arbete och företagande
- Språkutbildningar som möjliggör arbete och företagande
- Nya etableringar av företag
- Företag kan förvänta sig ett gott stöd från kommunen
- Vår väl utbyggda infrastruktur bidrar till näringslivets goda förutsättningar
- En väl utvecklad besöksnäring
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Finansiella mål 2023
 Resultatet ska vara 0,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. (anm. Beslut i KS § 17/2022)
 Verksamheten ska bedrivas så effektivt att kostnaderna, med bibehållen kvalité, inte
överstiger genomsnittliga kostnaden för motsvarande verksamhet med jämförbara kommuner.
Filipstads kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk
hushållning. Med god ekonomisk hushållning menas att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en
långsiktig hållbar utveckling. Detta innebära att resultatet ska finansiera normal investeringsnivå och nya
pensionsåtaganden.

Förslag till ramar 2023
Ramarna är uppräknade med 2,8 % lön och 0,0 % inflation. Utöver löner innehåller handlingsplanen
även poster som föreslås adderas till förslagna ramar:
KS - Kapitalkostnader för Simhall och skola
7 550 tkr
KS - Inflationstillägg för TU (energi och material)
1 000 tkr
KS - Drift Simhall
2 500 tkr
SOC – Effekt av folkhälsoarbete (IFO)
-6 000 tkr

Enligt
Lön handlingsplan

2022

2023

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Övriga/gemensamma nämnder

181 404
2 379
218 042
342 636
17 812

185 714
2 489
223 181
351 058
17 212

3 295
110
5 139
8 422

11 050

Totalt

762 273

779 654

16 966

5 050

Resultat

Slutligt
ramförslag

-6 000

7 741

196 764
2 489
223 181
345 058
17 212
784 704
730

Prioriterade områden/insatser och
uppdrag/utredningar presenteras vid slutsammanträdet 2022-09-26
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Resultatbudget per nämnd
Driftresultat

Årsredovisning
2021

Budget
2022

Prognos Mars
2022

Budgetförslag
2023

Budgetförslag
2024

Budgetförslag
2025

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Övriga/gemensamma nämnder

-177 681
-1 889
-217 678
-347 633
-2 175

-181 404
-2 379
-218 042
-342 636
-17 812

-181 939
-2 109
-224 792
-343 536
-17 812

-185 714
-2 489
-223 181
-351 058
-17 212

-188 135
-2 569
-226 955
-357 242
-17 212

-191 590
-2 684
-232 344
-366 073
-17 212

Verksamhetens nettokostnad

-747 056

-762 273

-770 188

-779 654

-792 113

-809 903

-52 765

-54 015

-54 015

34 137
5 462
-13 166

34 484
7 085
-12 446

34 484
7 085
-12 446

-56 071
-16 000
35 204
11 476
-25 391

-55 687
-15 000
35 894
11 410
-23 383

-61 500
-7 700
36 878
11 294
-21 028

Verksamhetens nettokostnad
efter justeringar

-760 222

-774 719

-782 634

-805 045

-815 496

-830 931

Skatteintäkter/slutavräkning
Generella statsbidrag och utjämning
Mellankommunal utjämning
Stöd till kommuner med högt flyktingmottagande
Stöd till kommuner med särskilda utmaningar
Sänkt arb.giv.avg 19-23 åringar
Avsatta medel
Avsatta medel / Folkhälsoarbete
Schabloner
Nedskrivning av anl. tillgångar

426 890
331 920
1 400

441 110
322 175
1 000

451 710
328 520
1 000
3 484

489 460
309 507

506 945
306 348

3 756
0
0
2 659
-2 614

2 300
12 500
2 000

3 000
12 500
2 000
500

472 035
309 390
500
3 400
3 600
500

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Total finansiella poster

9 529
-1 316
772 224

5 350
-3 975
782 460

5 350
-3 975
804 089

5 300
-8 600
786 125

5 250
-8 600
802 617

5 200
-8 600
809 893

12 002

7 741

21 455

-18 920

-12 879

-21 038

14 500
2 000
6 000

8 000
2 000
6 000
6 000

8 200
0

8 200
0
3 000

-1 000
-3 600

-1 000
-3 600

0
2 000
6 000
6 000
9 000
8 200
0
3 000
7 000
-1 000
-3 600

?
-3 950
-1 500
-1 000

?
-3 950
-1 500
-1 000

?
-3 950
-1 500
-1 000

730

9 271

9 112

(tkr)

före justeringar
Pensionskostnad
Pensionskostnad - AKAP-KR + inflation
Avtalspension intern
Kapitalkostnad intern
Total interna poster och pension

Resultat före extraordinära
kostnader/intäkter
Effekter av handlingsplan:
Avsatta medel
Avsatta medel / Folkhälsoarbete
Satsning Folkhälsoarbete effekt 2023
Satsning Folkhälsoarbete effekt 2024
Satsning Folkhälsoarbete effekt 2025
Högre PO-pålägg 1,8 % AKAP-KR
Övriga åtgärder 2023
Övriga åtgärder 2024
Övriga åtgärder 2025
Inflation TU (energi och material)
Skola
Inventarier ny skola / idrottshall kap.kostnad
(Investering särskilt ärende)
Simhall
Simhall (drift och fritidsorganisation)
Simhall ytterligare driftkostnad
Årets resultat

12 002

7 741

7

21 455

3 400
3 600

Kommunstyrelsen
Drift

Bokslut 2021 Budget 2022

Prognos
Mars 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

KF
Intäkter
Kostnader
Nettoram

-1 051
-1 051

-1 303
-1 303

-1 303
-1 303

-1 322
-1 322

-1 335
-1 335

-1 354
-1 354

KS
Intäkter
Kostnader
Nettoram

131 129
-307 759
-176 630

110 804
-290 905
-180 101

110 804
-291 440
-180 636

110 119
-294 511
-184 392

110 119
-296 919
-186 800

110 119
-300 355
-190 236

Nettoram

-177 681

-181 404

-181 939

-185 714

-188 135

-191 590

-181 404

-182 419
-3 295

-182 419
-3 295
-2 421

-182 419
-3 295
-2 421
-3 455

-185 714
-11 050

-188 135
-11 050

-191 590
-11 050

-7 550
-1 000
-2 500

-7 550
-1 000
-2 500

-7 550
-1 000
-2 500

-196 764

-199 185

-202 640

Investeringar

Ram 2022
Löneutrymme 2023
Löneutrymme 2024
Löneutrymme 2025
Budgetuppföljning Mars Ksau
Budgetuppföljning Mars Tu

190
-725

Äskanden / Åtgärder
Budgetförslag
Förändring mellan ramförslag och prognos

-181 939
-535

Enligt handlingsplanen föreslås:
Kapitalkostnader för Simhall och Skola
Inflationstillägg för Tu (energi och material)
Drift Simhall
Beslut om ramar KF § XX/2022 2022-06-16
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Kommentarer till prognos Mars 2022.

Utfall avvikelse: 4 901 tkr Prognos = -535 tkr
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 4 901 tkr.
Prognosen beräknas till ett underskott med -535 tkr.
Inom Ksau uppgår prognosen till 190 tkr och inom Teknikutskott med -725 tkr. Överskott respektive underskott beror främst på lägre
personalkostnader inom Ksau och ökade elpriser inom TU.
KSau - Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utfall avvikelse: 1 696 tkr Prognos = 190 tkr
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 1 696 tkr. Överskott finns inom alla enheter.
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 190 tkr.
Överskott finns främst inom Ekonomienhet där befintlig personal arbetar i projekt och inom AIE- administration där vakans funnits
under de tre första månaderna. Underskott finns inom HR och Vux till följd av högre personalkostnader.
KFU - Kultur och föreningsutskott
Utfall avvikelse: -59 tkr Prognos = 0 tkr
KFU visar en negativ bokförd avvikelse, -59 tkr. De flesta budgeterade bidrag har, enligt budgetkurvan, lagts i januari eftersom det är
svårt att fördela över året då utbetalningstillfällena varierar mycket.
KFU prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr.
TU - Teknikutskott
Utfall avvikelse: 3 264 tkr Prognos = -725 tkr
TU's bokförda överskott efter mars uppgår till 3 264 tkr. Överskott finns i stort sett inom de flesta verksamheter.
TU prognostiserar ett underskott med -725 tkr.
Inom skattefinansierad verksamhet prognostiseras sammantaget ett resultat som i stort sett är i balans med budget, 25 tkr, medan
man inom avgiftsfinansierad verksamhet/ Vatten och avlopp beräknar ett underskott med -700 tkr.
Inom skattefinansierad verksamhet visar IT-enheten överskott med 1 275 tkr då kapitalkostnader för bredbandsutbyggnad är fördröjt
och som en följd av nedskrivning av inventarier i årsbokslut 2021. Inom Fastighetsenheten beräknas underskott med -1 000 tkr till
följd av ökade priser på främst el.
Inom avgiftsfinansierad verksamhet beräknas också underskott som främst beror på ökade elpriser.

Äskanden / Åtgärder

Enligt presentation på Budgetberedningen 2022-05-02 och som en effekt av nytt pensionsavtal, AKAP-KR, fr.o.m. 2023
kommer PO-pålägget att justeras från 39,15 % till 40,95 % inför 2023. Detta medför ökade personalkostnader vilka måste
inarbetas i föreslagen ram inför kommande år.
Kostnaden för Kommunstyrelsen uppgår till 1 700 tkr och framgår av nedanstående tabell. Åtgärder som en följd av ökade
pensionskostnader kommer att arbetas fram.
tkr
Kommunstyrelsen
- därav Ksau
- därav TU
Miljö- och byggnadsnämnd

1 700
660
1 040
50

Barn- och utbildningsnämnd

2 450

Socialnämnd

4 000

Totalt

8 200
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Hot och möjligheter
Generell kommentar till hot och möjligheter avseende världssituation och antagande om framtida
kostnadsutveckling och äskande därom:

Kommunens verksamheter och finansiering påverkas av händelser som pågår i vår omvärld och som ligger utanför vår
kontroll. Vi påverkas fortfarande av följderna av covid-19-pandemin, de restriktioner som infördes och framför allt den
jobbskuld som upparbetats i förvaltningarna. Det är av stor vikt att vi fortsätter värna våra medarbetares arbetsmiljö och
arbetar med stärkande insatser inom den prioriterade processen – ”den välmående medarbetaren”.
Situationen präglas också av den ryska invasionen av Ukraina där det är omöjligt att förutspå hur situationen kommer att
utvecklas, men miljontals människor är på flykt. Kommunledningen för kontinuerlig diskussion med Länsstyrelsen och
Migrationsverket om hanteringen av denna situation. Det historiskt stora mottagandet av asylsökande till kommunen är en
viktig aspekt i dialogen.
Vi har under en längre tid av kraftig volatilitet gällande elpriser vilket också förklaras av en orolig omvärld och nationella
energidiskussioner.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att vi redan nu ser kostnadsökningar inom våra verksamheter och finansiering
gällande framför allt elpriser, livsmedelspriser, drivmedel, materialkostnader och räntekostnader. Dessa kostnader påverkar
hela den kommunala ekonomin och behöver hanteras kontinuerligt under året. Det ska dock tilläggas att det är svårt att
bedöma hur länge dessa kostnadsökningar kvarstår. Denna situation behöver följas, analyseras och hanteras kontinuerligt.
Situationen är dock så pass osäker över tid varav motivering till att frångå den ekonomiska handlingsplanen och äska utökad
budgetram inte föreligger.

Ksau

HR-enhet
Hot
HR-enhetens ser även under 2023 en ökad arbetsbelastning i form av en jobbskuld som uppstått under Coronapandemin
både för den egna enheten och i andra verksamheter. Arbetsmiljöfrågorna kommer vara centrala för att ha en god
arbetsmiljö för våra medarbetare för att nå vårt mål – En välmående kommun.
De fortsatta rekryteringsutmaningarna kvarstår och i och med detta kan löneläget för vissa yrkesgrupper ökar vid
nyrekrytering. Genom olika statliga satsningar har också lönen ökat väsentligt för vissa grupper, exempelvis förstelärare. Vi
har fortsatt svårt att rekrytera främst lärare och sjuksköterskor.
Möjligheter
Nytt arbetssätt har prövats under pandemin, där bland annat distansarbete har utvecklats och kan fortsätta som en del av ett
framtida arbetssätt. Vi ser en god möjlighet med att tydliggöra ”framtidens arbetsplats” där distansarbete kan vara en del.
Genom att använda de nya metoderna och verktygen som tagits fram i arbetsmiljöprojektet ”Experio WorkLab” ser vi goda
möjligheter till att vara en attraktiv arbetsgivare. Att involvera medarbetarna och skapa delaktighet i arbetsmiljöfrågor på ett
nyskapande sätt är en framgångsfaktor.
Bemanningscentralens arbete med ett strukturerat rekryteringssätt för korttidsvikarier samt uppföljning av dessa skapar
möjligheter för kommunen. Att hitta rätt medarbetare till framför allt Vård och omsorg samt Funktionsstöd ger en bättre kvalité
i verksamheterna och skapar ett bra inflöde för kompetensförsörjning.

AIE – AIE / Vux / Näringslivsenhet

Hot
AIE-förvaltningen
• Det försämrade säkerhetsläget i världen kan innebära ökade flyktingströmmar vilket Filipstad har tidigare erfarenhet av.
Om det blir verklighet kommer det att påverka vår förvaltning i hög grad.
• En stor utmaning för verksamheterna är det fortsatt höga antalet individer som behöver stöd, befinner sig i utanförskap
och lever på försörjningsstöd. Då behoven är så omfattande är det utmanande för verksamheterna att kunna möta
samtliga medborgares behov av stöd, coachning och utbildning.
Vuxenutbildningen
• Pandemin har påverkat måluppfyllelsen för hela den kommunala vuxenutbildningen. Risk finns att Komvux behöver öka
stödinsatserna för att eleverna skall nå förväntade resultat.
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Näringslivsenheten
• Det som alltid är ett hot för Näringslivsenheten är om ett större företag skulle avveckla eller flytta sin verksamhet till en
annan kommun, detta skulle påverka kommunens näringsliv i flera steg.
• Sämre logistiska/infrastrukturella förutsättningar är också ett hot för verksamheten eftersom det påverkar stora delar av
kommunens näringsliv.
Möjligheter
AIE-förvaltningen
• Samverkan inom den nya förvaltningen underlättar arbetet med att följa upp och sätta framåtsyftande mål för eleverna.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AIE
• Det utökade samarbetet med Socialförvaltningen i en mottagningsenhet skapar bättre förutsättningar för medborgare att
få relevant stöd.
Vuxenutbildningen
• Ett regionalt samverkansavtal gällande yrkesvux planeras, vilket kommer att underlätta för kommuninvånare att få en
relevant yrkesutbildning.
• Samordningsvinster kring utbildningsinsatser i Östra Värmland, genom befintligt samverkansavtal.
• Förstärkt SYV-organisation säkerställer att vi kan möta elevers behov av väg- och studieplanering.

Näringslivsenhet
• Arbetet med att förändra bilden av Filipstad genom bland annat https://movetofilipstad.se sprider en positiv känsla.
• Att vi åter igen efter pandemin kan göra fysiska företagsbesök gör att vi skapar förutsättningar för en bra dialog. De
besök som genomförts hittills efter pandemin har varit mycket positiva.
• Att befintliga företag går bra och utvecklas är förutsättningen för att fler företag ska vara intresserade av att flytta hit eller
startas upp.

Kfu

Ökade elkostnader för våra anläggningar kommer undantränga andra insatser och åtgärder.
Statliga bidrag för lovaktiviteter har de senaste åren medgivit satsningar i samverkan med föreningar. Om stöd uteblir
innebär det kraftigt reducerade möjligheter att tillhandahålla kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga.

Teknisk enhet
Prisökningar
I förra årets budgetdokument lyfte den Tekniska enheten problematiken med de kraftiga prisökningar som redan då var
tydliga för bland annat byggnadsmaterial, asfalt, bränsle och va-material samt att detta, vid den prisnivån, skulle medföra en
stor påfrestning på ekonomin för flera av tekniskas verksamheter som Fastighet, Gata-Park och VA. Detta i kombination med
de prisökningar på el och livsmedel, som i mycket är en följd av kriget i Ukraina, medför kraftiga kostnadsökningar för
tekniskas verksamheter.

Skattefinansierad verksamhet:
Bibliotek
Med hjälp av bidraget ’Stärkta bibliotek’ har en person varit anställd i tre år som språk- och It-stöd, en stor hjälp i kontakten
med utlandsfödda och de som befinner sig i ett digitalt utanförskap. Skulle det bidraget upphöra påverkar det möjligheten att
ge stöd inom dessa områden. Kostnad för denna 0,5 tjänst är -230 tkr.
IT
Det nya programmet för säkra meddelanden innebär en kostnad på -100 tkr per år. Microsoftlicenserna kommer att öka
enligt nytt avtal med ca -120 tkr per år. Därutöver behöver IT-säkerheten förbättras, vilket medför en driftskostnad på

11

-200 tkr per år. IT-enheten har samtidigt lägre kapitaltjänstkostnader på grund av nedskrivning av inventarier i bokslutet 2021
samt fr o m 2024 fullt avskriven investering avseende mobiltelefonsinvestering. Besparing 450 tkr för 2023, 400 tkr för 2024
och 300 tkr för 2025.
Ett hot för framtiden är att licenskostnader för programvaruprodukter är starkt beroende av dollarkursen. Dollarkursen har
redan för 2022 ökat och med stor sannolikhet kvarstår en hög dollarkurs även för 2023. Detta medför högre driftskostnader.
En ökning på 10% uppskattas ge -200 tkr i ökad kostnad på årsbasis.
Kost
Kostenhetens leverantörer av livsmedel har aviserat prisökningar på ca 9% från 2022-05. Med en budget för livsmedel på
cirka 8 000 tkr medför det en kostnadsökning på helår med -700 tkr. Ett minskat elevantal motverkar till viss del denna
kostnadsökning, varför nettoökningen av denna prishöjning bedöms hamna runt -500 tkr. Hur livsmedelspriserna utvecklas
framåt kommer givetvis att påverka detta.
Fastighet
Fastighetsenheten är märkbart påverkade av kraftiga prisökningar. Dessa prisökningar påverkar både drift, underhåll och
investeringsprojekt – enheten får mindre för pengarna än tidigare. Även prisökningar inom el-kostnader påverkar
verksamheten och kostnadsökningen för el beräknas till - 1 000 tkr under 2022.
Prisökningarna gör att den tidigare låga underhållsnivån påverkas än mer, dels på grund av att varje åtgärd kostar mer att
utföra, dels för att mer av pengarna i första hand måste användas till att täcka ökade driftkostnader. Att prisökningar
historiskt inte kompenserats har gjort att underhållsnivån på kommunens fastigheter indirekt påverkats negativt tidigare år.
Om kompensation för prisökningar inte sker riskerar underhållsnivån kommande år att sjunka i nivå ytterligare. Prisökningen
på material inom nuvarande budgeterade underhållsnivå beräknas till – 600 tkr.
I tabellen nedan visas den budgeterade underhållsnivån mellan åren 2017 – 2022.
År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Budget

4 940

5 500

5 740

4 230

4 350

3 730

Gata-Park
Prisökningar på bränsle påverkar verksamheten kraftigt, dels via dieselinköp för den egna maskinparken, dels via att
entreprenörskostnaderna ökar samt att kostnaden för asfaltsarbeten stiger. Kostnadsökningen enbart för dieselinköpen
bedöms medföra en kostnadsökning på -300 tkr. Det höjda elpriset bedöms medföra en ökad kostnad på
-100 tkr. Ett nytecknat avtal för maskintjänster och transporter medför en ökning på 20% på ett pris som redan indexhöjts vid
årsskiftet. Materialleverantörerna har likaså aviserat större prisökningar. Dessa kostnadsfördyringar slår dels mot driften, dels
mot de investeringar som görs. Med bibehållen servicenivå innebär dessa ökade entreprenad- och materialpriser en
kostnadsökning på ca -400 tkr.
Kapitaltjänstkostnaderna ökar de kommande åren. Orsaken till det är den omflytt av budgetmedel som gjordes 2017 från
driften till investeringsbudgeten avseende beläggningsunderhåll. För varje år byggs kapitaltjänstkostnaderna på med ca 60
tkr. Med avskrivningstiden 20 år kommer de att öka fram till 2037 för att därefter plana ut. Gata-Park har fått kompensation
som täckt de ökade kapitaltjänstkostnader men detta kommer inte att räcka framåt. Enheten har som en följd av detta dragit
ner på investeringstakten så mycket som bedöms möjligt utan alltför stora negativa konsekvenser på verksamheten. Medel
kommer dock att behövas tillskjutas i framtiden för att klara att hålla en acceptabel investeringsnivå.
Utöver detta så kommer det i framtiden att uppstå renoveringsbehov på kommunens broar. Detta medför stora kostnader
som inte ryms i den investeringsbudget som Gata-Park har idag.
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Sammanfattning Skattefinansierad verksamhet
Tabellen nedan sammanfattar de prisökningar som kommenterats i texten ovan.
Enhet
Kost -Livsmedel
Fastighet -Prisökningar el
Fastighet -Prisökningar material (UH)
Gata-Park - Prisökningar drivmedel
Gata-Park - Prisökningar el
Gata-Park -Prisökningar Entreprenad + material
Summa

Prisökningar

-500
-1000
-600
-300
-100
-400
-2 900

Avgiftsfinansierad verksamhet:
VA
Fortsatt under år 2022 genomförs åtgärder, framför allt uppströmsarbete, för att komma till rätta med utsläppsnivåerna från
Filipstads reningsverk. Större investeringar kan behöva göras för att få ner utsläppsnivåerna beroende på vilka krav
Länsstyrelsen fastställer i nytt tillstånd för verksamheten.
En utredning som är genomförd av funktionen på Flyfallets vattenverk visar på stort behov av ett nytt filtersteg i verket för att
kunna säkerställa rätt kvalitet och kvantitet av vattenleveransen för lång tid framåt samt för att kunna klara tillfälliga avbrott
på ett bra sätt.
Renovering av högreservoaren på Flyfallets vattenverk kan behöva genomföras beroende av vad nu pågående utredning av
denna visar. Om en omfattande renovering behöver genomföras finns inga möjligheter att kunna lagra dricksvatten under en
lång tid, vilket gör att ett renoveringsarbete ses som omöjligt och en ny reservoar blir då alternativet.
Antalet oväder och översvämningar i kommunen kan öka eller fortsätta på 2021 års nivå, vilket drabbar VA-enheten hårt i
form av baktryck i ledningar, fulla ledningar och stort inflöde i reningsverk.
Höga och ökade priser på el, bränsle, kemikalier, material och reservdelar slår ekonomiskt hårt mot enheten. När det gäller
vissa reningskemikalier har det aviserats en eventuell kommande brist framledes, vilket skulle drabba både rening av
avloppsvatten och dricksvatten.

Renhållning
Ökade bränslepriser drabbar insamlingsenheten men beräknas kunna täckas upp av ökad intäkt på skrot vid ÅVC.
Efter en förbesiktning av deponisluttäckning enligt avslutningsplanen håller enheten på att ta fram en kompletterande plan för
att genomföra justeringar och kompletteringar av täckningen. Dessutom kan eventuella nya krav från Länsstyrelsen
avseende sluttäckningen av deponis södra delar, vilka inte innefattades av gällande avslutningsplan, medföra stora
kostnader framåt.

Mål

Ksau

Stabsenhet:
• Utvärdera och analysera erfarenheter från åren med pandemin.
• Utveckla folkhälsoarbetet (delat ansvar med hela kommunen). Utvecklingskontoret har både en sammanhållande
funktion i det externa arbetet och arbetar för en ökad grad av att nå extern finansiering.
• Säkerhetsskyddsnivån ska utvecklas och implementeras i nyckelverksamheter. Aktiv bevakning av och nödvändiga
åtgärder för att möta nya krav på kommunerna från staten vad gäller framför allt brottsförebyggande arbete och civilt
försvar.
HR-enheten:
• Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Målsättningen för 2022 - 2024 är en sjukfrånvaro på 4,0%.
• Förhållningssättet tjänstedesign och dess metoder ska genom HR-enheten spridas och användas som en av metoder för
arbetsmiljöarbete inom kommunen.
• Främjande friskvårdsarbetet (FFA) ska bidra med ett brett utbud av aktiviteter på fritiden för medarbetarna.
• Implementerat ”heltid som rätt” inom alla kommunals kollektivavtalsområde i kommunen.
• Vidareutveckla bemanningscentralen som med hög kvalité rekryterar och bemannar kommunens olika verksamheter
med korttidsvikarier. Antalet korttidsvikarier ska under budgetperioden minskas då rätt till heltid kommer införas.
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AIE – AIE / VUX / Näringslivsenhet
• Implementera den ”nya organisationen” (Arbetsmarknad, Integration, Näringsliv och Komvux) ska skapa bra, tydliga
rutiner utifrån behovsanalys, omvärldsbevakning och erfarenheter.
• Skapa ett årshjul för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
• Fokus på yrkesutbildningar; även SFI ska vara yrkesinriktad. Branschers behov av arbetskraft ska vara vägledande i
planering och dimensionering av utbildningar.
• Garantera erbjudande om en sommarjobbsperiod för alla gymnasieelever i åk 1-2 som är bosatta i Filipstads kommun.
• Förutsättningarna för nyetablering av företag samt tillväxt i befintliga företag skall stärkas.
• Skapa bra förutsättningar för nystart av företag och tillväxt i befintliga företag.
• Skapa relationer/arenor för utveckling av en bra dialog mellan kommunen och näringslivet.
• Tillsammans med lokala företag jobba med att sprida det positiva med Filipstad ur ett inflyttarperspektiv för att förbättra
lokala företags möjlighet till kompetensförsörjning.

Kfu

• Att stimulera det arbete som ständigt pågår samt att ge bidrag i syfte att främja kultur- och föreningsliv i kommunen och
att uppmuntra till nya verksamheter.
• Att prioritera barn- och ungdomsverksamhet.
• Att prioritera folkhälsofrämjande insatser
• Att stödja kommunens inriktning och mål med ”En välmående kommun”.

Teknisk enhet

Skattefinansierad verksamhet
• Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostads- och arbetsort.
• Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg men hållbar nivå.
• Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska kommunens hyreskostnader och effektivisera
lokalanvändandet i kommunen.
• Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl.
• Fortsätta med energibesparande åtgärder för att sänka kostnadsnivån samt att minska användningen av fossila
bränslen.
Administration:
• Inköpsverksamheten ska arbeta mot en högre avtalstrohet, ökad dialog internt och externt samt samverkan i
upphandlingar i möjligaste mån med andra upphandlande myndigheter.
• Biblioteksenheten ska arbeta utifrån den av KF fastställda biblioteksplanen.
• IT enheten ska verka för att digitaliseringsarbetet leder till förbättrad kvalité och service till invånare och näringsliv samt
till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. IT enheten fortsätter samverkan med övriga Värmlandskommuner inom
teknik och upphandling.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Vattenförsörjning och avloppshantering
• Dricksvattnet ska vara av god kvalitet.
• Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
• Dagvatten ska tas om hand och avledas på lämpligaste sätt.
• I övrigt arbeta för att fastställa en VA-plan.
Avfallshantering
• Kommunens långsiktiga mål är att avfallsmängderna inte ska öka och att det avfall som uppstår ska omhändertas på
bästa sätt för en hållbar utveckling.
• Insamlingssystemet ska präglas av bra service, säkerhet och god arbetsmiljö.
• Avfallsarbetet ska bedrivas utifrån fastställd avfallsplan.
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Investeringar 2023

Investeringarna inom KS uppgår totalt till 38 800 tkr

TU Administration
Biblioteksenhet

3030 Inventarier biblioteket

50
50

IT-enhet

800
600
200

3050 Inventarier Kost

Kostenhet

250
250

Lokalvårdsenhet

250

3010 Inventarier Data
3011 Infrastruktur

Fastighet
Gata-park

3101 Övriga maskiner GS
3102 Energieffektiviseringar
3103 Beläggningsinvestering
3104 Centrumåtgärder
Byte av traktor
Byte av lastbil
3110 Enkelt avhjälpta hinder
3200 Gatuarbeten Ramanslag

Avg. fin. Verks. VA o Renhållning

3500 Investeringsram Tekn VA/AV
3501 Serviser vatten
3502 Serviser avlopp
3503 Utbyte ventiler
3600 Ledningsarbeten Ramanslag
3901 Renhållning mindre ej spec
Totalt TU

15 000 Enligt framtagen prioriteringsordning.
7 300
100
500
1 300
500
700
1 000
100
3 100

Inköp av mindre maskiner, gräsklippare, trimmers, traktorredskap etc.
Byte av gatljusarmaturer främst kvicksilverarmaturer till LED armaturer.

Ökat äskande av de sedan tidigare beviljade 1 400 tkr.
Enligt framtagen prioriteringsordning.

15 150
8 200 Fsd ARV byte inkommande galler, sand, slamficka (6 mkr)
100
100
250
6 000 Enligt framtagen prioriteringsordning inkl Nya verksamhetsområden.
500
38 800
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Miljö- och byggnadsnämnd
Drift

Bokslut 2021 Budget 2022

Prognos
Mars 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Intäkter
Kostnader

2 953
-4 841

2 408
-4 787

2 678
-4 787

2 408
-4 897

2 408
-4 977

2 408
-5 092

Nettoram

-1 888

-2 379

-2 109

-2 489

-2 569

-2 684

0

0

0

0

0

0

-2 379

-2 379
-110

-2 379
-110
-80

-2 379
-110
-80
-115

-2 489
0

-2 569
0

-2 684
0

-2 489

-2 569

-2 684

Investeringar

Ram 2022
Löneutrymme 2023
Löneutrymme 2024
Löneutrymme 2025
Budgetuppföljning Mars

270

Äskanden / Åtgärder

Budgetförslag
Förändring mellan ramförslag och prognos

-2 109
270

Beslut om ramar KF § XX/2022 2022-06-16

Kommentarer till prognos Mars 2022
Utfall avvikelse: 364 tkr Prognos = 270 tkr
MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 364 tkr. Överskottet beror främst på intäkter för bygglov för
simhall och Gammelkroppa fiskodling.
MOB beräknar ett överskott med 270 tkr.
Beräknat överskott förklaras främst av ökade bygglovsintäkter för simhall och Gammelkroppa fiskodling.
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Äskanden / Åtgärder

Enligt presentation på Budgetberedningen 2022-05-02 och som en effekt av nytt pensionsavtal, AKAP-KR, fr.o.m. 2023
kommer PO-pålägget att justeras från 39,15 % till 40,95 % inför 2023. Detta medför ökade personalkostnader vilka måste
inarbetas i föreslagen ram inför kommande år.
Kostnaden för Miljö- och byggnadsnämnd uppgår till 50 tkr och framgår av nedanstående tabell. Åtgärder som en följd av
ökade pensionskostnader kommer att arbetas fram.
tkr
Kommunstyrelsen
- därav Ksau
- därav TU
Miljö- och byggnadsnämnd

1 700
660
1 040
50

Barn- och utbildningsnämnd

2 450

Socialnämnd

4 000

Totalt

8 200

Hot och möjligheter

Filipstads kommun har en god planberedskap. En lokaliseringsutredning för ett punkthus är framtagen sedan tidigare. Det
finns också möjlighet till strandnära boende, både på Finnshyttan och Piludden. Det finns även möjlighet till
bostadsbyggande/förtätning inom gällande detaljplaner i framförallt Filipstads tätort. Outnyttjad planlagd mark för handel och
industri finns tillgänglig. Arbetet med försäljning av tomter och arbetet med infrastrukturen vid Piludden och Finnshyttan
fortsätter.

Mål

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Fortsatt operativ tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel samt
alkohollag (folköl).
Plan- och byggavdelningen
Implementering av den kommunomfattande översiktsplanen.
Fortsatt hög planberedskap i relation till de förslag och önskemål på olika typer av boendeformer som finns eller kan komma
att uppstå när det gäller fritidshusområden, industrimark, strandnära områden, förtätningsmöjligheter, senior-boenden etc.
Både i Filipstads tätort och i kommunen som helhet.
Fortsatt ajourhållning och uppdatering av primärkartan. Fortsatt samverkan med Teknik och service.

Investeringar

Inga investeringar planerade.
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Barn- och utbildningsnämnd
Drift

Prognos
Mars 2022

Bokslut 2021 Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Intäkter
Kostnader

44 801
-262 478

37 297
-255 339

37 797
-262 589

37 297
-260 478

37 297
-264 252

37 297
-269 641

Nettoram

-217 677

-218 042

-224 792

-223 181

-226 955

-232 344

-3 495

-4 200

-4 200

-4 200

-4 200

-4 200

-218 042

-218 042
-6 750

-218 042
-6 750

-218 042
-6 750

-5 139

-5 139
-3 774

-5 139
-3 774
-5 389

-860
450
7 160

-860
450
7 160

-860
450
7 160

-223 181
0

-226 955
0

-232 344
0

-223 181

-226 955

-232 344

Investeringar

Budgetram
Ej balans bokslut 2022
Löneutrymme 2023
Löneutrymme 2024
Löneutrymme 2025
Äskanden / Åtgärder:
Förskolan
Grundskolan
Gymnasiet
Elevhälsan 1,0 tjänst
Beslutade åtgärder Gymnasiet
Ej beslutade åtgärder

1 350
-4 700
-3 400

Budgetförslag
Förändring mellan ramförslag och prognos

-224 792
-6 750

Beslut om ram KF § XX/2022 2022-06-16

Kommentarer till prognos Mars 2022
Avvikelse utfall = 177 tkr Prognos = -6 750 tkr
Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter första kvartalet en positiv avvikelse med 177 tkr. Överskottet finns främst under
förskolan med cirka 760 tkr på grund av lägre lönekostnader samt ökade föräldraintäkterna med cirka 60 tkr.
Kulturskolan redovisar ett överskott med cirka 130 tkr gällande personalkostnader.
Underskotten redovisas framför allt under gymnasiet med -488 tkr och grundskolan -373 tkr. Underskotten beror på högre
lönekostnader mot budgeterat.
Prognosen på helår förväntas till -6 750 tkr. Underskottet beror på att gymnasiet och grundskola har högre personalkostnader mot
budgeterat.
Bun har beviljats bidraget ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022” från Skolverket.
Filipstads kommun har tilldelats 1 285 tkr. Bidraget kommer troligen att påverka prognosen per april månad positivt.
Förslag till beslut tas upp vid nämndmötet den 19 april, 2022.

18

Bun gemensamt
Avvikelse utfall = 80 tkr Prognos = 0 tkr
BUN gemensamts bokförda avvikelse efter tre månader uppgår till 80 tkr. Kapitaltjänstkostnaderna redovisar ett mindre överskott
med cirka 40 tkr och nämndkostnaderna har varit lägre mot budgeterat med 30 tkr för perioden. Kostnader beräknas komma
framöver.
BUN gemensamt prognosticerar ett resultat i balans mot budget.
Förskoleverksamhet
Avvikelse utfall = 759 tkr Prognos = 1 350 tkr
Förskolan har en positiv avvikelse på 759 tkr. Det beror på lägre personalkostnader då vikariekostnaderna varit lägre samt att
verksamheten har svårighet att rekrytera legitimerad personal. Ersättning från Försäkringskassan gällande Covid-19 med cirka
400 tkr påverkar utfallet positivt. Däremot så beräknas personalkostnaderna öka framöver då stödinsatserna behöver förstärkas
inom tätorten.
Föräldraintäkterna har ett positivt utfall med cirka 60 tkr.
Förskolan prognosticerar ett resultat på 1 350 tkr.
Personalkostnaderna beräknas bli lägre mot budgeterat med 800 tkr.
Föräldraavgifterna beräknas ett överskott med 100 tkr mot budgeterat.
Bidrag till friförskolorna prognostiseras ett överskott med 450 tkr då förskolan Gruvlyckan kommer att avsluta sin verksamhet
den 31 juli 2022.
Grundskolan
Avvikelse utfall = -373 tkr Prognos = -4 700 tkr
Grundskolan totalt har en negativ avvikelse på -373 tkr. Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över budgeterad nivå.
Grundskolan prognosticerar sammantaget ett underskott med -4 700 tkr.
- Grundskolan prognostiserar underskott med – 4 300 tkr.
- Grundsärskolan prognosticerar ett underskott med -150 tkr på grund av personalkostnader.
- IKE (Interkommunal ersättning) prognosticerar ett underskott med -250 tkr. Antalet elever som är folkbokförda i Filipstads
kommun och som går på andra grundskolor i andra kommuner har ökat mot budgeterat.
Verksamheten har gjort besparingar på cirka 17,0 tjänster från och med hösten 2020. Förvaltningen fortsätter arbetet med att se
över vilka besparingar ytterligare som kan göras utan att de sökta statsbidragen kommer påverkas.
Gymnasiet och IM (Introduktionsprogram)
Avvikelse utfall = -701 tkr Prognos = -3 400 tkr
Gymnasiet uppvisar en negativ budgetavvikelse med -701 tkr för perioden. Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över
budgeterande nivå.
Spångbergsgymnasiet inklusive IM prognosticerar ett underskott med -3 400 tkr.
De planerade sparåtgärderna för 2021 (4 800 tkr) är delvis genomförda i verksamheten. Personalminskning med 2,0 tjänst har inte
kunnat genomföras på grund av ökat behov inom IM programmen.
IKE, Inackordering, skolskjutsar, antagning
Avvikelse utfall = 228 tkr Prognos = 0 tkr
IKE, inackorderingsbidrag och Skolskjutsar visar en positiv avvikelse med 228 tkr. Överskottet beror framför allt på att den
interkommunala ersättningen redovisar ett överskott med 146 tkr och skolskjutsar 121 tkr.
Resultatet för både IKE och skolskjutsar är osäkert då antalet elever kan komma att förändras inför höstterminen 2022.
Prognostiserar ett resultat balanserat med budget 0 tkr.
KAA, Kommunalt aktivitetsansvar
Avvikelse utfall = -15 tkr Prognos = 0 tkr
KAA prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr.
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Kulturskolan/Fritidsgårdar
Avvikelse utfall = 156 tkr Prognos = 0 tkr
Kulturskolan och fritidsgårdar har ett positivt utfall totalt på 156 tkr. Överskottet redovisas framför allt under Kulturskolan med 136 tkr.
Överskottet beror på personalförändringar vid terminsstart, men som kommer att balanseras till höstterminen 2022.
Kulturskolan prognosticerar ett resultat med budget 0 tkr.
Elevhälsan
Avvikelse utfall = -2 tkr Prognos = 200 tkr
Elevhälsans har ett mindre utfall på -2 tkr.
Elevhälsan prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr.
Familjecentralen
Avvikelse utfall = 45 tkr Prognos = 0 tkr
Familjecentralen har en avvikelse på 45 tkr.
Familjecentralen prognosticerar ett resultat i balans med budget 0 tkr.
Åtgärder
tkr

Åtgärder 2022

Effekt 2022

Beslutade åtgärder 2021:
Spångbergsgymnsiet minskad organisation
(4 800- 1 000 tkr)

Helårseffekt
2023

Helårseffekt
2024

3 800

3 350

3 800

3 800

Förslag till åtgärder 2022:
Fortsatt utredningsarbete

8 000

?

?

?

Äskanden / Åtgärder

Gymnasieskolan
Handels- och administrationsprogrammet vid Spångbergsgymnasiet läggs ner, totalt berörs 1,5 tjänst. Inga nya elever tas in
till programmet från och med hösten 2021.
Inriktning bergteknik på Bygg- och anläggningsprogrammet läggs ner, totalt berörs 1,0 tjänst. Ingen antagning till inriktningen
från och med hösten 2022.
Elever som idag är inskrivna på programmet får gå klart sin utbildning.
Ytterligare personalneddragningar (utöver nedläggningar av program) motsvarande 3,5 tjänst planers att genomföras med
full effekt 2023-03-01. Några av tjänsterna avslutas i samband med pensionsavgång.
Planerade sparåtgärder för 2021 beräknades till 4 800 tkr. Av de beslutade sparåtgärderna för 2021 så är de delvis
genomförda i verksamheten. Personalminskning med 2,0 tjänst har inte kunnat genomföras på grund av ökat behov inom
IM programmen.
Minskad kostnad med 3 800 tkr
Fortsatt arbete av kvarvarande beräknat underskott på 8 000 tkr pågår. Stor återhållsammahet utan att riskera att man bryter
mot skollagen och återbetalning av tilldelade statsbidrag.
Minskad kostnad <8 000 tkr.
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Enligt presentation på Budgetberedningen 2022-05-02 och som en effekt av nytt pensionsavtal, AKAP-KR, fr.o.m. 2023
kommer PO-pålägget att justeras från 39,15 % till 40,95 % inför 2023. Detta medför ökade personalkostnader vilka måste
inarbetas i föreslagen ram inför kommande år.
Kostnaden för Barn- och utbildningsnämnden uppgår till 2 450 tkr och framgår av nedanstående tabell. Åtgärder som en
följd av ökade pensionskostnader kommer att arbetas fram.
tkr
Kommunstyrelsen
- därav Ksau
- därav TU
Miljö- och byggnadsnämnd

1 700
660
1 040
50

Barn- och utbildningsnämnd

2 450

Socialnämnd

4 000

Totalt

8 200
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Kommentarer till volymförändringar/Konsekvensbeskrivning

Vid Barn- och utbildningsnämnden, 2022-03-15, § 14, konstaterades att nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar
som kommer att påverka negativt på kvalitén inom Grund- och grundsärskola samt Gymnasieskolan. Mot denna bakgrund
gavs förvaltningschefen i uppdrag att redovisa nämndens behov och förutsättningar för budgetberedningen.
Vid budgetberedning, 2022-04-04, § 16, gavs förvaltningschefen för Barn- och utbildning i uppdrag att redovisa de
ekonomiska och kvalitetsmässiga förutsättningarna för att bedriva byskolor.
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-04-19, godkänner förvaltningschefens redovisning till budgetberedningen gällande
behov och förutsättningar. Ärendet kompletteras med kostnader för byskolorna och de icke obligatoriska verksamheterna.
Se tabeller nedan
Grundskolan

Tabellen redovisar kostnader i tkr

Skolenhet

Antal
elever
Grundskola
(mars -22)

Antal elever
Fritidshem
Grundskola
(mars -22)

Elevpeng 2022
F-Åk 1–6
kr/elev år

Elevpeng 2022
Fritidshem
kr/elev år

BUN
Faktisk
kostnad
(tkr)

TU
Fastighet
(tkr)

TU
Lokalvård
och kost
(tkr)

SUMMA per
enhet
(tkr)

Brattfors
F-åk 6
Nordmark
F-åk 6

30

16

99 033

26 436

2 850

70

400

3 320

38

19

92 278

26 436

3 500

60

315

3 875

Nykroppa
F-åk 6

38

21

60 592

26 436

3 950

130

235

4 315

Stålvallaskolan
åk 7–9, inkl.
skolskjuts

44

27

72 501

26 436

4 000

300

540

4 840

14 300

560

1 490

16 350

Summa totalt
per förvaltning
och enhet

Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne åk 1–9 (Skolverket 2021-10-15)
Skola
Brattfors skola
Nordmarks skola
Nykroppa skola
Stålvallaskolan
Ferlinskolan
Åsenskolan
Strandvägsskolan

Antalet heltidstjänster
2,9
2,5
3,7
12,7
29,5
20,9
20,4

Varav behöriga %
34,7
68,1
18,4
51,2
62,7
41,5
55,6

Verksamheter som inte är lagstyrda
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen bedrivs tre verksamhet som kallas för frivillig verksamhet.
Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag medan andra verksamheter är frivilliga och beslutas av
lokalpolitikerna. I Filipstad finns Kulturskolan, Fritidsgårdar och Förskolans nattisavdelning på Lyckan.
Verksamhet
Kulturskola
Fritidsgårdar
Förskola Nattisavdelning
SUMMA

Budget 2022 (tkr)
2 470
1 615
2 670
6 755
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Hot och möjligheter

Förändring av statsbidraget lärarlönelyftet 2023 och 2024
Regeringen har beslutat att minska lärarlönelyftets anslag nästa år 2023. I budgetpropositionen finns även en avisering om
ytterligare minskning 2024. Pengarna från ’Lärarlönelyftet’ överförs till statsbidraget för ’Stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling’ (SFS 2018:49) som inte kan användas för lärarlöner.
Verksamheter inom BUN som tar del av bidraget idag är framför allt Grundskolan, Gymnasiet samt Förskolan.
Förskolan
Hot
• Skolverkets statsbidrag på drygt 2 000 tkr för kvalitetshöjande åtgärder kan inte nyttjas på grund av att gruppstorlekarna i
Filipstad är väsentligt större än Skolverkets riktmärke.
• Gruppstorlekarna inom förskolan har stigit under de senaste åren. Ökningen har påverkat möjligheten att kunna fullgöra
sitt statliga uppdrag utifrån kvalitetsbegreppet.
Möjligheter
• Att minska gruppstorlekarna i framtiden så att de överensstämmer med Skolverkets riktmärke så att vi kan ta emot det
riktade statsbidraget samt att vi kan förbättra arbetsmiljön och bli en attraktiv arbetsgivare för förskollärare. En förbättring
är möjlig om resurserna får behållas tros att antalet födda barn minskar.
Grund- och grundsärskolan
Hot
• Minskad personaltäthet på grund av ekonomiska sparkrav riskerar att måluppfyllelsen sjunker och risken höjs för elever
med behov av särskilt stöd inte får det tillgodosett. Det skulle i så fall innebära att man bryter mot Skollagen kapitel
3. 10 § (För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det
sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.)
• Bibehållen skolorganisation påverkar möjligheterna att erbjuda en likvärdig skola för samtliga elever inom kommunen på
grund av bristen på legitimerade lärare som undervisar i minst ett ämne med behörighet. Därigenom påverkas också
kvalitén på undervisningen.
• Brattfors skola och Nordmarks skola har en förhöjd elevpeng på grund av lågt elevantal. Nykroppa skola har nu liknande
elevtal och står inför samma problematik som de tidigare nämnda skolorna och behöver en utökad elevpeng vilket de
idag inte har.
• Bidragsersättning friskola
Ökad kostnad för en friskola då de själva kommer att köpa tjänst gällande elevhälsan.
Tidigare har den kommunala elevhälsan tillhandahållit tjänsten då med avdrag på utbetald bidragsersättning.
Ökad kostnad 200 tkr.
Möjligheter
• Mottagande och utbildning av lärarstuderande.
• Det pågående arbetet med att bygga en ny F-åk 3 skola inkl. idrottshall med tillhörande grundsärskola skapar goda
förutsättningar för ett pedagogiskt utvecklingsarbete.
• En minskad skolorganisation med färre grundskolor skulle öka lärarbehörigheten och bidra till en mer likvärdig skola för
våra elever. Det skapar möjlighet större möjligheter att legitimerade lärare undervisar i ämnen de är behöriga i.
Gymnasieskolan
Hot
• Personalminskningar ger en sämre förutsättning för eleverna att klara målen och måluppfyllelsen.
• Ökade elevkullar ger ökande interkommunala kostnader.
Möjligheter
• Hög behörighetsgrad: I det närmaste 100% behöriga lärare på de nationella programmens teoretiska ämnen läsåret
2021 - 2022.
• Spångbergsgymnasiet har en bred kompetens hos vår personal för att kunna möta elevernas behov på ett
tillfredsställande sätt. Elevhälsoteamet med speciallärare och specialpedagog, skolsköterska, kurator samt SYV bidrar
alla till att vi kan uppfylla detta viktiga uppdrag.
• Ett samverkansavtal med Hällefors kommun blev klart inför läsåret 2021 - 2022.
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Kulturskola/Fritidsgårdar
Hot
• Kulturskolan är sårbar då alla arbetar deltid och en hel inriktning kan försvinna med en kompetens som försvinner. Svårt
att hitta ersättare med rätt kompetens.
• Kulturskolans lokaler är inte anpassade till kvällsverksamhet eller en bredd i konstnärliga uttrycksformer.
• Fritidsgårdarna har deltidstjänster på kvällstid vilket försvårar rekrytering av stabil personal med hög kompetens.
• Avvecklingen av statliga myndigheten Delmos stoppar ytterligare resurser för förstärkta insatser för unga kring
studiestöd, meningsfull fritid.
Möjligheter
• Fortsatt sökning av externa medel kan möjliggöra utveckling av kulturskoleverksamheten och fritidsgårdar.
• Samverkan mellan Kulturskola och Fritidsgårdar, samt Fritidsbanken och andra verksamheter kan öka kvalitén i
verksamheterna sammantaget och förmågan att nå ut brett.
• Verksamhets- och förvaltningsövergripande samverkan skulle kunna förbättra det kommunala stödet för unga.
Familjecentralen
Hot
• Lokalerna på familjecentralen är begränsade gällande samtal för socionomer.
Möjligheter
• Ett förändringsarbete har startats tillsammans med elevhälsan, Region Värmland, IFO (Individ- och familjeomsorgen
inom socialtjänsten) vad gäller samverkan och förbättringsarbete.
• Samarbete mellan Familjecentralen och utvecklingspedagogerna inom förskolan.
• Föräldrautbildningen KOMET.
• HBTQ diplomering sker inom Familjecentralen och regionen.
• Kvalitetssäkring av Familjecentralen.
Elevhälsan
Hot
• Behov av specialpedagogiska insatser samt behov av kurator inom den centrala elevhälsan.
• Ytterskolorna Brattfors, Nordmark och Nykroppa skola saknar tillgänglig elevhälsa flera dagar i veckan.
• Budgeterade statsbidrag som kan komma att minskas.
• Utökning av specialpedagog 1,0 tjänst på gymnasiet. Kostnad 860 tkr/år.
Möjligheter
• Ett förtydligat samarbete har påbörjats mellan elevhälsan och IFO (Individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten).
Samarbetet har som mål att stödja elever på ett bredare plan så att fler elever når kunskapskraven i skolan.
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Mål
Barn- och utbildningsnämndens mål 2023–2025
1. Personalens utbildningsnivå
Förskollärare och lärare har, senast 2025, fullständig behörighet enligt förordningen om ”behörighet och legitimation för
lärare och förskollärare”.
2. Utveckling, lärande och kunskaper
Alla elever klarar minst lägsta kunskapskraven för varje årskurs i samtliga ämnen.
3. Trygghet för barn och unga
Alla barn och ungdomar känner sig trygga i kommunens förskolor och skolor.
Alla elever är nöjda med sin skolgång.
4. Inflytande och delaktighet
Alla barn och elever har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och sin vardag i skola och förskoleverksamhet.
Vårdnadshavarna erbjuds goda möjligheter till inflytande över utbildningen.
Alla vårdnadshavare är nöjda med sina barns/ungdomars förskoleverksamhet och skolgång.
5. Skola – arbetsliv
Alla barn och ungdomar har god kännedom om arbetsgivare och möjligheter till arbete i Filipstads kommun.
Alla barn och ungdomar har god självkännedom, gott självförtroende och vetskap om att de är bra på något.
6. Utvecklingsarbetet Nya perspektiv
Samverkan mellan värmländska kommuner och Region Värmland. Från 2019 får utmaningarna nya benämningar som
identifierats i SKL:s strategi för hälsa 2022: -Barnalivet – ungdomslivet – vuxenlivet – äldrelivet. Områdena psykisk hälsa
och goda levnadsvanor har fortsatt särskilt fokus
Investeringar
Totalt äskas 4 200 tkr i investeringsmedel för 2023. I investeringsbudgeten ingår IT-Digitala enheter, Lärardatorer,
IT-infrastruktur. Kontinuerligt utbyte och förnyelse av inventarier inom såväl skola som förskoleverksamhet samt skolmöbler.
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Socialnämnd
Drift

Prognos
Mars 2022

Bokslut 2021 Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Intäkter
Kostnader

77 920
-425 553

60 001
-402 637

64 300
-407 836

60 001
-411 059

60 001
-417 243

60 001
-426 074

Nettoram

-347 633

-342 636

-343 536

-351 058

-357 242

-366 073

-1 005

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-342 636
-8 422

-342 636
-8 422
-6 184

-342 636
-8 422
-6 184
-8 831

-351 058
6 000

-357 242
12 000

-366 073
21 000

6 000

6 000
6 000

6 000
6 000
9 000

-345 058

-345 242

-345 073

Investeringar

Ram 2022
Löneutrymme 2023
Löneutrymme 2024
Löneutrymme 2025
Budgetavv. mars

-342 636

-900

Äskande / Åtgärder
Budgetförslag
Förändring mellan ramförslag och prognos

-343 536
-900

Enligt handlingsplanen föreslås:
Folkhälsoarbetet effekt 2023
Folkhälsoarbetet effekt 2024
Folkhälsoarbetet effekt 2025
Beslut om ramar KF § XX/2022 2022-06-XX

Kommentarer till prognos Mars 2022.
Sammanfattning av ärendet
Avvikelse utfall = 447 tkr
Prognos = -900 tkr
Socialförvaltningens avvikelse för perioden uppgår till 447 tkr främst beroende på vakanta tjänster.
Socialförvaltningens prognos visar ett underskott på – 900 tkr på grund av personalförstärkning inom Funktionsstöd, köp av
extern plats av gruppbostad samt behov av bemanningsföretag inom hemsjukvården.
Socialnämnden
Avvikelse utfall = 71 tkr
Prognos = 100 tkr
Socialnämnden redovisar en avvikelse på 71 tkr beroende på att möten inom Pensionärsrådet och Rådet för
funktionshinderfrågor inte genomförts på grund av det höga smittläget.
Socialnämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 100 tkr på grund av inställda möten.
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Förvaltningsledning/färdtjänst
Avvikelse utfall = 270 tkr
Prognos = 500 tkr
Förvaltningsledning redovisar en avvikelse på 270 tkr främst på grund av att tjänsten för verksamhetschef IFO är vakant.
Förvaltningsledning beräknar en positiv prognos på 500 tkr på grund av att tjänsten som verksamhetschef IFO inte kommer
att tillsättas i år.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) Vuxna
Avvikelse utfall = 216 tkr
Prognos = 0 tkr
Avvikelsen för vuxna är 216 tkr främst beroende på vakanser inom administrationen samt få externa placeringar inom HVB.
Ekonomiskt bistånd visar ett underskott främst på grund av att ekonomihandläggarna fått en stor mängd ärenden till följd av
en låg personalstyrka samt ett ökat inflöde av ärenden.
IFO Vuxna beräknar en budget i balans.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) Barn och unga
Avvikelse utfall = 308
Prognos = 1 100 tkr
Avvikelsen för BoU är 308 tkr främst på grund av vakanser i personalstyrkan.
IFO BoU redovisar en positiv prognos på 1 100 tkr på grund av att alla vakanser inte kommer hinna tillsättas under året.
Utfall

Utfall

Budget

Prognos Avv prognos 2022/

Avv prognos 2022/

2020

2021

2022

2022

budget 2022

utfall 2020

Försörjningsstöd

30 743

27 147

26 140

26 690

-550

4 053

Placeringar BoU

33 710

30 382

21 800

21 800

0

11 910

Summa

64 453

57 529

47 940

48 490

-550

15 963

Övrigt IFO Vuxna

18 951

15 497

16 513

15 963

550

2 988

Övrigt IFO BoU

10 389

14 198

16 370

15 270

1 100

-4 881

Summa

29 340

29 695

32 883

31 233

1 650

-1 893

Totalt IFO

93 793

87 224

80 823

79 723

1 100

14 070

Biståndsbedömning
Avvikelse utfall = -81 tkr
Prognos = -80 tkr
Biståndsbedömning redovisar en avvikelse på -81, tkr främst beroende på en felkontering av lön som kommer att åtgärdas
samt övertid och ersättning vid föräldraledighet.
Biståndsbedömning beräknar en prognos på -80 tkr på grund av ökade kostnader för övertid och personalomsättning.
Vård och omsorg
Avvikelse utfall = -997 tkr
Prognos = -60 tkr
Vård och omsorg redovisar en avvikelse på -997 tkr främst beroende på höga personalkostnader för timvikarier och övertid då
smittläget varit väldigt högt i början på året.
Vård och omsorg beräknar en prognos på -60 tkr främst på grund av att specialisthemtjänsten inte kommer att hinna anställa
den personal de har budget för samt att statsbidrag finansierar vissa tjänster.
Kommunrehab
Avvikelse utfall = 745 tkr
Prognos = 300 tkr
Kommunrehab redovisar en avvikelse på 745 tkr främst beroende på två vakanta tjänster, att bostadsanpassningsbidrag inte
är utbetalda än samt att fakturan för hjälpmedel inte inkommit än.
Kommunrehab beräknar en prognos på 300 tkr på grund av att de vakanta fysioterapitjänsterna inte hinner rekryteras innan 1
juli.

27

Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull
Avvikelse utfall = 76 tkr
Prognos = 0 tkr
Rehab- och korttidsenheten redovisar en avvikelse på 76 tkr främst beroende på ersättning för sjuklön från staten.
Rehab- och korttidsenheten beräknar budget i balans.
Hemsjukvården
Avvikelse utfall = -44 tkr
Prognos = -1 000 tkr
Hemsjukvården redovisar en avvikelse på -44 tkr främst beroende på extremt hög sjukfrånvaro och stora bemanningsproblem.
Hemsjukvården beräknar en prognos på -1 000 tkr på grund av höga personalkostnader för övertid, kostnader under semestern
och behov av bemanningssköterskor.
Funktionsstöd
Avvikelse utfall = -117 tkr
Prognos = -1 760 tkr
Funktionsstöd redovisar en avvikelse på -117 tkr främst beroende på förstärkningar inom både gruppbostäder och Kneget.
Funktionsstöd beräknar en prognos på -1 760 tkr på grund av förstärkningar på gruppbostäder och Kneget, nytt
assistansärende samt köp av extern plats i gruppbostad.
Investeringar
Prognosen för investeringar 2022 beräknas till 1 000 tkr.

Åtgärder för att nå ram 2022 inom SOC (-900 tkr):
Förvaltningen föreslår inga åtgärder efter första uppföljningen på grund av att det har uppdagats att fakturering till annan
kommun för verkställd hemtjänst ej gjorts. Detta behöver utredas och därefter faktureras innan korrigering av prognosen kan
göras. Förvaltningen behöver ha en mer korrekt prognos innan förslag på åtgärder redovisas.

Äskanden / Åtgärder
Om beslut fattas om åtgärder enligt handlingsplanen på 6 000 tkr år 2023, som en effekt av arbetet runt folkhälsoarbetet,
föreslår förvaltningen följande åtgärder:
• 3 000 tkr Ekonomiskt bistånd
• 3 000 tkr Placeringar BoU
Enligt presentation på Budgetberedningen 2022-05-02 och som en effekt av nytt pensionsavtal, AKAP-KR, fr.o.m. 2023
kommer PO-pålägget att justeras från 39,15 % till 40,95 % inför 2023. Detta medför ökade personalkostnader vilka måste
inarbetas i föreslagen ram inför kommande år.
Kostnaden för Socialnämnden uppgår till 4 000 tkr och framgår av nedanstående tabell. Åtgärder som en följd av ökade
pensionskostnader kommer att arbetas fram.
tkr
Kommunstyrelsen
- därav Ksau
- därav TU
Miljö- och byggnadsnämnd

1 700
660
1 040
50

Barn- och utbildningsnämnd

2 450

Socialnämnd

4 000

Totalt

8 200
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Hot och möjligheter
Övergripande Socialförvaltningen
Möjligheter:
- Gemensam mottagningsenhet IFO – ökade möjligheter att nå mål 2025
- Heltidsresan – minska behovet av timvikarier samt minskade kostnader för övertid
- Vårdkedja inom missbruk – ökad kvalitet och minskade kostnader av externa placeringar
Hot:
- Omställningen till Nära vård – risk för ökade kommunala kostnader
- Rekryteringssvårigheter – bland annat vad gäller specialister samt baspersonal till Lesjöfors
- Inflation – bland annat ökade kostnader för skyddsutrustning, drivmedel
- Fast omsorgskontakt inom hemtjänst – innebär ökade administrativa personalkostnader och ev. brist på undersköterskor
som är ålagda att utföra uppdraget
- Heltidsresan - övertalighet kan uppstå
- Rekryteringslöner – högre personalkostnader vid nyrekrytering
Individ- och familjeomsorgen
Möjligheter:
- Utveckling av öppenvårdsarbetet inom IFO
- Elevhälsoutredningen och gemensamma processer mellan IFO och BUN
- Yrkesresan
- Länsgemensamt HVB-hem för unga med missbruksproblematik samt länsgemensamma beroendemottagningar
Hot:
- Att antalet aktuella hushåll inom försörjningsstödet ökar
- Bostadssituationen för personer som har svårt att stanna kvar på eller ta sig in på bostadsmarknaden
- Ökad psykisk ohälsa hos unga
- Ökat antal VNR-ärenden (Vård i nära relationer)
- Samsjukliga med omfattande vård- och stödbehov
Vård och omsorg
Möjligheter:
- Heltidsresan och förändrade scheman, möjlighet för att antalet timvikarier kommer att minska
- Statliga medel riktat till äldreomsorg
- Införande av Lifecare och IBIC, möjligheten är kopplad till ett förbättrat och förenklat arbetssätt samt en ökad kvalitet för
brukarna genom IBIC.
Hot:
- Heltidsresan - övertalighet kan uppstå
- Införande av Lifecare och IBIC, hotet är kopplat till ekonomi då IBIC innebär ökad handläggartid. Införandet av Lifecare är
också kopplat till kostnader.
Kommunrehab
Möjligheter:
- Utökade rehabiliteringsinsatser och förebyggande insatser då antalet fysioterapeuttjänster utökats
Hot:
- Ökat behov av hjälpmedel och bostadsanpassning
- Svårigheter att rekrytera fysioterapeut/arbetsterapeut

29

Hemsjukvård
Möjligheter:
- Assisterande undersköterskor
- Förebyggande arbete, riskbedömningar
Hot:
- Rekrytering av sjuksköterskor
- Ökad vårdtyngd/ökad arbetsbelastning
Funktionsstöd
Möjligheter:
- Kategorisering av den kommunala assistansersättningen till privata utförare
- Ändamålsenliga lokaler – kan ge samordningsvinster
Hot:
- Heltidsresan - övertalighet kan uppstå
- Införande av Lifecare och IBIC, hotet är kopplat till ekonomi då IBIC innebär ökad handläggartid. Införandet av Lifecare är
också kopplat till kostnader.
- Icke ändamålsenliga lokaler för målgruppen

Mål till KF
Utmaningarna inom Nya Perspektiv har utvecklats mot ett livscykelperspektiv med fokus på goda levnadsvanor och psykisk
hälsa.
1. Barnalivet
Filipstads kommun ska i samverkan med andra huvudmän vara med och skapa förutsättningar så att blivande och varande
barnfamiljer i Filipstad ska känna sig trygga och att det, när det finns behov, ska kunna erbjudas anpassat stöd med
utgångspunkt ur barnets perspektiv.
2. Ungdomslivet
Filipstads kommuns inriktning är att alla ungdomar får en trygg uppväxt samt en skolgång som är inkluderande och främjar
deras utveckling, delaktighet och lärande samt en livslång lust att lära.
3. Vuxenlivet
Filipstads kommun ska i samverkan aktivt säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors
välbefinnande i alla åldrar.
4. Äldrelivet
Filipstads kommun ska i samverkan med andra huvudmän skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre samt
ett värdigt slut.
5. Strategi för funktionsrätt
Kommunfullmäktige antog 2020 en ny handikappolitisk plan som numer heter Strategi för funktionsrätt 2019–2022. För
att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle
med mångfald som grund. Revidering av strategin sker hösten 2022.

Investeringar 2023

Investeringsbehovet uppgår till 1 000 tkr. Till största delen avser investeringsbeloppet inventarier och till viss del digital
teknik.
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Övriga / Gemensamma nämnder
Drift

Prognos
Mars 2022

Bokslut 2021 Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Revision
Intäkter
Kostnader
Nettoram

1
-650
-649

0
-698
-698

-698
-698

-698
-698

-698
-698

-698
-698

Valnämnd
Intäkter
Kostnader
Nettoram

-5
-5

250
-860
-610

250
-860
-610

-10
-10

-10
-10

-10
-10

958
-2 479
-1 521

1 030
-2 881
-1 851

1 030
-2 881
-1 851

1 000
-2 851
-1 851

1 000
-2 851
-1 851

1 000
-2 851
-1 851

0

-11 568
-11 568

-11 568
-11 568

-11 568
-11 568

-11 568
-11 568

-11 568
-11 568

0

-3 085
-3 085

-3 085
-3 085

-3 085
-3 085

-3 085
-3 085

-3 085
-3 085

-2 175

-17 812

-17 812

-17 212

-17 212

-17 212

0

0

0

0

0

0

Överförmyndare
Intäkter
Kostnader
Nettoram
Bergslagens
räddningstjänst BRT
Intäkter
Kostnader
Nettoram
Lönesamverkan LÖV
Intäkter
Kostnader
Nettoram
Nettoram
Investeringar
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Ram 2022

-17 812

Äskanden / Åtgärder:
Ökade kostnader BRT
Ökade kostnader LÖV
ÅF ram för val 2022
Ram till revision tilldelas av KF
Budgetförslag
Förändring mellan ramförslag och prognos

-17 812
0

Beslut om ramar KS § XX/2022 2022-06-16

-17 812

-17 812

-17 812

?
?
600

?
?
600

?
?
600

-17 212
0

-17 212
0

-17 212
0

-17 212

-17 212

-17 212

Kommentarer till prognos Mars 2021

Prognosen visar att utfall beräknas bli i nivå med budgeterad ram.

Äskanden / Åtgärder 2023

• Budgetprocess pågår både inom BRT och LÖV så utfall är ännu inte klart.
• Återföring av utökad ram i budget 2022 som avsåg kostnader i samband med allmänna val, 600 tkr.
• Kommunfullmäktige tilldelar revisionen anslag.

Hot och möjligheter

• BRT – Bergslagens räddningstjänst: Kostnadsutveckling, framförallt med hänsyn tagen till nya pensionsavtal.
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Investeringar
Nämnd/
Förvaltning/
Projekt
Kommunstyrelses au

Bokslut
2021

Budget
2023

Budget

2022 (inkl TB)

Budget
2024

Budget
2025

0

0

0

0

0

-143 593

-391 066

-38 800

-35 650

-39 000

Stab / Ek.stöd /HR-enhet

Teknikutskott
- Biblioteksenhet

0

3030 Inventarier bibliotek

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-800

- IT-enhet

-731

-19 764

-800

-1 200

3010 IT Inventarier Data

-437

-600

-600

-1 000

-600

3011 IT Utbyggn.infrastruktur

-218

-264

-200

-200

-200

3012 IT Mobiltelefoner

-76

3013 IT Bredbandsutbyggnad

-18 900

- Serviceenhet

-221

-1 079

-500

-500

-500

3040 Inventarier lokalvård

-221

-279

-250

-250

-250

3050 Inventarier kost

-500

-250

-250

-250

3051 Köksutrustning ny skola

-300

- Fastighetsenhet

-130 418

1000 Investeringsram
1001 Investeringsutredningar

-798

1002 Markförvärv

-15 000

-15 000

-15 000

-1 655

-15 000

-15 000

-15 000

0

0

0

-1 000
-300

1003 Projekt under 100 tkr

-748

1005 Yttre miljö skolor

-283

1007 Elsäkerhet

-269

1019 Byggåtgärder Yrkesskolan

-299 311

-2

-367
-114

1020 Prippen - Carport

-253

1021 BRT Beläggningsarbeten

-164

1022 Kalhyttan pumpar

-386

1024 Brandlarm

-530

-130

1025 Trasten lokalanpassning

-531

-189

1026 Nyckelhanteringssystem

-260

1027 Duschrum Åsenskolan Fsd

-550

1028 Duschrum BRT Filipstad

-315

1029 Folkets Hus Filipstad

-2 580

1704 Skolprojekt

-97 912

-84 624

1707 Lekohuset

-460

-1 939

1709 Tak Västeräng
1711 Spångbergshallen - simhall
1712 Tak Kvarnen

-28

-1 422

-9 911

-194 402

-507

-143

1713 Energieffektiveisering Lsf

-54

1716 Tak Skogsryds IP

-82

1717 Fasad Skogsryds IP

-76

1718 Strandvägskök tak solcell

-1 015

1719 Spångbergsgymnasiet förnster

-2 196

1720 Ungdomens hus bygg

-135

-525

1721 Ferlinhallen återst. Vattenskada

-11 234

1722 Fönster solcell Stålvallaskolan

-1 064

1723 Bergmästargården Fsd

-586
-2 450

1724 Tak Junibacken Fsd

-850

1725 Tak Spångbergsgymnasiet Fsd

-1 500

1726 Tak Wasahallen Fsd

-2 000

1727 Sarg Wasahallen Fsd

-1 064

-1 800

- Idrotts- och fritidsenhet

-722

0

3060 Investeringsram
1401 Pistmaskin Kalhyttan

-722
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Investeringar
Nämnd/
Förvaltning/
Projekt
- Teknisk enhet skattefin.

Bokslut
2021
-4 294

3101 Övriga maskiner GS
3102 Energibesparing
3103 Beläggningsinvestering

Budget
2023

Budget

2022 (inkl TB)

-74
-665

3104 Centrumåtgärder

-7 300

-6 200

-300

-100

-100

-100

-1 225

-500

-500

-500

-1 735

-1 300

-1 400

-1 500

-1 200

-500

-500

-500

-700

-500

-500

-108

3106 Gräsklippare

-700

3107 Redskapsbärare

-700

Parktraktor/Hjullastare/Lastbil
3110 Enkelt avhjälpta hinder
3112 Trafiklösning Strandvägsskolan

3215 Piltorpsvägen Lesjöfors
3216 Fagerbergsvägen / Skogsryd

-1 000

-100

-100

-100

-100

-3 100

-3 100

-3 100

-4 370
-238
-1 076

3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad
3212 Piludden Filipstad

-1 400

-150

3200 Anläggning av gator
3207 Orrenparkeringen

-6 300

-960

3113 Laddstolpar Klimatklivet

3205 Jonstorpsvägen Filipstad

Budget
2025

-14 596

3105 Lekparker upprustning

3109 Lastbil

Budget
2024

-1 297
56
-491
47

3217 GC-väg Orren

-265

3218 GC-väg Skolgatan

-442

-447

3219 Blombackavägen Fsd

-186

-514

3221 Västerliden

-350

- Teknisk enhet avgiftsfin.

-7 207

-56 266

-15 150

-12 700

-16 350

Vatten- och avloppsenhet

-6 904

-49 909

-14 650

-12 200

-15 850
-7 200

3500 Investeringsram

-12 290

-8 200

-3 750

3501 Serviser - vatten

-233

-100

-100

-100

-100

3502 Serviser - avlopp

-232

-100

-100

-100

-100

3503 Utbyte ventiler
3506 Renovering av långsamfilter

-136
-506

-250
-2 644

-250

-250

-250

3508 Renovering av vattenreservoar

-113

-187

3510 Reservkraftverk Lövnäset

-707

-6 000

-8 000

-8 200

3512 UV-ljus Brattfors
3516 Pumpstation Lesjöfors

-24
-47

3520 Elskåp och ventilation

-368

3521 Kolfilterbyte Nkr VV

-198

3524 Lokaler yttre verk

-540

3525 Utredn. Flyfallets vattenverk

-105

3526 Avloppsanläggning Torskbäcken

-450

3527 Nykroppa vattentorn

-300

3528 Biogasanläggning

-25 000

3529 Rensgaller Nykroppa AVR

-150

3600 Investeringsram Ledningsarbete
3605 Geijers väg Brf
3607 Konsul Lundströms väg Fsd
3609 Piltorpsvägen Lsf

-5 750
-794
-44
-13

3611 Nordmark-Haborshyttan

-233

3613 Bastuvägen Nkr

-220

-130

3614 Hyttgatan Fsd

-486

-414

3615 Sjöstadsvägen Lsf

-399

3616 Fagerbergsvägen/Skogsryd Fsd

-437

-163

-35

-1 365

3619 Blombackavägen Fsd

-937

-13

3620 Hertig Filipsgatan Dagvatten

-237

3617 Hättälven VA Nkr

3621 Västerliden

-13
-450
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Investeringar
Nämnd/
Förvaltning/
Projekt
Renhållningsenhet

Bokslut
2021
-303

3900 Investeringsram Renhållning
3901 Renhållning mindre ej spec.

Barn- och utbildningsnämnd

-6 357

Budget
2024

Budget
2025

-500

-500

-500

-500

-500

-500

0

0

0

-4 200
-303

3903 Hjullastare

Miljö- och byggnadsnämnd

Budget
2023

Budget

2022 (inkl TB)

-657
-1 500

0

0

-3 495

-4 200

Investeringsram BUN
2019 Lärardatorer

-391

-400

2020 Kansliet

-231

-100

2021 IT- infrastruktur

-213

-350

2022 IT - digitala enheter

-1 252

-1 550

2023 Centralt Grundskola

-568

-1 010

-4 200

-4 200

-4 200

-4 200

-4 200

-4 200

2024 Särskola
2026 Ungdomens hus

-80

2030 Gr Åsen Nkr Nordmark
2032 Gr Strv.skolan Brattfors
2040 Ferlinskolan
2042 Stålvallaskolan
2040 Ferlinskoln
2042 Lesjöfors
2060 Frivilliga skolformer

-320

-320

-480

-350

-40

-40

2065 Vuxutbildning
2070 Kulturskolan
2080 Förskoleverksamhet
2090 Förebyggande och stöd

Socialnämnd

-1 004

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

2101 Inventarier gemensamt

-1 004

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-148 092

-396 266

-44 000

-40 850

-44 200

Totalt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-01

§ 45

Dnr 2022-000154

Lokalt partistöd 2022
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta utbetala lokalt partistöd för år 2022
till de i kommunfullmäktige representerade partierna, enligt gällande regler

Sammanfattning av ärendet
Regler för lokalt partistöd fattades av kommunfullmäktige 2014 § 68, med
stöd av de regler som följer av Kommunallagen kap 2, §§ 9-11. Det innebär
att partiernas redovisning skall innehålla följande:
• En ekonomisk redovisning av hur partistödet använts och hur mycket som
eventuellt förs över till nästa år.
• En granskare (person utöver den som upprättat redovisningen) skall intyga
att den stämmer. Det kan göras med ett intyg eller med en underskrift av den
blanketten förvaltningen upprättat som redovisningsstöd, om den blanketten
används.
• En redovisning som i löpande text beskriver det lokala politiska arbetet.
Om medel skickats till central organisation, skall det även på något sätt
beskrivas den motprestation det lokala partiet erhåller.
I Filipstads kommunfullmäktige finns för närvarande inget tomt mandat.
Samtliga partier representerade i Filipstads kommunfullmäktige har
inkommit med de redovisningshandlingar som erfordras avseende år 2021.
År 2022 utbetalas totalt 528 360 kronor.
Kanslichef Catrin Marsell presenterar ärendet och besvarar frågor i
anslutning härtill.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-24
Kommunkansli

Diarienummer

KS 2022-000154

Lokalt partistöd 2022
Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta utbetala lokalt partistöd för år 2022
till de i kommunfullmäktige representerade partierna, enligt gällande regler
Ärendet
Regler för lokalt partistöd fattades av kommunfullmäktige 2014 § 68, med
stöd av de regler som följer av Kommunallagen kap 2, §§ 9-11. Det innebär
att partiernas redovisning skall innehålla följande:
• En ekonomisk redovisning av hur partistödet använts och hur mycket som
eventuellt förs över till nästa år.
• En granskare (person utöver den som upprättat redovisningen) skall intyga
att den stämmer. Det kan göras med ett intyg eller med en underskrift av den
blanketten förvaltningen upprättat som redovisningsstöd, om den blanketten
används.
• En redovisning som i löpande text beskriver det lokala politiska arbetet.
Om medel skickats till central organisation, skall det även på något sätt
beskrivas den motprestation det lokala partiet erhåller.
I Filipstads kommunfullmäktige finns för närvarande inget tomt mandat.
Samtliga partier representerade i Filipstads kommunfullmäktige har
inkommit med de redovisningshandlingar som erfordras avseende år 2021.
År 2022 utbetalas totalt 528 360 kronor.

Catrin Marsell
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-01

§ 43

Dnr 2022-000151

Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden
gällande närvaro på distans
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderat
reglemente för hjälpmedelsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige i Region Värmland har tidigare beslutat om möjlighet för
ledamöter att delta på distans i regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kultur- och bildningsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden. Samma möjlighet
föreslås nu införas för ledamöterna i hjälpmedelsnämnden i Värmland.
Ändringen i reglementet avser endast möjligheten för ledamöter att delta på
distans, som har införts under rubriken Närvarorätt. Ändringen förutsätter att
samtliga deltagande kommuner och regionen fattar likalydande beslut.
Ärendet kommer enligt tidsplanen att behandlas av regionfullmäktige den 8
juni 2022.
Kanslichef Catrin Marsell presenterar ärendet och besvarar frågor i
anslutning härtill.
Beslutsunderlag
Regionens beslutsförslag till fullmäktige
Förslag till reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden.

Beslutet skickas till
Region Värmland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-24
Kommunkansli

Diarienummer

KS 2022-000151

Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden
gällande närvaro på distans
Förslag till beslut
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna förslag till reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige i Region Värmland har tidigare beslutat om möjlighet för
ledamöter att delta på distans i regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kultur- och bildningsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden. Samma möjlighet
föreslås nu införas för ledamöterna i hjälpmedelsnämnden i Värmland.
Ändringen i reglementet avser endast möjligheten för ledamöter att delta på
distans, som har införts under rubriken Närvarorätt. Ändringen förutsätter att
samtliga deltagande kommuner och regionen fattar likalydande beslut.
Ärendet kommer enligt tidsplanen att behandlas av regionfullmäktige den 8
juni 2022.

Beslutsunderlag
Regionens beslutsförslag till fullmäktige
Förslag till reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden.

Catrin Marsell
Kanslichef

Beslutet ska skickas till
Region Värmland

1(1)

Tjänsteskrivelse

Region

1 (2)

Fullmaktige

Värmland
Handläggare

Datum

Diarienummer

Isabelle Edgren

2022-06-08 |

RS/212438

Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden

gällande närvaro på distans
Förslag till beslut

1. Godkännabifogat förslag till reviderat reglemente för
hjälpmedelsnämnden.

Sammanfattning
Enligt 6 kap. 24 $ kommunallagen (2017:725), KL, ska fullmäktige
besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds

sammanträden på distans. Deltagande på distans förutsätter att det sker
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att

samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
nämndens sammanträde.

Bestämmelsen infördes i KL år 2014. Enligt förarbetena (prop.
2013/14:5) ville man underlätta för förtroendevalda att kombinerasitt
uppdrag medarbetsliv och privatliv och därmed ge fler grupper
möjlighet att engagera sig politiskt. Det konstaterades samtidigt att det
fysiska mötet är viktigt och att deltagande på distans i första hand bör
betraktas som ett komplement som ger möjlighettill ett deltagande i
beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls.
Fullmäktige har tidigare beslutat om möjlighet för ledamöter att delta

på distans i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden,

kollektivtrafiknämnden, kultur- och bildningsnämnden, regionala

utvecklingsnämnden och patientnämnden.
Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente förutsätter att
samtliga deltagande kommuner och regionenfattar likalydande beslut.
Ärendet har skickats på remiss till kommunerna och regionen under

hösten 2020 (HMN/200026).

20)

Tjänsteskrivelse

Region

Fullmäktige

Värmland

Handläggare

Datum

Diarienummer

Isabelle Edgren

2022-06-08

RS/212438

Finansiering eller ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektiv
Ärendet bedömsinte beröra barn och unga.

Peter Bäckstrand

Regiondirektör

Anna-Lena Wingqvist
Kanslidirektör

Utdraget skickastill

|

1d

Region

Värmland
Datum

Vår beteckning

Rättsenheten

2022-05-12

RS/212438

Handläggare och telefon

Ert datum

Er beteckning

Isabelle Edgren, +46108314357

Samtliga kommuner i Värmlands län

Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämndeni
Värmland — närvaro på distans
Sedan år 2014 finns en bestämmelse i kommunallagen (2017:725) som gör
det möjligt för fullmäktige att besluta att nämndledamöter får delta i en
nämnds sammanträden på distans om vissa förutsättningar kan uppfyllas.
Fullmäktige i Region Värmland hartidigare beslutat om möjlighet för
ledamöter att delta på distans i regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kultur- och bildningsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden. Samma möjlighet
föreslås nu införas för ledamöter i hjälpmedelsnämnden i Värmland.

En bestämmelse om deltagande på distans bör i så fall införas i nämndens

reglemente. Ärendet har skickats på remiss till kommunerna och regionen
under hösten 2020 (regionens dnr HMN/200026).
Ändringen i reglementet avser endast möjligheten för ledamöter att delta på
distans, som har införts under rubriken Närvarorätt. Ändringen förutsätter

att samtliga deltagande kommuner och regionen fattar likalydande beslut.
Bilagt översänds regionens beslutsförslag till fullmäktige och förslagtill
reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden. Ärendet kommerenligt
tidsplanen att behandlas av regionfullmäktige den 8 juni 2022.

För att ändringen ska träda i kraft är det önskvärt att kommunen så snart det
är möjligt fattar ett likalydande beslut.

Vänliga hälsningar,

Watlee äga

Isabelle Edgren
Regionjurist

Postadress

Region Värmland
651 82 Karlstad

Besöksadress

Rosenborgsgatan 50

Telefon (växel)

E-postadress

Telefax

Organisationsnummer

010-831 50 00

Isabelle.Edgren @regionvarmland.se

232100-0156

Region

Värmland

HMN/210029

Dokumenttyp

Ansvarig verksamhet

Kansliavdelningen

Version
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Reglemente
Dokumentägare

Fastställare

Giltig fr.o.m.

Giltig t.o.m.

Kanslidirektör Anna-Lena Wingqvist

Fullmäktige
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Reglemente hjälpmedelsnämnden i Värmland
Allmänt om nämnden

Landstinget i Värmland och Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors,
Hammarö, Karlstads, Kils, Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby

och Årjängs kommun, har kommit överens om att fr.o.m. 2004-07-01 inrätta en
gemensam nämnd, kallad hjälpmedelsnämnden i Värmland i enlighet med lagen

(2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
Region Värmlandärjuridisk person för den gemensamma nämnden och
nämndeningår i regionens organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande
huvudmännen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
Nämndens uppgifter

Den gemensamma nämnden ska verkaföratt länets invånare erbjuds en god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa brukaren.

Den hjälpmedelsverksamhet som enligt 8 kap. 7 $ hälso- och sjukvårdslagen (HST)
är regionens angelägenhet och enligt 12 kap. 5 $ HSL är en kommunal
angelägenhet, kommerävenfortsättningsvis att utföras av regionen och respektive
kommun med undantag av att fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för
förskrivning samt upphandling av hj älpmedel. Utförande av dessa uppgifter har
överlåtits till den gemensamma nämnden.
Regionen och kommunerna har ansvarför att erbjuda förbrukningsartiklar som
behövs vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens enligt 8 kap. 9 $
HSL respektive 12 kap. 68 HSL. Regionen ansvarar för förskrivning av

inkontinenshjälpmedeltill personer i ordinärt boende. Kommunerna ansvararför
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förskrivningtill vårdtagare i särskilt boende och till personer i ordinärt boende som
är inskrivna i hemsjukvården.
Kostnadsansvaret och förskrivningsansvaret kommerfortsättningsvis att ligga kvar
på regionen respektive kommunerna med undantag av vissa uppgifter såsom att
fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning samt upphandling av
inkontinenshjälpmedel. Utförande av dessa uppgifter har överlåtits till den
gemensamma nämnden. Kommunerna ansvarar dock för upphandling av
inkontinenshjälpmedeltill vårdtagare i särskilt boende. Kommunernas upphandlingar
samordnas med den gemensamma nämndens upphandlingar.
Till nämndens ansvar enligt ovan hör följande uppgifter:
©

faststilla policy och riktlinjer inom ramen for hjalpmedelsverksamhet inom
länet och fullmäktiges ramar

o

fastställa kompetenskrav för förskrivning av hjälpmedel inom länet inom
fullmäktiges ram

o

vid behov lägga förslag till avgifter som föreläggs respektive huvudmanför
beslut

©

svara for omvarldsbevakning, information, brukarmedverkan och samverkan

inom nämndens ansvarsområde
o

ansvara för upphandling av hjälpmedel för parterna samt svara för

lagerhållning och distribution av dessa hjälpmedel. (Region Värmlandär, i
egenskap av värdlandsting för nämnden, upphandlande myndighet.)
o

svara för att sortimentsurval sker på ett sådant sätt att berörda parter (regionen,
kommuner, brukare) har inflytande

e

svara för särskild kompetens, eller kunna hänvisatill sådan, som via

konsultation och rådgivning kan bistå förskrivarna
o

erbjuda kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet för förskrivare och
övrig personal inom länets hjälpmedelsverksamhet

o

finansiera driften av ett gemensamt kompetenscentrum för nämndens

ansvarsområde. Centret ska ligga inom ramen för regionens enhet
hjälpmedelsservice
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o

utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av fullmäktige
fastlagda ramarna

o

besluta om en verksamhetsplan försitt ansvarsområde

°

avge yttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens

ansvarsområde
o

följa upp verksamheten och ekonomin och redovisa därmed förknippade
rapporter (bland annat prognoser, delårs- och årsbokslut) till regionstyrelsen

o

i övrigt bereda ärendentill regionfullmäktige inom nämndens ansvarsområde

°

inom nämndens ansvarsområde verkställa regionfullmäktiges beslut

Utöver vad som följer av lag ska nämndensetill att verksamheten bedrivs i enlighet
meddetta reglemente och samverkansavtalet.
Nämndenskatill respektive huvudmansfullmäktige tertialvis skriftligen rapportera
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningenär.
Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder hos respektive huvudman
samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer.
Sammanträden

Den gemensamma nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden
bestämmer.

Nämnden ska sammanträda minst tre gånger per år.
Sammansättning

Nämndenbestår av 19 ledamöter och 19 ersättare. Regionen Värmland utser tre
ledamöter och tre ersättare. Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors,
Hammarö, Karlstads, Kils, Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby

och Årjängs kommunutser vardera en ledamot och en ersättare.

Huvudmännen är överens om att den gemensamma nämndens partipolitiska
sammansättning så långt som möjligt bör motsvara sammansättningen i
regionfullmäktige.
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Av kommunallagen följer att Region Värmland ska utse nämndens ordförande och
vice ordförande. Huvudmännen är överens om att ordförande bör nomineras bland
regionens ledamöter, samt vice ordförande bör nomineras bland kommunernas
ledamöter, båda för sammatid som ledamöterna utses i nämnden.

Såväl val av ledamöter och ersättare somnominering av ordförande respektive vice

ordförande ska föregås av samråd mellan parterna.
Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamotär förhindrad att delta i ett helt eller i en del av ett sammanträde ska

en ersättare från den huvudman som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotensställe.
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige
bestämda ordningen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde harrätt att tjänstgöra
även om enersättare harträtt in i ledamotensställe.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En
ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att
träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.
En ledamoteller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra om ersättare från annat parti trätt in.
Ersättare harrätt att närvara och yttra sig på sammanträdena även när de inte
tjänstgör.
Anmälan om förhinder
En ledamoteller ersättare som är förhindrad att delta i etthelteller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som då kallar
ersättare.
Kallelse

Ordföranden ansvararför att kallelsen utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för
sammanträdet.
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Kallelsen ska på lämpligt sätt tillhandahållas varje ledamot och ersättare senast sju
dagar före sammanträdesdagen.
En föredragningslista bör bifogas kallelsen. Ordförande bestämmeri vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. I undantag får kallelse ske på annat sätt.
Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt eller i en del av ett
sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförandetillfälligt. Den till
åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförandetills den tillfälliga ordföranden har
utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse annan ledamotatt vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Närvarorätt

Regionråd och regionstyrelsens ordförandehar rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av
regionstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden
beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamoteller ersättare i
nämndenatt närvara vid sammanträde med nämndenför att lämna upplysningar.
Ävenanställd i regionen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Nämndenfår härutöver bestämmaatt annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

Nämndenfår, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter

närvarandepå distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och

höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar
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delta på distans ska anmäla detta till nämndens kansli. Ordförande avgör om

närvaro får ske på distans.
Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämndenkanbesluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndensprotokoll ska anslås på varje samverkande huvudmans anslagstavla.
Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll anslagits
på de olika anslagstavlorna. Anslagstiden räknas från dagen efter att det sist anslagna
tillkännagivandet satts upp.
Revision

Nämnden ska granskas av revisorerna hos respektive samverkande huvudman.
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige hos var och en av de
samverkande huvudmännen.
Arvode

Varje huvudman ansvararsjälv för samtliga kostnader för sina respektive
förtroendevalda enligt respektive huvudmans arvodesregler.
Arbetsutskott

Inom nämndenskafinnas ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter och sex
ersättare. De samverkande huvudmännen är överens om att tre ledamöter och tre

ersättare bör utses bland regionens företrädare och tre ledamöter och tre ersättare bör
utses bland kommunernas företrädare.

Den gemensamma nämndenutser en ordförande och en vice ordförande bland
utskottets ledamöter. Huvudmännen är överens om att ordförande bör nomineras
bland regionens ledamöter, samt vice ordförande bör nomineras bland kommunernas
ledamöter, båda för sammatid som ledamöterna utses i nämnden.

Om ordförandei utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamoti utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra uppgifterna.
Titel

Hjälpmedelsnämnden i Värmland

HMN/210029

Version

Giltig t.o.m.

Tillsvidare

6 (7)

Om ersättarnas tjänstgöring i utskottet gäller vad som sägs om ersättare i tillämpliga
delar.

Utskottet sammanträder på tid och plats som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär
det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.

Utskottet bereder ärenden inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får

utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrartill
utskottet att svara för. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
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Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet östra
Värmland
Kommunstyrelsens beslut
föreslå kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen samt
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Östra Värmland översänder årsredovisning för
räkenskapsåret 1 januari-31 december 2021 för behandling i kommunen.
I revisionsberättelse daterad 6 april 2022 anför förbundets revisorer att man
tillstyrker dels att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021, dels att samordningsförbundets årsredovisning
godkänns.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse daterad 6 april 2022
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Årsredovisning 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet Samordningsförbundet östra Värmland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att godkänna årsredovisningen samt
Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Östra Värmland översänder årsredovisning för
räkenskapsåret 1 januari-31 december 2021 för behandling i kommunen.
I revisionsberättelse daterad 6 april 2022 anför förbundets revisorer att man
tillstyrker dels att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021, dels att samordningsförbundets årsredovisning
godkänns.
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Revisionsberättelse daterad 6 april 2022

Catrin Marsell
Kanslichef

Beslutet ska skickas till
Samordningsförbundet östra Värmland
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Interpellation
till ordförande i Teknikutskottet, Filipstads Kommun
Återvinningscentral i centralorten Filipstad
I januari 2016 skrev jag en motion om att för miljöns skull vore bättre att centralisera
Återvinningscentralen till centralorten Filipstad, dit de flesta nån gång har ett ärende och kan
passa på att slänga sina sopor. För det kan inte vara miljövänligt att för t.ex de som bor i
Nordmark, Brattforshyttan eller Nykroppa att åka 5-6 mil tor till Långskogen för att slänga ett
kylskåp eller gamla bildäck. Då är nog faran stor att de hamnar i vår natur eller skogar.
Kontentan av svaret jag fick 2016 blev: ”Är det för långt att åka, så kan vi förlänga öppettiderna”
2010 fastslog Filipstads kommun en avfallsplan, som skall gälla fram till 2027 och i den kan man
läsa
”efter en enkätundersökning framkom mycket tydligt att kommuninnevånarna tyckte att det ska
vara enkelt, smidigt och lättbegripligt att källsortera avfallet för att det ska bli gjort.”
Inom Filipstads Kommun finns återvinningscentralen vid Långskogen där man kan lämna
grovavfall, papper, glas, elektronik, vitvaror t.ex TV-apparater och kyl/frys och farliga avfall.
Dessutom finns enligt hemsidan 6 återvinningsstationer i Filipstads hela kommun. Vid
återvinningsstationerna får man endast lämna tidningar, pappers- och metallförpackningar, glas
och plast.
Ska man lämna ljuskällor eller småelektronik måste man fortsätta till Filipstads Motortjänst och
batterier läggs i holkar på Coop eller Ica.
För att invånarna ska vilja sortera, bör det alltså vara lättåtkomligt, som framkom i enkäten. Man
ska inte behöva åka runt eller långa sträckor för att deponera sitt avfall. Med onödigt långa resor
förtas de miljövinster, som man vill uppnå.
Om man t.ex vill ”kasta” en soffa, TV, kyl/frys eller byggavfall måste man åka ända till Långskogen.
Min fråga är
Förekommer det någon som helst fundering eller diskussion om att underlätta sophanteringen
för invånarna i Filipstad, så att det blir som framkom i enkäten, lätt att sortera och lämna sopor
till återvinning och att bespara en massa onödiga resor. Kan man ha en modern
återvinningscentral mitt i Våxnäs eller vid infarten till Skoghall, så måste det vara möjligt i
Filipstads tätort.

Filipstad den 15 maj 2022

Ulla Olsson / liberalerna i Filipstad

Fråga till ordförande i teknikutskottet angående en insändare i FT den 31 maj med rubriken ”Oro för
grundvattnet”.
Insändarskribenten är orolig för deponimassorna som används vid bygget av den nya skolan. Vad jag
förstår så är det föroreningar från släckningsarbetet efter branden vid den gamla skolan som grävdes
bort inför byggstarten. Är det så att de deponimassor som grävdes upp nu återanvänds för att fylla ut
vid den nya skolbyggnaden?

Johan Larsson (S)
1:e vice ordförande
Barn- och utbildningsnämnden

