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       Au §                      Dnr 2020/113 
 
Redovisning obesvarade motioner 
 
Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen jämlikt 
§ 29 årligen till kommunfullmäktiges sammanträden i april/maj och 
oktober/november redovisa de motioner vilkas behandling ännu inte 
slutförts. Den redovisning som ska presenteras för fullmäktige i 
november avges enligt följande: 
 
Christer Olssons (M) Motion angående förslag till avskaffande av 
karensdag orsakad av smittsam sjukdom som är arbetsrelaterad, 
har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är 
remitterad till personalchefen. 
 
Michael Helmerssons (L) Motion om vänortssamarbetet med 
Longyang har behandlats av kommunfullmäktige 23 april 2020. 
Motionen är remitterad till kommunchefen. 
 
Eva Närvä Eickenrodts (M) Motion om framtagande av underhållsplan 
för kommunens fastigheter har behandlats av kommunfullmäktige 4 
maj 2020. Motionen är remitterad till teknikutskottet. Motionssvar 
kommunfullmäktige den 15 oktober 2020. 
 
Michael Helmerssons (L) Motion om redovisning av erfarenheter från 
distansundervisning har behandlats av kommunfullmäktige 19 augusti  
2020. Motionen är remitterad till FC barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Ulf Söhrmans (M) Motion om virusskydd med mera har behandlats av 
kommunfullmäktige 10 september 2020. Motionen är remitterad till 
kanslichefen. 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, § 89, 
beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid 
fullmäktigesammanträdet ska redovisa sin beredning av motionerna och 
ange beräknad tid för sitt yttrande. 
 
Förslag till beslut 
Att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
Att lägga motionsredovisningen till handlingarna  
 
Att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu 
inte besvarat motionerna samt 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Au §                                     Dnr 2020/88                            
 
Ekonomisk plan 2021 - 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Ekonomienheten har upprättat förslag till ekonomisk plan 2021-2023 för 
de verksamheter som inryms inom kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Avser följande verksamheter: stabsenhet, personalenhet, ekonomienhet, 
näringslivsenhet samt arbetsmarknads- och integrationsenhet/Vux. 
 
Förslaget är upprättat enligt de ramar som beslutats av 
kommunstyrelsen 2020-06-11,  § 73. 
 
Förslag till beslut 
att anta upprättat förslag till ekonomisk plan för kommunstyrelsens 
arbetsutskott för 2021 – 2023. 
 
 
 
 
  

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



  
 
  

                 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Budget  2021 – 2023 

 
 

Drift Bokslut 2019 Budget 2020

Prognos augusti 
2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

KF -1 219 -1 278 -1 238 -1 292 -1 307 -1 322

Intäkter 

Kostnader -1 219 -1 278 -1 238 -1 292 -1 307 -1 322

Stabsenhet -25 112 -23 785 -24 225 -23 989 -24 198 -24 411

Intäkter 1 914 1 735 1 800 1 800 1 800 1 800

Kostnader -27 026 -25 520 -26 025 -25 789 -25 998 -26 211

Personalenhet -8 401 -10 664 -11 114 -10 798 -10 935 -11 075

Intäkter 1 776 1 485 1 685 1 500 1 500 1 500

Kostnader -10 177 -12 149 -12 799 -12 298 -12 435 -12 575

Ekonomienhet -4 140 -6 487 -6 137 -6 614 -6 743 -6 875

Intäkter 10 35 45 35 35 35

Kostnader -4 150 -6 522 -6 182 -6 649 -6 778 -6 910

Näringslivsenhet -2 492 -2 801 -2 601 -2 841 -2 882 -2 924

Intäkter 1 813 120 1 800 120 120 120

Kostnader -4 305 -2 921 -4 401 -2 961 -3 002 -3 044

AIE enhet -9 698 -23 050 -21 245 -23 616 -24 195 -24 786

Intäkter 25 330 5 445 12 000 7 000 7 000 7 000

Kostnader -35 028 -28 495 -33 245 -30 616 -31 195 -31 786

Nettoram -51 062 -68 065 -66 560 -69 150 -70 260 -71 393

Investeringar 0 0 0 0 0 0
 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 
 Kommunfullmäktige inklusive partistöd 
 
 Kommunstyrelsens inkluderar följande 

verksamheter.  
 Stabsenhet 
 Personalenhet 
 Ekonomienhet 
 Näringslivsenhet 
 AIE-enhet inkl. VUX 

       
 

Kommunfullmäktige (KF) 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ och fastställer därvid såväl inriktning som 
ekonomiska ramar för kommunens verksamheter, uttalar 
den övergripande målriktsättningen så att styrelsen och 
övriga nämnder samt förvaltningar, inom erhållna ramar 
på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, skall åstadkomma 
bästa möjliga verksamhet i enlighet med de mål 
kommunfullmäktige fastställt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) 
Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet. 



  
 
  

Det åligger KS företrädesvis att: 
 leda och samordna planeringen av kommunens 

ekonomi och verksamheter samt den översiktliga 
fysiska planeringen 

 främja sysselsättningen och näringslivet i 
kommunen samt leda och samordna arbetet 
avseende arbetsbefrämjande åtgärder 

 övervaka efterlevnaden av den av KF fastställda 
budgeten och därvid se till att kommunens löpande 
förvaltning handhas på ett rationellt och effektivt  
sätt. 

 
Stabsenheten 
Stabsenheten skall biträda med samordningen och den 
centrala ledningen av kommunens olika verksamheter 
samt verka för främjandet av näringslivsutvecklingen. 
Stabsenheten skall därtill aktivt verka för ett 
decentraliserat ansvarstagande bl.a. genom 
förvaltningschefsträffar. Likaså skall stabsenheten verka 
för en effektiv och rationell ärendehantering både externt 
och internt. Stabsenheten ansvar också för 
kommunkontorets reception. 
 
Stabsenhetens handlägger även frågor beträffande 
alkoholservering och lotterier samt kontakter med det 
gemensamma kontoret för Överförmyndarnämnden i 
Östra Värmland.  
Inom stabsenheten ansvaras även för kommunens 
informations- och säkerhetsarbete. 
 
Personalenheten 
Personalenheten är kommunens centrala enhet för 
personalfrågor och personaladministrativt stöd till 
förvaltningar.  
Personalenheten skall utgöra en konsult- och 
stödfunktion för övriga förvaltningar inom PA-
hanteringen, t.ex. vid anställning, avveckling, 
lönesättning, introduktion och rehabilitering/friskvård. Vid 
behov skall därvid utarbetas kommungemensamma 
policydokument.  
Verksamhetsområdet omfattar central personal-
administration, förhandlingar om kollektivavtal, facklig 
samverkan, arbetsrätt, löneöversyn, arbetsmiljöarbete, 
företagshälsovård samt övriga frågor. 
Under personalenheten finns kommunens 
bemanningscentral organiserad. Där sker rekrytering av 
korttidsvikarier samt bemanning av korttidsvikariat enligt 
förvaltningarnas behov. 
 
Ekonomienhet 
Fungera som central funktion och ge stöd till stab och 
övriga förvaltningar i ekonomiska frågor samt driva 
utvecklingsfrågor inom ekonomiområdet. Upprätta 
bokslut, budget och budgetuppföljningar för Filipstads 
kommun. 
Inom enheten finns förvaltningsekonomer som verkar 
mot Teknikenhet (service och gata/park), 
Fastighetsenhet, Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltning och Stiftelsen Filipstadsbostäder. 
Inom enheten finns också Kundtjänst som hanterar 
leverantörsreskontra, kundreskontra (både för 

allmändebitering av barn- och äldreomsorg, samt vatten 
och renhållningsdebitering), hantering av in- och 
utgående betalningsströmmar och övrig administration 
avseende ekonomiska transaktioner, t.ex. tidrapporter. 
Ekonomienheten sköter även administration och 
bokföring/redovisning för Filipstads Stadshus AB, 
Vårgårda Fastigheter AB och Novelty AB. 
Sköter även Filipstads kommuns stiftelser (16 st). 
Systemansvar för kommunens ekonomisystem, 
Raindance, CGI.  
 
Näringslivsenheten 
Näringslivskontoret är kommunens enhet som ansvarar 
för Näringslivsfrågor samt 
Besöksnäring/Turistinformation.   
Näringslivskontorets målgrupper är befintliga företag, 
nystartsföretag, etableringar, besökare (turister) samt 
föreningar (ur ett besöksnäringsperspektiv).  
Näringslivskontoret har samarbete med övriga 
kommunala enheter som har företagskontakter vad gäller 
t.ex. upphandling, bygglov, lokaler/mark.  
 
AIE-enhet (Arbetsmarknads- och integrationsenhet) 
Arbetsmarknads- och Integrationsenheten (AIE) har det 
samlade ansvaret för kommunens insatser när det gäller 
arbete och sysselsättning. AIE samverkar med interna 
och externa parter, skapar projekt i syfte möjliggöra den 
enskildes möjligheter till förvärvsanställning genom 
individuellt anpassade praktik- och lärlingsplatser samt 
personlig handledning på den reguljära arbets-
marknaden. AIE arbetar för att få en tydlig process, en 
tydlig handledning samt kontinuitet och ett målmedvetet 
arbete för att motverka utanförskap, psykisk ohälsa, fylla 
på i arbetskraften samt integrera nyanlända i samhället.  
 
Vuxenutbildning 
Erbjuder grundläggande vux, gymnasial vux, utbildning i 
svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna 
vuxenlärling, yrkesvux samt uppdragsutbildning. 
Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna 
är individer med mycket olika förutsättningar. Även 
elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. 
Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens 
behov och förutsättningar och den kan variera både till 
längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta 
varje elev utifrån hans eller hennes behov och 
förutsättningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

MÅL 
 
Stabsenhet: 
 Implementering och utveckling av nyupphandlat 

diarie-, dokument- och ärendehanteringssystem 
fortsätter under första delen av 2021.  

 Säkerhetsarbete; Fortsatt utveckling av kommunens 
beredskapsfunktioner samt det lokala strategiska 
arbetet tillsammans med polisen Arbetet skall ske 
med ytterligare fokus på trygghetsfrågor.  

 
Personalenhet: 
 Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med god 

arbetsmiljö. Målsättningen för 2020-2023 är en 
sjukfrånvaro på 4,0%. Projektet Experio Worklabs 
arbete med tjänstedesign och förbättrad arbetsmiljö 
ska implementeras i de verksamheter projektet 
pågår. 

 Implementerat ”heltid som rätt” inom alla kommunals 
kollektivavtalsområde i kommunen.  

 Vidareutveckla bemanningscentralen som med hög 
kvalité rekryterar och bemannar kommunens olika 
verksamheter med korttidsvikarier.  

 
Näringslivsenheten 
 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 
 Utveckla den kommunala servicen till företagen och 

stärka den positiva attityden till företagandet inom 
kommunens organisation 

 Jobba med att stärka skolan och företagens 
samarbete med utgångspunkt i kompetensförsörjning 
och elevers rätt till kännedom om arbetslivets 
förutsättningar 

 
AIE-enheten 
 Fortsatt utökning av antalet praktikplatser inom 

kommunens förvaltningar samt hos privata företag.  
 Fortsätta utveckla samarbetet med 

Socialförvaltningen för tidiga insatser för personer 
som uppbär försörjningsstöd. 

 Alla nya i Etableringen erbjuds samhällsorientering 
samt antagning på lediga plaster av personer som 
lämnat etableringen sedan länge. 

 Utveckla EU-sekretariatet i syfte att nå extern 
finansiering, både på lokal och regional nivå, för hela 
kommunens verksamhetsområde.  

 Garantera erbjudande om en sommarjobbsperiod för 
alla gymnasieelever i åk 1-2 som är bosatta i 
Filipstads kommun. 

 
AIE-enheten / Komvux 
 Arbeta för att den ”nya” organisationen (AIE, 

Komvux) ska skapa bra, tydliga rutiner utifrån 
behovsanalys, omvärldsbevakning och erfarenheter. 

 Revidera årshjulet för huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete med fokus på att utveckla ett system 
som upplevs logiskt, transparant och spårbart. 

 Fortsätta ta fram kvalitetsindikatorer för en mer 
samlad bild av resultat och måluppfyllelse (elever, 
kön och poäng), för att öka möjligheten att göra 
jämförbara analyser av gjorda insatser gällande 
tillgänglig lärmiljö. 

 Kartläggning av elever med olika behov. 
 Fokus på yrkesutbildningar i olika former som erbjuds 

i egen regi, i samverkan eller i annans regi.  
 Arbeta fram förslag på samverkansavtal om 

yrkesutbildningar och IKE med Kristinehamn. Utifrån 
uppdrag från skolcheferna.  

 Skapa förutsättningar för kompetensutveckling av 
personal för att möta behörighetskrav. 

     
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR  
 

tkr
Ram 2020 -68 065
Löneutrymme 2021 -1 085

Åtgärder/äskande:
BRT - ökade kostnader -570

Budgetförslag -69 720
Förändring mellan rambeslut och budgetförslag 570

Beslut om ram KF § 73/2020 2020-06-11 -69 150
 
 
 Ökade kostnader inom BRT för 2021,  -570 tkr. Den 

treårsplan som är lagd för BRT visar ytterligare 
ökningar för 2022 och 2023. 

 
 
 
INVESTERINGAR 
 
Inga äskningar för investeringar under 2021. 
 
 
 
BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott utan eget förslag 
 
 
NÄMNDENS FÖRSLAG OCH BESLUT 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

 

    KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 

Material till Budgetberedning 
Budget 2021 – 2023 

 
Drift Bokslut 2019 Budget 2020

Prognos augusti 
2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

KF -1 219 -1 278 -1 238 -1 292 -1 307 -1 322

Intäkter 

Kostnader -1 219 -1 278 -1 238 -1 292 -1 307 -1 322

Stabsenhet -25 112 -23 785 -24 225 -23 989 -24 198 -24 411

Intäkter 1 914 1 735 1 800 1 800 1 800 1 800

Kostnader -27 026 -25 520 -26 025 -25 789 -25 998 -26 211

Personalenhet -8 401 -10 664 -11 114 -10 798 -10 935 -11 075

Intäkter 1 776 1 485 1 685 1 500 1 500 1 500

Kostnader -10 177 -12 149 -12 799 -12 298 -12 435 -12 575

Ekonomienhet -4 140 -6 487 -6 137 -6 614 -6 743 -6 875

Intäkter 10 35 45 35 35 35

Kostnader -4 150 -6 522 -6 182 -6 649 -6 778 -6 910

Näringslivsenhet -2 492 -2 801 -2 601 -2 841 -2 882 -2 924

Intäkter 1 813 120 1 800 120 120 120

Kostnader -4 305 -2 921 -4 401 -2 961 -3 002 -3 044

AIE enhet -9 698 -23 050 -21 245 -23 616 -24 195 -24 786

Intäkter 25 330 5 445 12 000 7 000 7 000 7 000

Kostnader -35 028 -28 495 -33 245 -30 616 -31 195 -31 786

Nettoram -51 062 -68 065 -66 560 -69 150 -70 260 -71 393

Investeringar 0 0 0 0 0 0

 
 
 



  
 
  

 

Ram 2020 -68 065 -68 065 -68 065 -68 065
Löneutrymme 2021 -1 085 -1 085 -1 085
Löneutrymme 2022 -1 110 -1 110
Löneutrymme 2023 -1 133
Prognos Augusti 1 505

Äskande
BRT  - ökade kostnader -570 -690 -1 200

Budgetförslag -66 560 -69 720 -70 950 -72 593
Förändring mellan rambeslut och budgetförslag 1 505 570 690 1 200

Beslut om ram KF § 73/2020  2020-06-11 -69 150 -70 260 -71 393
 
 
 
Kommentarer till prognos Augusti 2020. 
Utfall avvikelse:  2 178 tkr    Prognos = 1 505 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 2 178 tkr (849 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom personalenheten 
men framförallt inom AIE pga. av att befintlig personal bokförs i projektet MOVE (yrkesanpassad utbildning för vuxna) och att inga 
feriearbeten för ungdomar har tillsatts pga. Corona. 
Coronakostnaderna uppgår efter augusti till 2 400 tkr inom Ksau där största delen avser lunch till gymnasieelever och personal inom 
stabs- och informationsarbete under våren/sommaren. Större delen av kostnaden är återsökt hos staten för perioden mars-juli och 
det återstår att se för hur mycket vi kommer att kompenseras. 
 
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 1 505 tkr (1 775 tkr).  En försämring sedan föregående prognos -270 tkr, främst 
beroende på ökad bemanning inom Personalenheten pga. den pågående coronasituationen. 
Dock bör noteras att det inom KS ännu finns en ofördelad post för åtgärder på ca 1 700 tkr vilka kommer att fördelas ut 
under september på resp. ram. 
 
 
Åtgärder för att nå ram 2020 inom KS (935 tkr): 

 Samordning av tjänst inom Växel/reception/personalenhet 350 tkr 
 Ej återbesatt tjänst inom AIE  585 tkr 

 
 
 
 

Kommentarer till Åtgärder 
 
 Ökade kostnader inom BRT för 2021,  -570 tkr. Den treårsplan som är lagd för BRT visar ytterligare ökningar för 2022 

och 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

 

Hot och möjligheter 
 
Stabsenhet 
Kostnadsutvecklingen för Bergslagens Räddningstjänst.  
 
Personalenhet 
Bemanningscentralens arbetsbelastning har med anledning av Covid-19-pandemin under våren 2020 varit mycket hög.  Det 
fortsatta arbetet med heltid till alla inom kommunals avtalsområde kan medföra fortsatt hög arbetsbelastning och eventuellt 
behov av utökning av resurserna på bemanningscentralen.  
 
Personalenheten ser att rekryteringsutmaningarna ökar i och med att löneläget för vissa yrkesgrupper ökar vid nyrekrytering. 
Genom olika statliga satsningar har också lönen ökat väsentligt för vissa grupper, ex.vis förstelärare. Det gör att det finns en 
risk för löneglidning inom vissa yrkeskategorier då krav ställs i organisationen att förändra lönestrukturerna. Detta kan 
komma att resultera i högre lönekostnader för kommunen.  
 
AIE enhet 
Omorganisationen av vuxenutbildningen till KS och AIE möjliggör samverkanseffekter och samplanering för individens resa 
mot egen försörjning. Möjligheten till ett breddat utbud av utbildningsvägar finns och ska föras både lokalt och regionalt.  
AIE och IFO vuxna har stärkt processen och renodlat myndighetsutövning kontra verkställighet. 
Den största utmaningen för verksamheterna är fortsatt det höga antalet individer som behöver stöd, finns i utanförskap och 
lever på försörjningsstöd. Verksamheterna har svårt att erbjuda alla individer en sysselsättning och/eller utbildning.  
 
 
 
 
 

Mål till KF 
Stabsenhet: 
 Implementering och utveckling av nyupphandlat diarie-, dokument- och ärendehanteringssystem fortsätter under första 

delen av 2021.  
 Säkerhetsarbete; Fortsatt utveckling av kommunens beredskapsfunktioner samt det lokala strategiska arbetet 

tillsammans med polisen Arbetet skall ske med ytterligare fokus på trygghetsfrågor.  
 
Personalenhet: 
 Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Målsättningen för 2020-2023 är en sjukfrånvaro på 4,0%. 

Projektet Experio Worklabs arbete med tjänstedesign och förbättrad arbetsmiljö ska implementeras i de verksamheter 
projektet pågår. 

 Implementerat ”heltid som rätt” inom alla kommunals kollektivavtalsområde i kommunen.  
 Vidareutveckla bemanningscentralen som med hög kvalité rekryterar och bemannar kommunens olika verksamheter 

med korttidsvikarier.  
 
Näringslivsenheten 
 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 
 Utveckla den kommunala servicen till företagen och stärka den positiva attityden till företagandet inom kommunens 

organisation 
 Jobba med att stärka skolan och företagens samarbete med utgångspunkt i kompetensförsörjning och elevers rätt till 

kännedom om arbetslivets förutsättningar 
 
AIE-enheten 
 Fortsatt utökning av antalet praktikplatser inom kommunens förvaltningar samt hos privata företag.  
 Fortsätta utveckla samarbetet med Socialförvaltningen för tidiga insatser för personer som uppbär försörjningsstöd. 
 Alla nya i Etableringen erbjuds samhällsorientering samt antagning på lediga plaster av personer som lämnat 

etableringen sedan länge. 
 Utveckla EU-sekretariatet i syfte att nå extern finansiering, både på lokal och regional nivå, för hela kommunens 

verksamhetsområde.  
 Garantera erbjudande om en sommarjobbsperiod för alla gymnasieelever i åk 1-2 som är bosatta i Filipstads kommun. 
 
 



  
 
  

 

AIE-enheten  / Komvux 
 Arbeta för att den ”nya” organisationen (AIE, Komvux) ska skapa bra, tydliga rutiner utifrån behovsanalys, 

omvärldsbevakning och erfarenheter. 
 Revidera årshjulet för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med fokus på att utveckla ett system som upplevs 

logiskt, transparant och spårbart. 
 Fortsätta ta fram kvalitetsindikatorer för en mer samlad bild av resultat och måluppfyllelse (elever, kön och poäng), för att 

öka möjligheten att göra jämförbara analyser av gjorda insatser gällande tillgänglig lärmiljö. 
 Kartläggning av elever med olika behov. 
 Fokus på yrkesutbildningar i olika former som erbjuds i egen regi, i samverkan eller i annans regi.  
 Arbeta fram förslag på samverkansavtal om yrkesutbildningar och IKE med Kristinehamn. Utifrån uppdrag från 

skolcheferna.  
 Skapa förutsättningar för kompetensutveckling av personal för att möta behörighetskrav. 

 
 
Investeringar: 
Inga investeringsbehov är äskade.  
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       Au §                                     Dnr 2020/115                             
 
Budgetuppföljning september 2020 
 
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande 
budgetuppföljningen för september 2020 för de verksamheter som ingår i 
kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde.  
 
  

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



Budgetuppföljning      KSau 
 

Period: Januari - September 2020

Budget Redovisning Avv. mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavv.

period period budget årsbudget - mot budget

Kommunfullmäktige 583 367 216 778 411 738 40

Kommunstyrelsen 2 108 2 251 -144 2 805 554 2 885 -80

Partistöd 375 387 -12 500 113 500 0

Administration stab 4 781 4 369 502 6 702 2 333 6 702 0

Informationsverksamhet 869 807 62 1 154 347 1 154 0

Bergslagens räddningstjänst 8 246 8 519 -273 10 998 2 479 11 398 -400

Växel/Reception 790 655 135 1 048 393 1 008 40

Civilförsvar 144 15 129 188 173 188 0

Kulturverksamhet 667 669 -2 890 221 890 0

Totalt Stabsenhet 18 563 18 039 613 25 063 7 024 25 463 -400

Administration 4 558 4 297 261 6 035 1 739 5 835 200

Bemanningscentral 1 508 1 944 -437 2 000 56 2 400 -400

Företagshälsovård 375 211 164 500 289 500 0

Fackliga företrädare 776 966 -194 1 024 58 1 174 -150

Övriga PA-åtgärder 660 701 -41 1 105 403 1 105 0

FFA Förebyggande friskvårdsarbete -72 -188 116 0 188 0 0

Totalt Personalenhet 7 805 7 931 -131 10 664 2 733 11 014 -350

Ekonomienhet 4 888 4 584 304 6 487 1 903 6 137 350

Totalt Ekonomienhet 4 888 4 584 304 6 487 1 903 6 137 350

Allmänna näringslivsinsatser 1 026 888 138 1 353 465 1 153 200

Projekt 337 77 261 450 450 450 0

Turism 785 669 117 998 329 998 0

Totalt Näringslivsenhet 2 148 1 634 516 2 801 1 244 2 601 200

EU-samordning 1 319 1 485 -166 1 632 147 1 832 -200

Administration 639 774 -135 849 74 994 -145

Arbetsmarknadsåtgärder social art 4 446 4 214 232 5 693 1 479 5 493 200

Arbetsmarknadsprojekt 0 -20 20 0 20 0 0

Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art 1 929 1 187 742 2 311 1 124 1 561 750

Extratjänster 0 212 -212 0 -212 -170 170

Vux 9 568 8 948 619 12 565 3 617 11 515 1 050

Totalt AIE-enhet 17 901 16 800 1 100 23 050 6 249 21 225 1 825

TOTALT KSau 51 305 48 988 2 402 68 065 19 153 66 440 1 625

 



Kommentarer  
 
Sammanfattning KSau: 
Utfall avvikelse:  2 402 tkr    Prognos = 1 625 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 2 402 tkr (2 178 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom personalenheten. 
Coronakostnaderna uppgår efter september till 2 422 tkr inom Ksau där största delen avser personalkostnader för stabsfunktion och 
lunch till gymnasieelever vilka bokas inom KS tillgängliga medel. 
 
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 1 625 tkr (1 505 tkr).  En förbättring med 120 tkr. Överskottet beror främst på att vissa 
personalkostnader bokförs mot projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna) samt att inga feriearbeten har tillsatts pga. 
coronasituationen. 
 
 Stabsenhet 
Utfall avvikelse:  613 tkr    Prognos = -400 tkr 
Stabsenhetens bokförda avvikelse efter september uppgår till 613 tkr (399 tkr). Främst beroende på att KC’s tillgängliga medel inte 
utnyttjats fullt ut. 
 
Stabsenheten prognostiserar ett underskott med -400 tkr (-400 tkr) då budgeten för Bergslagens räddningstjänst är 
underbudgeterad. Ökade kostnader för arvode inom Kommunstyrelsen kompenseras av samordnad minimerad bemanning i 
växel/reception samt ett inställt kommunfullmäktigesammanträde. Övriga enheter förväntas ligga i nivå med budget vid årets slut. 
 
 Personalenhet 
Utfall avvikelse:  -131 tkr    Prognos = -350 tkr 
Personalenhetens bokförda avvikelse uppgår till -131 tkr (-287 tkr). Det är främst kontot för bemanningscentralen som överskrider 
budget till följd av vissa uppstartskostnader av engångskaraktär och ökade bemanning pga. coronasituationen. Kontot för fackliga 
företrädare ökar pga. förhandlingar avseende framförallt Barn- och utbildningsnämnden. Lägre kostnader för personal inom 
administration pga. vakans. 
 
Personalenheten prognostiserar ett underskott med -350 tkr (-450 tkr). En förbättring med 100 tkr till följd av vakans inom 
administrationen. 
  
 Ekonomiskt ledningsstöd 
Utfall avvikelse:   304 tkr    Prognos = 350 tkr 
Ekonomienhetens bokförda överskott efter september uppgår till 304 tkr (224 tkr). Överskott beror på att medel för konsulttjänster för 
ekonomisystemet inte har nyttjats och att vissa personalkostnader bokförs mot projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna). 
 
Ekonomienheten prognostiserar ett överskott med 350 tkr (350 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. Personalkostnader 
kommer under hela året att bokföras mot projektet Move (260 tkr) och konsultkostnader förväntas i dagsläget inte heller förbrukas 
fullt ut (90 tkr). 
 
 Näringslivsenhet 
Utfall avvikelse:   516 tkr    Prognos = 200 tkr 
Näringslivsenhetens bokförda överskott efter september uppgår till 516 tkr (412 tkr). Förändringen beror på att intäkter inom projekt 
Inte harmoniserar med lagd budgetkurva.  
 
Näringslivsenheten prognostiserar ett överskott med 200 tkr (200 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. Överskottet 
beror att inga externa aktiviteter har genomförts pga. Corona, t.ex. företagsgala. 
 
 AIE-enhet 
Utfall avvikelse:   1 100 tkr    Prognos = 1 825 tkr 
AIE’s bokförda överskott uppgår till 1 100 tkr (1 430 tkr). Beror främst på att vissa personalkostnader bokförs mot projektet Move 
(yrkesanpassad utbildning för vuxna).  
 
AIE prognostiserar ett överskott med 1 825 tkr (1 805 tkr). En förbättring med 20 tkr. Under september har ytterligare åtgärder 
påförts AIE som en följd av den  fördelning som gjorts inom KS  och som är att hänföra till tidigare ännu ej fördelade 



besparingsåtgärder . Åtgärder som kommer att ha full årseffekt 2021. Trots detta förbättras prognosen och det beror på förbättrad 
prognos inom Vux/personalkostnader med 250 tkr. 
Överskottet beror främst på att personalkostnader bokförs inom projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna) under hela 
2020 och att beslut har fattats om att inte tillsätta några feriearbeten för ungdomar under 2020 beroende på den pågående 
coronasituationen.  
 
 
 
 

Åtgärder 
 
Ingen hänsyn är tagen till eventuella effekter av coronasituationen i prognoserna. Endast när det gäller feriearbeten för 
ungdomar och ökad bemanning inom Personalenheten. 
Vårt överskott är i sin helhet kopplat till pågående projekt MOVE och beslutet att inte erbjuda ferietjänster under årets 
sommar. 
 
 
Underskrift 
Claes Hultgren 
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 Au §                                Dnr 2020/235 
 
Medfinansiering UFV-Ung Företagsamhet Värmland 
 
Näringslivschefen Maria Thiery Wase meddelar i tjänsteskrivelse 24 
september 2020 att Ung företagsamhet Värmland (UFV) ansöker om 53 
000 i verksamhetsbidrag för 2021 respektive 2022 som motsvarar 5 kr 
per invånare.    
UFV har lång erfarenhet av att jobba med ett utbildningskoncept i 
företagande för gymnasieelever och har varit engagerade på 
Spångbergsgymnasiet i över tio år. Utvecklar detta läsår med genomslag 
inom fler program.  
 
Näringslivskontoret föreslår efter samråd med Spångbergsgymnasiet att 
KSAU beslutar att godkänna Ung företagsamhet Värmlands ansökan om 
verksamhetsbidrag för 2021 och 2022 och att detta finansieras via KS 
tillgängliga medel, precis som tidigare år. 
 
Förslag till beslut  
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna föreningen Ung 
företagsamhet Värmlands ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 och 
2022, om 53 000 kronor per år och att detta finansieras via 
kommunstyrelsens tillgängliga medel, precis som tidigare år.   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Au §                                     Dnr 2020/236                          
 
Medfinansiering till NIFA för EU-projektet SMAK under 2021 till och 
med 2023 
 
Näringslivschefen Marie Thiery Wase meddelar i tjänsteskrivelse 29 
september 2020 att Nifa – Värmlands branschförening för mat-och 
dryckesföretag ansöker om medfinansiering om 30 000 kronor för det 
planerade EU-projektet SMAK under 2021 till och med 2023.  
 
Förutom det sökta stödet med kontanta medel ansöker projektägaren 
även om medfinansiering i form av egen arbetsinsats av kommunen i 
projektet. Arbetsinsatsen motsvarar 20 000 kronor under samma 
tidsperiod. 
 
Näringslivskontoret föreslår efter samråd med kostenheten att KSAU 
beslutar att godkänna föreningen NIFA:s förfrågan om medfinansiering 
av EU-projektet SMAK för 2021 till 2022, om 10 000 SEK per år i 
kontanta medel och medfinansiering i tid för 2021–2022 om 10 000 
SEK/år. Medfinansiering i kontanta medel finansieras via 
näringslivskontorets ordinarie budget och medfinansiering i tid görs av 
kostenheten. 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna föreningen 
NIFA:s förfrågan om medfinansiering av EU-projektet SMAK för 2021 till 
2022, om 10 000 kronor per år i kontanta medel och medfinansiering i tid 
för 2021–2022 om 10 000 kronor/år.  
Att medfinansiering i kontanta medel finansieras via näringslivskontorets 
ordinarie budget och medfinansiering i tid görs av kostenheten. 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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