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§ 34 Dnr 2022-000008 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att   lägga motionsredovisningen till handlingarna 

 

att   delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu inte 

besvarat motionerna samt 

 

att   notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väcktes. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

HR-chefen 

 

Christer Olssons (M) Motion angående framtagande av policy och 

riktlinjer för barnkonsekvensanalys, har behandlats av 

kommunfullmäktige 11 mars 2021. Motionen är remitterad till 

kommundirektören. 

 

Johnny Grahns (SD) Motion om utdrag ur belastningsregistret för 

personal inom äldreomsorgen, har behandlats av kommunfullmäktige 14 

oktober 2021. Motionen är remitterad till HR-chefen. 

 

Johnny Grahns (SD) Motion gällande partistöd och arvoden, har 

behandlats av kommunfullmäktige 11 november 2021. Motionen är 

remitterad till kommundirektören. 
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Christer Olssons (M) Motion om trygghetsskapande åtgärder, har 

behandlats av kommunfullmäktige 9 december 2021. Motionen är remitterad 

till kanslichefen. 

 

Christer Olssons (M) Motion om hundrastgård, har behandlats av 

kommunfullmäktige 17 februari 2022. Motionen är remitterad till 

kommundirektören. 

 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 
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Ekonomisk plan 2023 - 2025 för Filipstads kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås förslå Kommunfullmäktige  

 

1. att till KS ram tillföra 7 550 tkr för kapitalkostnader skola/idrottshall/ 

simhall  

2. att till KS ram tillföra 1 000 tkr som inflationstillägg för Teknikutskott 

3. att till KS ram tillföra 2 500 tkr för drift av simhall 

4. att minska SOC ram med 6 000 tkr för effekt av folkhälsoarbetet 

5. att godkänna förslag till ekonomiska ramar med ovan föreslagna 

justeringar för nämnderna 2023 – 2025 

6. att besluta om investeringsbudget om 44 000 tkr 

7. att anta mål för nämnderna till Kommunfullmäktige 

8. att det prioriterade området ’Stiftelsen Filipstadsbostäder’ omformuleras 

till: ’Att Stiftelsen strategiskt arbetar med anpassning av bostadsbeståndet 

utifrån marknadens behov. Stiftelsen och Filipstads kommun ska utreda 

möjligheten att inom ett kommunalt bolag samla fastigheter’. 

 

9. att prioriterade områdena, ’Översyn av fritidsorganisation’ och Nära vård’ 

avslutas. 

 

10. att 2 mkr per år av avsatta medel fortsatt ianspråktas i planen under 2023 

– 2025 för att finansiera utvecklingsarbetet inom elevhälsa och IFO-

verksamheten, Barn- och unga. 

 

11. att 16 mkr ianspråktas från avsatta medel 2023 

 

12. att upprättad handlingsplan antas som en inriktning för att kommunen 

under planeringsperioden ska uppnå ett resultat som överensstämmer med 

kommunens finansiella mål. 

 

13. att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat  

för 2023 - 2025. 

 

14. att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de  

motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i  

handlingarna. 
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15. att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid  

köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 15 000 tkr. 

 

16. att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid  

bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr.  

 

17. att före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska 

beslut tas i nämnd eller för kommunstyrelsen i utskott. 

 

18. att beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; upp 

till 100 tkr av förvaltningschef. Från 100 tkr till 3 000 tkr av teknikutskottet, 

från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, därutöver fastställs av 

kommunfullmäktige. 

 

19. att Kommunstyrelsen under 2023 har rätt att nyupplåna (dvs öka 

kommunens skulder), i mån av behov av likvida medel, med högst 30 000 

tkr, samt omsätta befintliga lån. 

 

20. att för fyllande av kommunens medelsbehov 2023 av de till kommunen 

skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22,27 kr/skattekrona.  

 

21. att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2022 från fall  

till fall pröva frågan om disposition av i budget 2023 upptagna medel. 

 

22. att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringarna i  

budgeten som erfordras samt  

 

23. att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om tilläggsbudget 

år 2022 för pågående projekt.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till ekonomisk plan 2023 - 2025 

Beslutsunderlag 

Budgetberedningsmaterial 2023 - 2025 (från slutsammanträde 2022-09-26) 

Ekonomisk plan 2023 – 2025 

MBL-protokoll 

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: 
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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 – ingen kompensation lämnas till nämnderna *  

      (förutom föreslaget inflationstillägg till TU med 1 mkr) 

 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 22:28   2022-08-25 

      Skatteunderlag enligt riksprognos. 

 Avgiftsfinansierad verksamhet skall vara självfinansierande. 

 

*  Kommunens verksamheter och finansiering påverkas av händelser som 

pågår i vår omvärld och som ligger utanför vår kontroll. Man kan konstatera 

att situationen som nu råder är exceptionell med kraftiga prisökningar 

gällande framför allt el, livsmedel och drivmedel vilket har lett till en mycket 

hög inflation. 

Läget påverkar kommunen ekonomiskt redan nu och verksamheterna 

behöver vidta åtgärder för att hålla sina ramar. Det är dock svårt att 

budgetera för dessa kostnader då läget bedöms vara exceptionellt och ”det 

nya normalläget” inte inträffat än. Tills denna analys kan göras bedöms 

förslag på besparingar, utöver den nivå som redan ligger inom vår 

ekonomiska handlingsplan, svåra att föreslå. Likaså bedöms eventuell 

kompensation till nämnderna svår att föreslå, dels pga inväntan på ”det nya 

normalläget”, dels av ekonomiska skäl. 
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Materialet föreslår följande ramar för 2023: 

 Kommunstyrelsen  185 714 tkr  

 Miljö- och byggnadsnämnd     2 489 tkr 

 Barn- och utbildningsnämnd 223 181 tkr 

 Socialnämnd  351 058 tkr 

 Övriga/gemensamma nämnder   17 482 tkr  

 Totalt   779 924 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 784 974 tkr enligt nedan: 

 

 Kommunstyrelsen  196 764 tkr  

 Miljö- och byggnadsnämnd     2 489 tkr 

 Barn- och utbildningsnämnd 223 181 tkr 

 Socialnämnd  345 058 tkr 

 Övriga/gemensamma nämnder   17 482 tkr  

 Totalt   784 974 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. 

 

Finansieringen förslås följa den handlingsplan som har redovisats under 

budgetberedningens gång och vilket är de grundläggande antagandena i det 

slutliga förslaget till Ekonomisk plan 2023 - 2025. 
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Ekonomisk sammanfattning 
 
 
Budgetramar år 2023 – 2025 
Enligt Kommunallagen (2017:725) kap. 11 § 5 ska kom-
munen upprätta en budget för nästa kalenderår (bud-
getår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Budgeten ska också innehålla en plan för 
ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid 
vara periodens första år. 
Budgetprocessen 2022 i Filipstads kommun är upplagd så 
att fullmäktige ska fastställa ekonomiska ramar för varje 
nämnd i juni avseende år 2023. Beslut om ramar inför 
2023 är i år uppskjutet till november. 
 
Lagen om God ekonomisk hushållning  
Långsiktigt mål för Filipstads kommun är att resultatet skall 
utvecklas i riktning mot god ekonomisk hushållning, och 
inte bara uppfylla lagens minimikrav om en ekonomi i ba-
lans.  
Nuvarande regler om balanskravet gäller fr.o.m. räken-
skapsåret 2000 och innebär att budgeten varje år ska upp-
rättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett under-
skott skall regleras inom 3 år. 
 
Lagen om god ekonomisk hushållning kan sammanfattas 
i följande punkter: 
 Mål och riktlinjer skall finnas för god ekonomisk hus-

hållning. 
 Återställningstiden för negativa resultat är tre år. 
 Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat 

skall tas upp både i budget och i årsredovisning. 
 Upprättande av åtgärdsplaner skall ske vid negativa 

resultat. 
 Revisionen skall bedöma uppfyllelsen av målen för 

god ekonomisk hushållning i årsredovisning och del-
årsbokslut.  

 Regeringen beslöt under 2012 att skapa förutsätt-
ningar för kommuner och landsting att få ökade möj-
ligheter att utjämna resultaten mellan åren. 
Detta kan ske genom att bygga upp resultatutjäm-
ningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Re-
sultatutjämningsreserven göra att det möjligt att reser-
vera en del av överskottet i goda tider och sedan an-
vända medlen för att täcka underskott som uppstår till 
följd av lågkonjunktur. Införandet av reserverna kan 
ses som ett förtydligande av det övergripande målet 
om god ekonomisk hushållning som kommuner och 
landsting har i sin verksamhet. 
(För Filipstads kommuns del är möjligheten begränsad 
då resultatkravet, enligt reglerna för RUR, blir högre 
eftersom kommunen, inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser, har en negativ soliditet.) 

 
En särskild utredare har haft i uppdrag att bedöma om nu-
varande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunal-
lagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i 
kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att ge 

kommuner och regioner goda förutsättningar att möta 
framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet 
regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och 
regioner. 
Ett betänkande har lämnats till Regeringen, SOU 2021:75. 
 
 
Återställande av negativa resultat 2019 - 2020 
I den nya Kommunallagen (2017:725) kap. 11 § 13 står 
följande att läsa: 
§ 13 Fullmäktige får besluta att en reglering av ett nega-
tivt balanskravsresultat inte ska göras om det finns syn-
nerliga skäl. 
 
Vid synnerliga omständigheter kan synnerliga skäl åbero-
pas för att göra undantag från kommunallagens krav på 
att negativa resultat ska återställas inom tre år. 
 
Det underskott som uppstod under 2019 - 2020 uppgick 
sammantaget -25,0 mkr. 12 mkr återställdes i samband 
med årsbokslut 2021och resterande 13 mkr kommer en-
ligt resultatprognos för 2022 att återställas.  
 
 
Viktiga faktorer som påverkar kommunens ekonomi 
De faktorer som främst kommer att påverka Filipstads 
kommuns framtida ekonomi är: 
 
 Befolkningsutveckling 
 Arbetsmarknadens utveckling 
 Skatteunderlagsutveckling 
 Förändring i bidragssystemet 
 Volymförändringar 
 Pensionskostnader AKAP-KR 
 Inflations- och ränteutveckling 
 Ökad statlig övervältring av kostnader 
 Utveckling av pågående samverkansprojekt 
 Löneutveckling 
 Utbildningsnivå  
 Balanskrav 
 Integration 
 Segregation 
 Utveckling av IFO-kostnader 

 
Kommunens ekonomi påverkas fortsatt av ett stort histo-
riskt statligt flyktingmottagande. De ekonomiska effek-
terna av en icke fungerande integration belastar kommu-
nens ekonomi och har även påverkan på segregation 
och trångboddhet. Under en längre tid hade vi en kraftig 
inströmning av nyanlända till kommunen, framförallt via 
de privata aktörer som Migrationsverket upphandlade 
med privata aktörer utan dialog, valfrihet för kommunen. 
Den stora utmaningen, som även ger negativ effekt på 
kommunens ekonomi är det stora antalet nyanlända som 
utifrån statlig styrning placerats i Filipstad. Det 2-åriga 
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och alltför korta statliga ekonomiska ansvaret, kombine-
rat med en relativt svag arbetsmarknad kombinerat med 
en arbetskraftsreserv som inte tenderar att flytta mot ar-
bete och studier spär på den socioekonomiska utma-
ningen som redan fanns i kommunen innan de senaste 
flyktingströmmarna.  
Kommunen har under flera år tvingats finansiera verk-
samhet med kommunala skattemedel såsom med en stor 
kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknads- och integ-
rationsinsatser mm. En frånvarande Arbetsförmedling 
övervältar också statligt ansvar på kommunen.  
 
Stora delar av de extra statsbidrag till integrationen som 
utbetalats över åren har reserverats i bokslut 2021. Totalt 
uppgick reserveringen till 51 mkr i bokslut för 2021. I bud-
get 2022 har 14,5 mkr upptagits som intäkt.  
 
Under 2022 har två extra statsbidrag erhållits för vilka be-
sluts tog i samband med höstbudget 2021.  
Regeringen beslöt om stöd för kommuner med högt flyk-
tingmottagande och stöd till kommuner med särskilda ut-
maningar och bland dess återfinns Filipstads kommun. 
 
Stöd för kommuner med högt flyktingmottagande uppgår 
till 3,4 mkr för Filipstad för 2022 och förväntas gälla 2022 
– 2024. 
 
Stöd till kommuner med särskilda utmaningar uppgår till 
3,6 mkr för Filipstad för 2022 och förväntas gälla 2022 – 
2024. 
 
Ersättning för sänkta arbetsgivaravgifter för 19-23 åringar 
gäller från 2021-01-01 till 2023-03-31. 
 
Befolkningsutveckling 
Filipstads kommun hade mellan 2012 - 2016 en positiv be-
folkningsutveckling efter många år med negativ trend.  
Under 2017-2021 har invånarantalet åter sjunkit med -557 
personer. Under 2022 har minskningen fortsatt och per 
2022-10 är minskningen -90 personer jämfört med 2021-
12-31 och uppgår till 10 313 personer. 
Förklaringen till de stora svängningarna i kommunens 
befolkningsutveckling beror framför allt på effekterna av 
nyanlända i kommunen. Andelen invånare med utländsk 
bakgrund uppgår idag till ca 23 %. Mycket talar dock för 
att vi även framöver kommer att ha en stor andel av våra 
kommuninvånare med utländsk bakgrund, vilket kommer 
att kräva ett fortsatt behov av insatser för att nå egen för-
sörjning. Parallellt med detta kan en positiv effekt av 
kommunens integrationsarbete ha en negativ effekt på 
befolkningsutvecklingen då medborgare utan egen för-
sörjning via studier och arbetspolitiska insatser stimule-
ras till att i första hand finna arbete i kommunen, men i 
andra hand sökas sig utanför kommunens gränser.   
  
Filipstad är en industrikommun med 40 % av de totalt sys-
selsatta inom tillverkning. De dominerande branscherna är 
livsmedelsindustrin och verkstadsindustrin. I SCB:s sta-
tistik klassas Filipstads kommun som landsbygdskom-
mun, ej nära större stad. 
Sysselsättningen har en lägre förvärvsfrekvens i kommu-
nen än i länet och riket. 

 
 
Kontroll av ekonomin 
Kommunen måste nå en ekonomi i balans och arbetar ut-
ifrån en ekonomisk handlingsplan där nämnderna ska 
komma i budgetram baserad på 2020 års ram. Detta in-
kluderar, förutom besparingar i verksamheterna, en tydlig 
målsättning till 2025 där kostnaderna för försörjningsstöd 
och placeringskostnader för barn och unga måste halve-
ras. För att uppnå detta kommer det krävas politiska beslut 
och handlingskraft.  
I arbetet med att anpassa vår ekonomi är kommunens 
samtliga medarbetare en oerhört viktig resurs för att vi ska 
klara av arbetet på ett bra sätt. 
Det är därför viktigt att vi på alla nivåer arbetar aktivt för 
att öka medvetandet och delaktigheter hos alla, såväl po-
litiker som medarbetare. 
 
Samarbete   
Kommunen strävar efter ökad samverkan med andra kom-
muner och regionen. Syftet med en ökad samverkan 
handlar både om att nå samordningseffekter, skapa star-
kare och effektivare organisationer samt att försöka få ner 
kostnaderna för insatser man gör ihop. 
Samverkan finns sedan tidigare inom vårt räddningsför-
bund – Bergslagens räddningstjänst, lönesamverkan östra 
Värmland, energi- och klimatrådgivning samt viss samver-
kan med Storfors kommun gällande nattsköterskor.  
 
Under 2022 har också inköpssamverkan ingåtts med 
Karlskoga kommun. Även ett regionalt samverkansavtal 
gällande yrkesvuxutbildning har slutits under året.  
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---- Budgetförutsättningar för Filipstads kommun ----- 
                                2023 – 2025 
 
 Löneutveckling 2,8 % - 2,0 % - 2,8 %     
 Arbetsgivaravgifter 40,95 % (höjt från 39,15 % till  
        40,95 % pga. nytt pensionsavtal AKAP-KR) 
 Prisutveckling/inflation – ingen kompensation lämnas 
        till nämnderna *  
        (förutom föreslaget inflationstillägg till TU med 1 mkr)    
        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 22:28   2022-08-25 
       Skatteunderlag enligt riksprognos. 
 Avgiftsfinansierad verksamhet skall vara självfinans- 
        ierande. 
 
*  Kommunens verksamheter och finansiering påverkas 
av händelser som pågår i vår omvärld och som ligger ut-
anför vår kontroll. Man kan konstatera att situationen 
som nu råder är exceptionell med kraftiga prisökningar 
gällande framför allt el, livsmedel och drivmedel vilket har 
lett till en mycket hög inflation. 
Läget påverkar kommunen ekonomiskt redan nu och 
verksamheterna behöver vidta åtgärder för att hålla sina 
ramar. Det är dock svårt att budgetera för dessa kostna-
der då läget bedöms vara exceptionellt och ”det nya nor-
malläget” inte inträffat än. Tills denna analys kan göras 
bedöms förslag på besparingar, utöver den nivå som re-
dan ligger inom vår ekonomiska handlingsplan, svåra att 
föreslå. Likaså bedöms eventuell kompensation till nämn-
derna svår att föreslå, dels pga. inväntan på ”det nya nor-
malläget”, dels av ekonomiska skäl. 
 
 
Under budgetarbetet 2022 har följande handlingsplan le-
gat till grund för arbetet: 
 
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 – ett halverat försörjningsstöd och placeringskost-
nader 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 försörj-

ningsstöd. 
• Omorganisation av kommunal vuxenutbildning från 

BUN till KS 
• Säkerhet och trygghet 
• Ny elevhälsoorganisation med syfte att genom sam-

verkan mellan Soc och Elevhälsa identifiera verktyg 
för att färre barn ska behöva placeras utom hemmet 
och att fler barn ska kunna återförenas med sina fa-
miljer 

 
Arbetet med Folkhälsoarbetet kommer ske i tydligt defini-
erade och väl kända processer.   
 
 
 
Balanskravsutredning 
I årsbokslut 2019 och 2020 redovisades underskott med 
sammanlagt -25,0 mkr.  
12,0 mkr av detta underskott återställdes i årsbokslut 2021 
och resterande 13,0 mkr kommer enligt prognos i sam-
band med delårsbokslutet att återställas under 2022 då 
prognostiserat resultat uppgår till 31,2 mkr. 
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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   ak-

törer  
- 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  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Finansiella mål  
 
 Resultatet ska vara minst 0,0% av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. 
 

 Verksamheten ska bedrivas så effektivt att kostna-
derna, med bibehållen kvalité, inte överstiger genom-
snittliga 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 re-
surser så att vi skapar en långsiktig hållbar utveckling. 
Detta innebära att resultatet ska finansiera normal inve-
steringsnivå och nya pensionsåtaganden. 

  
Följande prioriterade områden/insatser och uppdrag/ut-
redningar ska hjälpa kommunen att uppnå en god ekono-
misk hushållning av befintliga resurser enligt budget 2023 
- 2025. 
 
Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utred-
ningar enligt budget 2022 – 2024 som pågår och som 
föreslås fortlöpa 
 
 Handlingsplan för integration    
  Att ta fram förslag på förvaltningsövergripande hand-

lingsplan för integrationen. 
 
 Handlingsplan för att motverka barnfattigdom    
  Att ta fram en policy/handlingsplan för att motverka 

barnfattigdom i Filipstad. 
 
 Strategi för folkhälsoarbetet 
  Att ta fram en strategi för folkhälsoarbetet i Filipstad 

för att motverka den socioekonomiska utvecklingen i 
kommunen. 

   
 Genomfarten i Lesjöfors 
  Att Filipstads kommun inleder ett arbete för att för-

sköna genomfarten i Lesjöfors och att detta sker i sam-
arbete med Byalag och berörda fastighetsägare.  

 
 Andel behöriga lärare 
  Att utreda hur Filipstads kommun ska kunna nå högst 

andel behöriga lärare anställda i kommunen i förhål-
lande till övriga kommuner i regionen. 

 
 Stiftelsens Filipstadsbostäder 
  Att genomlysa stiftelsens lägenhetsinnehav och be-

döma allmännyttans framtida bostadsbestånd och or-
ganisation. 
Förslag till omformulering: 
Att Stiftelsen strategiskt arbetar med anpassning av  
bostadsbeståndet utifrån marknadens behov.  
Stiftelsen och Filipstads kommun ska utreda möjlig- 
heten att inom ett kommunalt bolag samla fastigheter 
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Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utred-
ningar enligt budget 2022 -2024 som föreslås avslu-
tas 
   
 Översyn fritidsorganisation 
  Att ta fram förslag på en samlad kultur- och fritidsor-

ganisation under Kommunstyrelsens Kultur- och före-
ningsutskott. Den ska även ansvara för föreningsstöd 
och utveckling av kommunens föreningsliv.  

  Anm. Uppdraget avses avslutas under hösten 2022. 
 
 Nära vård 
  Att intensifiera arbetet med regionen för att få till en 

etablering av närvårdsplatser i vår kommun. 
    Anm. Förhållningssättet är implementerat i det regul-

jära arbetet. Utvecklingsarbetet fortsätter. Uppdraget 
anses avslutat som prioriterat område. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatutveckling 
Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 7,8 mkr. 
Prognostiserat resultat enligt delårsbokslut 2022-08 uppgår  
till 31,2 mkr. 
Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott med  
-13,5 mkr.  
Barn- och utbildningsnämnden med -5,0 mkr och Social-
nämnden med -9,9 mkr. Kommunstyrelsen och Miljö- och 
byggnadsnämnd prognostiserar överskott med 0,5 mkr re-
spektive 0,8 mkr. 
I nämnderna finns också Coronarelaterade intäkter i form av 
sjukersättning för perioden januari till mars 2022 med 5,5 
mkr. 
Finansieringen redovisar ett överskott med 37,0 mkr.   
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar överskott  mot 
budget med 9,8 mkr och slutavräkningen för 2021 och 2022 
visar överskott med 14,6 mkr. 
Därtill hart Filipstads kommun också erhållit ’Stöd till kom-
muner med högt flyktingmottagande’ med 3,5 mkr och ’Stöd 
till kommuner med särskilda utmaningar’ med 3,6 mkr. 
Sammantaget ger det ett överskott med 31,5 mkr. 
Beslut fattades om sänkt arbetsgivaravgift för 19-23 åringar 
under 2021 -2023. För 2022 beräknas kostnaden sjunka 
med 3,0 mkr.  
Finansiella intäkter ökar med 1,4 mkr och beror främst på 
högre utdelning från Filipstads Värme AB.  
Finansiella kostnader minskar med 1,0 mkr till följd av att 
upplåning för skola/idrottshall och simhall har förskjutits 
framåt i tiden jämfört med budgetberäkning. 
 
För 2023 uppgår enligt beslut resultatet till 0% av skattein-
täkter och generella statsbidrag.  
 

   Diagrammet visar resultat före extraordinära poster. 
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Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto (exkl. av-
skrivningar och extraordinära kostnader) för budget 2023 
uppgår till 44,6 mkr.  

 

 
 

 
Soliditetsutveckling 
Treårsplanen visar på en sjunkande soliditet under första 
året. Under de två sista planåren förväntas soliditeten där-
emot att förbättras. 
 
Det är framförallt upplåning i samband med skola/idrotts-
hall, simhall och biogasanläggning under 2022 - 2023 som 
resulterar i sjunkande soliditet. Investeringar i skola/id-
rottshall är budgeterad till 183,0 mkr, simhall och biogas-
anläggning är beräknade i budget till 197 mkr respektive 
25 mkr. Investeringsnivån därutöver beräknas ligga 44 
mkr – 41 mkr – 44 mkr under de tre budgetåren och sam-
tidigt har upplåning med 30 mkr - 15 mkr – 15 mkr beräk-
nats för resp. budgetår förutom upplåning för skola/idrotts-
hall, simhall och biogasanläggning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 
Kompensation för lönekostnadsökning har beräknats med 
2,8 % - 2,0 % - 2,8 % för de respektive åren i planen, 2023-
2025, inom de olika förvaltningarna baserat på prognoser 
i SKR 22:06. 
De sociala avgifterna beräknas under planperioden höjas 
från 39,15 % till 40,95 % som en följd av nytt pensionsavtal 
för anställda inom kommun och regioner, AKAP-KR, 
fr.o.m.  2023. 
 
De sociala avgifterna har beräknats enligt följande fördel-
ning: 
 Arbetsgivaravgift 31,42 % 
 Avtalsförsäkring   0,03 % 
 Kollektivavtalad pension   9,50 % 
 
För anställda över 65 år beräknas arbetsgivaravgiften, av-
talsförsäkring och kollektivavtalad pension till 15,81%. 
 
Pensioner 
Fr.o.m. 1998 tillämpas den s.k. blandmetoden vid 
beräkning av pensionsskulden. 
”Blandmetoden” innebär att den totala pensionsskulden 
redovisas i balansräkningen t.o.m. 1997 därefter 
redovisas endast den pensionsskuld som intjänats fr.o.m. 
1998. 
Kommunfullmäktige har beslutat att intjänade 
pensionsrätter ska betalas in som individuell del.  
Kommunens utgångspunkt är att för framtida pensioner 
ska inte någon ny pensionsskuld uppstå.  
Beräkningen grundas på prognos från kommunernas 
pensionsanstalt (KPA) och omfattar all personal. 
 
Inför 2023 har nytt avtal om pensioner, AKAP-KR (Avgifts-
bestämd KollektivAvtalad Pension) tecknats för anställda 
inom kommuner och regioner. Det innebär främst för den 
anställde att arbetsgivaren sätter av 6,0 % av pensions-
grundande lön mot tidigare 4,5% som premie för tjänste- 
pension. Detta innebär en ökad kostnad på ca 8 000 mkr 
för Filipstads kommun per år och finansieras genom höjt 
po-pålägg till förvaltningarna.  
Po-pålägget höjs från 39,15 % till 40,95%. 
Det innebär en ökad kostnad för respektive nämnd enligt 
nedan: 
 
tkr
Kommunstyrelsen 1 700
- därav Ksau 660
- därav TU 1 040
Miljö- och byggnadsnämnd 50
Barn- och utbildningsnämnd 2 450
Socialnämnd 4 000

Totalt 8 200  
 
Intjänade pensionsrätter kommer fr.o.m. 2023, enligt det 
nya avtalet AKAP-KR, att inbetalas vid varje kvartal under 
intjänandeåret till skillnad från tidigare när det har skett un-
der mars kommande år. 
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Under planeringsperioden beräknas pensionsskulden i 
ansvarsförbindelsen att enligt KPA minska från 263,7 mkr 
(delårsprognos) 2022 till 251,0 mkr 2025. För de delar som 
inte omfattas av PFA 98 har särskild försäkring tagits. 
Beräkningen grundas på prognos från kommunernas 
pensionsförvaltare (KPA) per 2022-08 och omfattar all 
personal. 
 
Som en följd av världsläget med hög inflation och höjda 
räntor under 2022 har prisbasbeloppet, som används för 
att värdesäkra pensioner, ökat med 8,7 % vilket för 2023 
generar en ökad nettokostnad med ca 14 mkr.  
 
Budgeterade pensionskostnader: 
 

Budget Budget
tkr 2022 2023

- Utbetald pension exkl. löneskatt -21 663 -31 510
- Individuell del exkl. löneskatt -22 512 -31 661
- Löneskatt -10 716 -15 182
- Förändring PFA 876 582
Total pensionskostnad -54 015 -77 771

avgår:
-Intern avtalspension 34 484 43 404

Nettokostnad pension
under finansieringen -19 531 -34 367
Förändring -14 836

* Avsättning pensioner och
löneskatt PFA 98-00
(bokförd som avsättning) 10 059 10 935

* Ansvarsförbindelse 264 538 269 312  
 
 
Investeringar 
Kapitalkostnader 
Fr.o.m. 2000-01-01 tillämpas nominell metod. 
Kapitalkostnadsräntan i budget för 2023 – 2025 är höjd 
från 1,00 % 2022 och till 1,25 % 2023 enligt rekommen-
dation från Sveriges kommuner och regioner, SKR. 
 
Filipstads kommun har fr.o.m. 2016-01-01 infört kompo-
nentavskrivning på investeringar av väsentligt belopp 
inom fastigheter, infrastruktur och tekniska anläggningar.  
 
Investeringar 
Investeringarna för 2023 planeras uppgå till 44,0 mkr, 
varav teknikenheten står för större delen, 38,8 mkr. 
Delar av prognosen för investeringar 2022 kommer att be-
lasta 2023 och flyttas vidare i tilläggsbudget, främst gäl-
lande simhall och biogasanläggning. 
 

 
 
 
Affärsdrivande verk 
Målsättning för de Affärsdrivande verken (vatten- och  
renhållningsverket) är att de ska vara självfinansierande. 
 
VA / avloppsverksamheten har ett ackumulerat överskott 
om 2,8 mkr i 2021 års bokslut.  
Prognostiserat resultat för 2022 i delårsprognosen  
2022-08 uppgår till -700 tkr.  
 
Renhållningsverksamheten har ett ackumulerat överskott 
om 2,3 mkr i 2021 års bokslut. Det finns också en avsätt-
ning för uppförande/renovering av återvinningscentral 
(ÅVC) som vid bokslut 2021 uppgick till 5,3 mkr.  
Beslut om renovering har fattats av KS § 53/2021 och re-
noveringsbudgeten uppgår till 4,5 mkr. 
Prognostiserat resultat för 2022 i delårsprognosen  
2022-08 uppgår till 900 tkr.  
 
 
Koncernbolag 
Idag består koncernen Filipstads kommun av följande bo-
lag där ägarandelen överstiger 20 % av: 
 
 Stiftelsen Filipstadsbostäder 
 Filipstad Stadshus AB 
 Filipstad Energinät AB 
 Filipstad Energi AB 
 Vårgårda Fastigheter AB 
 Filipstad Värme AB (50 %) 
 
 
Finansiering 
Skatte- och bidragsintäkter: 
Skatteintäkterna för år 2023 - 2025 är beräknade enligt 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, cirkulär 22:28 
2022-08-25 och grundar sig på en befolkningsförändring 
på -100 personer (10 300 personer) jämfört med budget 
2022 (10 400 personer). 
 
Befolkningsutveckling per 31 december: 
År 2016:   335 personer 
År 2017:  -177 personer 
År 2018:     54 personer 
År 2019:  -193 personer  
År 2020 :               -141 personer 
År 2021:                -100 personer 
År 2022-10:             -90 personer 
 

9



Kommunens befolkningsutveckling är mycket avgörande 
för hur kostnadsbidraget i systemet utvecklas. En person 
motsvarar i genomsnitt ca 70 tkr i bidrag.  
 
Bidrag 
Under 2022 har två extra statsbidrag erhållits för vilka be-
sluts tog i samband med höstbudget 2021.  
Regeringen beslöt om stöd för kommuner med högt flyk-
tingmottagande och stöd till kommuner med särskilda ut-
maningar och bland dess återfinns Filipstads kommun. 
 
Stöd för kommuner med högt flyktingmottagande uppgår 
till 3,4 mkr för Filipstad för 2022 och förväntas gälla 2022 
– 2024. 
 
Stöd till kommuner med särskilda utmaningar uppgår till 
3,6 mkr för Filipstad för 2022 och förväntas gälla 2022 – 
2024. 
Ersättning för sänkta arbetsgivaravgifter för 19-23 åringar 
gäller från 2021-01-01 till 2023-03-31. 
 
Långfristiga skulder 
Den totala låneskulden i bokslut 2021 uppgick till 224,8 
mkr och uppgår i prognos för augusti 2022 till 397,9 mkr.  
Under 2022 kommer 183,0 mkr ha tagits upp i nya lån för 
att finansiera investering i skola /idrottshall och simhall. 
 
Låneskulden för 2023 beräknas uppgå till 537,8 mkr. 
Nyupplåning för  simhall och biogasanläggning beräknas 
till 152,0 mkr under 2023.  
Amortering sker med 12 mkr per år. Räntan på nyupplå-
ning och omsättning av lån under perioden är beräknade 
till 2,5%. 
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                                                           Resultatbudget per nämnd 
Driftresultat Årsbokslut Budget Prognos Augusti Budgetförslag Budgetförslag Budgetförslag
(tkr) 2021 2022 2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen -177 681 -181 404 -180 834 -185 714 -188 135 -191 590
Miljö- och byggnadsnämnd -1 889 -2 379 -1 579 -2 489 -2 569 -2 684
Barn- och utbildningsnämnd -217 678 -218 042 -223 042 -223 181 -226 955 -232 344
Socialnämnd -347 633 -342 636 -352 536 -351 058 -357 242 -366 073
Övriga/gemensamma nämnder -2 175 -17 812 -17 812 -17 482 -17 482 -17 482

Verksamhetens nettokostnad -747 056 -762 273 -775 803 -779 924 -792 383 -810 173
före justeringar

Pensionskostnad -52 765 -54 015 -51 015 -56 071 -55 687 -61 500
Pensionskostnad - AKAP-KR + inflation 22-04 -16 000 -15 000 -7 700
Pensionskostnad - AKAP-KR + inflation 22-08 -5 700
Avtalspension intern 34 137 34 484 34 484 35 204 35 894 36 878
Högre PO-pålägg 1,8 % AKAP-KR 8 200 8 200 8 200
Kapitalkostnad intern 5 462 7 085 5 300 11 476 11 410 11 294
Total interna poster och pension -13 166 -12 446 -11 231 -22 891 -15 183 -12 828

Verksamhetens nettokostnad -760 222 -774 719 -787 034 -802 815 -807 566 -823 001
efter justeringar

Skatteintäkter/slutavräkning 426 890 441 110 459 133 463 795 484 195 505 906
Generella statsbidrag och utjämning 331 920 322 175 328 517 322 818 324 102 322 323
Mellankommunal utjämning 1 400 1 000 1 000 500
Stöd till kommuner med högt flyktingmottagande 3 484 3 400 3 400
Stöd till kommuner med särskilda utmaningar 3 625 3 600 3 600
Sänkt arb.giv.avg 19-23 åringar 3 756 2 300 3 000 500
Avsatta medel 0 12 500 12 500
Avsatta medel  / Folkhälsoarbete 0 2 000 2 000
Schabloner 2 659 1 211
Nedskrivning av anl. tillgångar -2 614
Finansiella intäkter 9 529 5 350 6 750 5 300 5 250 5 200
Finansiella kostnader -1 316 -3 975 -2 975 -10 000 -10 000 -10 000
Total finansiella poster 772 224 782 460 818 245 789 913 810 547 823 429

Resultat före extraordinära kostnader/intäkter 12 002 7 741 31 211 -12 902 2 981 428

Effekter av handlingsplan:
Avsatta medel 16 000 0 0
Avsatta medel  / Folkhälsoarbete 2 000 2 000 2 000
Satsning Folkhälsoarbete effekt 2023 6 000 6 000 6 000
Satsning Folkhälsoarbete effekt 2024 6 000 6 000
Satsning Folkhälsoarbete effekt 2025 9 000
Övriga åtgärder 2024 3 000 3 000
Inflation TU (energi och material) -1 000 -1 000 -1 000
Skola kapitalkostnad -3 600 -3 600 -3 600
Simhall kapitalkostnad -3 950 -3 950 -3 950
Simhall (drift och fritidsorganisation) -1 500 -1 500 -1 500
Simhall (ytterligare driftkostnad) -1 000 -1 000 -1 000

Årets resultat 12 002 7 741 31 211 48 8 931 15 378
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                         Resultatbudget

Tkr

Årsbokslut Budget Prognos  Augusti Budgetförslag Budgetförslag Budgetförslag

2021 2022 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 226 956 237 471 245 655 229 325 212 825 212 825

därav jämförelsestörande post

Verksamhetens kostnader -955 522 -957 720 -977 388 -974 169 -969 584 -975 519

Avskrivningar -29 231 -37 670 -36 590 -44 521 -44 857 -45 357

Verksamhetens nettokostnader -757 797 -757 919 -768 323 -789 365 -801 616 -808 051

Skatteintäkter 428 290 441 110 459 133 463 795 484 195 505 906

Generella statsbidrag och utjämning 331 920 323 175 336 626 330 318 331 102 322 323

Verksamhetens resulat 2 413 6 366 27 436 4 748 13 681 20 178

Finansiella intäkter 13 285 5 350 6 750 5 300 5 250 5 200

Finansiella kostnader -3 696 -3 975 -2 975 -10 000 -10 000 -10 000

Resultat efter finansiella poster 12 002 7 741 31 211 48 8 931 15 378

Extraordinära poster netto

Årets resultat 12 002 7 741 31 211 48 8 931 15 378
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           Balansbudget
Årsbokslut Budget Prognos Augusti Budget Budget Budget

(tkr) 2021 2022 2022 2023 2024 2025

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och anläggningar 514 890 754 034 739 660 854 669 850 876 849 780
Inventarier 28 965 52 693 51 012 57 482 57 268 57 207
Finansiella anläggningstillgångar 45 951 44 748 44 648 43 351 42 051 40 751

Summa
Anläggningstillgångar 589 806 851 475 835 320 955 502 950 195 947 738

Omsättningstillgångar
Förråd 268 300 300 300 300 300
Kortfristiga fordringar 62 714 70 000 65 000 70 000 70 000 70 000
Likvida medel 48 944 4 756 14 538 10 495 5 393 13 890

Summa
Omsättningstillgångar 111 926 75 056 79 838 80 795 75 693 84 190

Summa tillgångar 701 732 926 531 915 158 1 036 297 1 025 888 1 031 928

Eget kapital, avsättningar
och skulder

Eget kapital
Eget kapital 205 653 216 788 236 864 236 912 245 843 261 221
-därav årets resultat 12 002 7 741 31 211 48 8 931 15 378
Summa eget kapital 205 653 216 788 236 864 236 912 245 843 261 221

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 11 485 10 059 10 682 10 935 10 595 10 257
Avsättning övrigt 53 470 17 307 38 970 20 600 18 600 16 600
Avsättning deponi och ÅVC 5 292 5 027 792 0 0 0
Summa avsättningar 70 247 32 393 50 444 31 535 29 195 26 857

Skulder
Långfristiga skulder 224 850 437 350 397 850 537 850 540 850 543 850
Kortfristiga skulder 200 982 240 000 230 000 230 000 210 000 200 000
Summa skulder 425 832 677 350 627 850 767 850 750 850 743 850

Summa skulder, avsättingar
och eget kapital 701 732 926 531 915 158 1 036 297 1 025 888 1 031 928

Soliditet 29,3% 23,4% 25,9% 22,9% 24,0% 25,3%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse -9,8% -5,2% -2,9% -3,1% -1,4% 1,0%
Borgensförbindelser 286 722 287 415 284 222 281 722 279 222 276 722
Ansvarsförbindelse pensioner 274 456 264 538 263 700 269 312 259 889 251 019
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                   Kassaflödesbudget
Kassaflöde från den löpande verksamheten Prognos
(tkr) Årsbokslut Budget Augusti Budget Budget Budget

2021 2022 2022 2023 2024 2025
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 12 002 7 741 31 211 48 8 931 15 378
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 29 232 37 670 36 590 44 521 44 857 45 357
Nedskrvining av anläggningstillgång 2 164
Avsättning till pensioner 896 -577 -803 253 -340 -338
Avsättning övrigt 832 -14 500 -14 500 -18 370 -2 000 -2 000
Avsättning återställande av deponi och ÅVC -1 000 -265 -4 500 -792
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet 44 126 30 069 47 998 25 660 51 448 58 397

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet
Ökning(-) / Minskning(+) av varulager 50 -32
Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar 7 064 -2 286 -5 000
Ökning(+) / Minskning (-) av rörelseskulder 7 815 20 000 29 018 -20 000 -10 000
I Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 055 50 069 74 698 20 660 31 448 48 397

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -147 028 -236 925 -283 407 -166 000 -40 850 -44 200
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
II Kassaflöde från investeringsverksamheten -147 028 -236 925 -283 407 -166 000 -40 850 -44 200

Finansieringsverksamheten
Utlåning
-Ökning (-) / Minskning (+)av  långfristiga fordringar 1 333 1 300 1 303 1 297 1 300 1 300
Upplåning
- Amortering  långfristig upplåning -11 500 -10 000 -10 000 -12 000 -12 000 -12 000
- Långfristig upplåning 100 000 220 000 183 000 152 000 15 000 15 000
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten 89 833 211 300 174 303 141 297 4 300 4 300

Förändring av likvida medel (I + II + III ) 1 860 24 444 -34 406 -4 043 -5 102 8 497

Likvida medel vid årets början 47 084 -19 688 48 944 14 538 10 495 5 393
Likvida medel vid årets slut 48 944 4 756 14 538 10 495 5 393 13 890
Förändring 1 860 24 444 -34 406 -4 043 -5 102 8 497
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Kommunstyrelsen 
 

 

Drift Bokslut 2021 Budget 2022
Prognos      

Augusti 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

KF
Intäkter
Kostnader -1 051 -1 303 -1 303 -1 322 -1 335 -1 354
Nettoram -1 051 -1 303 -1 303 -1 322 -1 335 -1 354

KS
Intäkter 131 129 110 804 110 804 110 119 110 119 110 119
Kostnader -307 759 -290 905 -290 335 -294 511 -296 919 -300 355
Nettoram -176 630 -180 101 -179 531 -184 392 -186 800 -190 236

Nettoram -177 681 -181 404 -180 834 -185 714 -188 135 -191 590

Investeringar -142 529 -391 066 -400 207 -38 800 -35 650 -39 000  
 
 

 
Verksamhetsbeskrivning 
 
 Kommunfullmäktige (KF) inklusive partistöd 
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ och fastställer därvid såväl inriktning som 
ekonomiska ramar för kommunens verksamheter, uttalar 
den övergripande målsättningen så att styrelsen, övriga 
nämnder och 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)  

inkluderar följande verksamheter.: 
• Stabsenhet 
• HR-enhet 
• Ekonomienhet 
• AIE inkl. VUX och Näringslivsenhet 

   
Stabsenhet 
Stabsenheten skall biträda med samordningen och den 
centrala ledningen av kommunens olika verksamheter.  
Stabsenheten skall därtill aktivt verka för ett 
decentraliserat ansvarstagande bl.a. genom 
ledningsgruppsmöten. Likaså skall stabsenheten verka 
för en effektiv och rationell ärendehantering både externt 
och internt. 
 
Inom stabsenheten organiseras även kommunens 
informations- och säkerhetsarbete, utvecklingskontor, 
reception/växel och Reprocentral. 

Stabsenhetens handlägger frågor beträffande 
serveringstillstånd och lotterier samt kontakter med det 
gemensamma kontoret för Överförmyndarnämnden i 
Östra Värmland.  
 
HR-enhet 
HR-enheten är kommunens centrala enhet för HR-frågor 
och personaladministrativt stöd till förvaltningar. HR-
enheten ger stöd till chefer inom hela HR-området samt 
till medarbetare.  
HR-enheten arbetar med att utveckla HR-processer, 
metoder och verktyg för bland annat rekrytering, 
kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, 
arbetsmiljö, likabehandling och samverkan. Vidare 
ansvarar HR-enheten för att ge råd om lagar och avtal 
inom det arbetsrättsliga området liksom utformningen av 
kommunens anställningsvillkor och lönepolitik.  
Under HR-enheten 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. 
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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. 
Sköter även Filipstads kommuns stiftelser (16 st). 
Systemansvar för kommunens ekonomisystem, 
Raindance, CGI.  
 
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. 
Vuxenutbildningen är en viktig del av kommunens över-
gripande Folkhälsoarbete. Vuxenutbildningen är en viktig 
del att bistå medborgarna att komma i egen försörjning. 
Lokala och regionala behov vägleder hur resurserna ska 
användas och utbildningen utformas. Utbildningen måste 
därför anpassas utifrån individens behov och förutsätt-
ningar och den kan variera både till längd och till innehåll. 
Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans 
eller hennes behov och förutsättningar. 
Vuxenutbildningen får ett allt tydligare fokus med utbild-
ningar mot arbetsmarknadens behov. 
 
Näringslivsenhet 
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.  
 
 Kultur- och föreningsutskottet 
Fördelar förenings- och verksamhetsbidrag till ett stort 
antal föreningar verksamma i kommunen i syfte att få ett 
rikt och varierat föreningsliv i Filipstads kommun. 
Kfu fördelar kulturmedel som stöd till olika 
kulturevenemang i kommunen. 
Kfu bereder det årliga utdelandet av Ferlinstipendiet, 
Ungdomsstipendiet och Stipendiet till Årets eldsjäl samt 

Filipstads kommuns stipendium till bröderna Ericssons 
minne. 
 
 Teknikutskott 
Inom förvaltningen samlas flera enheter med olika 
verksamhet: 
 
- Inköpsenhet omfattar all upphandlingsverksamhet 

för samtliga förvaltningar inom kommunen. 
-  Biblioteksenhet omfattar biblioteksverksamhet som 

bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Filipstad, 
kombinerat folk- och skolbibliotek i Lesjöfors samt 
bokbuss i samarbete med Kristinehamns kommun.  

-  IT-enhet omfattar följande funktioner: drift av 
kommunens datasystem, installation och service av 
datorer, servrar, nätverk och kringutrustning samt 
telefoni. 

-  Kost levererar måltider till barn, äldre och andra 
inom kommunens skolor och omsorgsverksamheter. 

-  Lokalvård ansvarar för städning av en stor del av 
kommunens fastigheter. 

- Fastighet svarar för förvaltning av kommunens 
fastighetskapital och på uppdrag Stiftelsen 
Filipstadsbostäders fastigheter, lägenheter och 
lokaler. 

-  Idrotts- och fritidsenhet omfattar friskvårdsarbete 
med utgångspunkt från Fritidsbanken samt 
kontakter/stöd till kommunens föreningar. 

-  Gata och park svarar för underhåll av yttre 
anläggningar. 

- VA svarar för vatten- och avloppsförsörjning. 
- Renhållning ansvarar för insamling, behandling 

och/eller borttransport av hushållsavfall och från 
verksamheter jämförligt avfall inom kommunen.    

 
Den service som förvaltningen ansvarar för berör flera 
basområden som måste fungera väl för att göra det 
enkelt och bekvämt att bo, arbeta och leva i kommunen 
och ger nödvändiga förutsättningar för kommunens 
övriga förvaltningar och verksamhet. Förvaltningen skall 
verka för att öka Filipstads kommuns attraktivitet och 
arbeta för att det ska kännas självklart att vilja bo och 
verka i Filipstad och se sina barn växa upp här.  
Effektivitet och sparsamhet med kommunens resurser 
präglar vårt arbete och helhetsperspektiv och 
kommunens långsiktiga behov skall vara ledstjärnor i 
arbetet. 
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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 2023 - 2025 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.  

 
 
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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Verksamhetsförändringar  

 
tkr
Ram 2022 -182 419
Löneutrymme 2022 -3 295

Budgetförslag -185 714

Enligt handlingsplanen föreslås:
Kapitalkostnader för Simhall och Skola -7 550
Inflationstillägg för Tu (energi och material) -1 000
Drift Simhall -2 500

Beslut om ram KF § XX/2022 2022-11-24 -196 764  
 

 
 
 
 
 
Verksamhetsmått / nyckeltal 
 
Teknikenheten 
 

Verksamhetsmått Redov Redov Budget Budget
2020 2021 2022 2023

Utlån Bibliotek 72 244 58 943 70 000

Utlån/invånare 6,5 5,6 6,6

Besök Bibliotek Filipstad 70 842 40 924 70 000

Besök Bibl. Filipstad/dag 262 161 250

Inköpta medier 3 449 3 226 3 300

Lunch ÄO/Handik.oms. 54,09 48,28 53,66

Lunch skolor 38,02 39,12 38,84

Lunch barnomsorg 41,73 44,34 44,29

Snittkostnad/städtimme 242,44 254,04 257,28
Toppbeläggning m2 25 917 20 000 23 000
Kostnad per m2 toppbel 106,51 115,00 110,00

Vinterväghållning kr/m 23,50 24,00 24

Nettointäkt per ha 410 520 450
Försäljning vatten m3 793 714 799 748 800 000
Kostnad per m3 va/avl 44,59 43,52 44,69
Intäkt per m3 vatten 44,31 43,55 44,69

Hushållsavfallsavgift/år 1 678 1 678 2 183
Fastighetsunderhåll/m2 34,30 43,21 49,62  
 
 
Nyckeltal för 2023 är under bearbetning 
 
 
 
 
 

 
Investeringar 
 

Totala investeringar inom Kommunstyrelsen uppgår till  
38 800 tkr för 2023.  
 
Administration       850 tkr   
Serviceenhet                                            500 tkr 
Fastighetsenhet  15 000 tkr 
Teknik Skattefinansierat                        7 300 tkr 
Teknik Avgiftsfinansierat 15 150 tkr 
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Budgetberednings förslag inför rambeslut 
 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget 
förslag 
 
Utskottens förslag och beslut inför rambeslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 21/2022) beslutar: 
att fastställa föreslagna mål 
att i övrigt anta upprättat förslag till ekonomisk plan för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen 
 
Kultur- och föreningsutskottet (§ 46/2022) beslutar 
att fastställa föreslagna mål 
att i övrigt anta upprättat förslag till ekonomisk plan för 
Kultur- och föreningsutskottet  
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen 
 
Teknikutskottet (§43/2022) beslutar 
att fastställa föreslagna mål och investeringsram 
att anta upprättat förslag till ekonomisk plan för 
Teknikutskottet 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsens förslag och beslut inför 
rambeslut 
 
Kommunstyrelsen (§42/2022) beslutar att 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 196 764 tkr  
• Miljö- och byggnadsnämnd     2 489 tkr 
• Barn- och utbildningsnämnd 223 181 tkr 
• Socialnämnd  345 058 tkr 
• Övriga/gemensamma nämnder   17 212 tkr  
• Totalt  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. 
 
 
 

 
Kommunfullmäktiges beslut avseende rambeslut 
 
Kommunfullmäktige (§ 39/2022) beslutar: 
att Ekonomisk plan 2023-2025 återremitteras till 
Kommunstyrelsen för att ge berörda tjänstepersoner 
möjlighet att omarbeta budgetmaterialet och redovisa för 
Barn- och utbildningsnämnden, fackliga företrädare och 
Kommunstyrelsen hur organisationen ser ut utan 
statsbidraget "Likvärdig skola" under verksamhetsåren 
2023-2025 samt  
 
att berörda tjänstepersoner omarbetar förslaget till 
Ekonomisk plan med en inflation på minst 3% samt 
inflationens påverkan på räntan med hänvisning till den 
exceptionellt höga investeringstakt som majoriteten har 
haft i Filipstads kommun för att vi inte ska få fel 
ingångsvärden i planen 
 
 
 
Budgetberednings förslag - slutlig budget 
 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget 
förslag 
 
 
Kommunstyrelsens förslag och beslut – slutlig 
budget 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut – slutlig budget 
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       Miljö- och byggnadsnämnd 
 
 

Drift Bokslut 2021 Budget 2022
Prognos 

Augusti 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Intäkter 2 953 2 408 2 354 2 408 2 408 2 408
Kostnader -4 842 -4 787 -3 933 -4 897 -4 977 -5 092

Nettoram -1 889 -2 379 -1 579 -2 489 -2 569 -2 684

Investeringar 0 0 0 0 0 0
 

 
 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Det politiska ansvaret för miljö- och hälsoskyddsarbetet 
samt plan- och byggfrågor i Filipstads kommun har Miljö- 
och byggnadsnämnden som tar beslut i övergripande frågor 
inom verksamhetsområdet. I stor utsträckning har nämnden 
dock delegerat beslutsrätten till Miljö- och stadsarkitekt-
kontoret. 
Miljö- och byggnadsnämndens övergripande målsättning 
är att aktivt arbeta för en god miljö med attraktiv 
bebyggelse, bra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt 
levande sjöar och skogar. Miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet är tvärvetenskaplig och spänner över ett 
mycket stort antal naturvetenskapliga ämnesområden 
med tillhörande juridik. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Hälsoskydd 
Hälsoskyddstillsynen omfattar hygienisk behandling, 
utbildningslokaler, bassängbad, radon, mätning av 
bakgrundsstrålning mm. Inomhusmiljö i bostäder 
handläggs vid klagomål. 
 
Tillsynen syftar till att undanröja olägenheter för 
människors hälsa. I en bostad kan olägenheter till exempel 
bero på dålig inomhusmiljö (temperatur, buller, 
luftföroreningar, ventilation, dagsljus, vatten & hygien 
m.m.), ohyra och husdjursskötsel. 
 
I andra lokaler kan olägenhet förutom ovan också bero på 
otillräckligt med toaletter, skötsel av hygien, städning, 
avfall m.m. Flertalet lokaler är anmälningspliktiga och 
kräver tid för handläggande. 
 
Livsmedel 
Livsmedelskontrollen omfattar verksamheter som 
hanterar livsmedel inom kommunen. Verksamheterna är 
kiosker, caféer, butiker, restauranger, producenter, 
tillfälliga livsmedelshanteringar som marknader m.m. 

Livsmedelskontrollen är riskbaserad, varje objekt 
riskklassas efter en modell som tar hänsyn till riskerna 
med livsmedelshanteringen och mängden livsmedel som 
tillverkas. I kontrollen ingår även kontroll av dricksvatten 
från vattenverk.  
 
Miljöskydd 
Miljöskyddsarbetet omfattar en rad verksamhetsområden 
som tillsyn och kontroll av utsläpp till vatten och mark av 
avloppsvatten och kemikalier, utsläpp till luft, skydd av 
grundvatten, förorenade områden, buller och 
avfallshantering. 
 
Ansökningar om enskilda avlopp, värmepumpar, förlängt 
slam- och sophämtningsintervall behandlas årligen. 
Granskning av årsrapporter och kontroll av anläggningar 
som innehåller ozonnedbrytande och klimatpåverkande 
ämnen utförs årligen. Förvaltningen yttrar sig över tillstånd 
enligt miljöbalken samt deltar vid samrådsmöten inför 
bland annat tillståndsprövningar  
 
Miljösamverkan Värmland 
Filipstads kommun deltar sedan februari 2008 i 
Miljösamverkan Värmland. Det övergripande syftet med 
Miljösamverkan Värmland är att medverka till ökad 
samverkan, möjliggöra resurseffektivt samarbete och 
samnyttjande av kompetenser för att åstadkomma en 
framgångsrik och långsiktig hållbar utveckling i Värmland.  
 
Plan- och byggavdelningen 
Arbetet med plan- och bygglovsfrågor sker inom ramen 
för de lagar och bestämmelser som finns för olika 
målgrupper såsom, kommunen, allmänheten, företag etc. 
Målet är snabb och enkel bygglovhantering, rådgivning 
och anvisningar i bygglov och planfrågor m.m. 
 
Byggfrågor 
Ansvariga tjänstemän ansvarar bland annat för 
nedanstående arbetsuppgifter: 
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• Utöva tillsyn och kontroll över att bestämmelserna i 
plan- och bygglagen följs.  

• Förbereda beslutsunderlag i ärenden till nämnden. 

• Kompletteringar, infordran av yttranden, samråd, 
underlag för beslut, motiv till beslut, gällande lagrum, 
förslag till beslut mm. 

• Besluta i ärende för vilka delegationsrätt erhållits enligt 
upprättad delegationsordning. 

 
• Att skapa ett bra inomhusklimat genom att se till att 

funktionskontroll av ventilationssystem utförs samt att 
eventuella anmärkningar åtgärdas. 

 
Planfrågor 
Ansvariga tjänstemän ansvarar bland annat för 
nedanstående arbetsuppgifter: 
 
• Medverka vid och ansvara för att erforderliga 

detaljplaner upprättas samt att de handläggs på ett 
formellt riktigt sätt. 

 
• Göra erforderliga planutredningar vid nya 

etableringsprövningar. 
Medverka vid upprättande och handläggning av 
enklare planärenden så kallade enkelt planförfarande. 

 
• Medverka till att översiktsplanens intentioner efterlevs 

och genomförs.  
 
• Se till att fastighetsbildningar sker i enlighet med 

bestämmelser i gällande naturvårdsföreskrifter, 
detaljplaner, fastighetsplaner och områdes-
bestämmelser. Medge mindre avvikelser från dessa 
bestämmelser om syftet ej motverkas. 

 
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. 
 
 
 
 

Verksamhetsförändringar 
 

tkr
Ram 2022 -3 379
Löneutrymme 2023 -110

Budgetförslag -3 489

Beslut om ram KF § XX/2022 2022-11-24 -3 479  
 
 
 

Investeringar 
 
Inga medel för investeringar har äskats. 
 
 
 
Budgetberedningens förslag inför rambeslut 
 
att lämna ärendet vidare till Miljö- och byggnadsnämnden 
utan eget förslag 
 
 
Nämndens förslag och beslut inför rambeslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden (§ 27/2022) beslutar 
att godkänna ekonomisk plan för 2023 – 2025 för Miljö- 
och byggnadsnämndens verksamhetsområde 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsens förslag och beslut inför rambeslut 
 
Kommunstyrelsen (§ 42/2022) beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ekonomiska ramar med föreslagna 
justeringar för nämnderna 2023 – 2025, vilket 
sammantaget innebär: 
 
• Kommunstyrelsen 196 764 tkr  
• Miljö- och byggnadsnämnd     2 489 tkr 
• Barn- och utbildningsnämnd 223 181 tkr 
• Socialnämnd  345 058 tkr 
• Övriga/gemensamma nämnder   17 212 tkr  
• Totalt  784 704 tkr 
 
att anta mål för nämnderna till Kommunfullmäktige 
att alla tjänster som blir vakanta av någon anledning ska 
utvärderas vad gäller behov och organisation inom 
respektive förvaltning innan beslut om återbesättande 
tas. 
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Kommunfullmäktiges beslut avseende rambeslut 
 
Kommunfullmäktige (§39/2022) beslutar: 
att Ekonomisk plan 2023-2025 återremitteras till 
Kommunstyrelsen för att ge berörda tjänstepersoner 
möjlighet att omarbeta budgetmaterialet och redovisa för 
Barn- och utbildningsnämnden, fackliga företrädare och 
Kommunstyrelsen hur organisationen ser ut utan 
statsbidraget "Likvärdig skola" under verksamhetsåren 
2023-2025 samt  
 
att berörda tjänstepersoner omarbetar förslaget till 
Ekonomisk plan med en inflation på minst 3% samt 
inflationens påverkan på räntan med hänvisning till den 
exceptionellt höga investeringstakt som majoriteten har 
haft i Filipstads kommun för att vi inte ska få fel ingångs-
värden i planen 
 
 
Budgetberedningens förslag – slutlig budget 
 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget 
förslag 
 
 
Kommunstyrelsens förslag och beslut – slutlig 
budget 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut – slutlig budget 
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Barn- och utbildningsnämnd    
 
 

Drift Bokslut 2021 Budget 2022
Prognos   

Augusti 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Intäkter 44 801 37 297 41 997 37 297 37 297 37 297
Kostnader -262 479 -255 339 -265 039 -260 478 -264 252 -269 641

Nettoram -217 678 -218 042 -223 042 -223 181 -226 955 -232 344

Investeringar -3 495 -4 200 -4 200 -4 200 -4 200 -4 200
 

 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
I uppdraget som huvudman för skolverksamheten i 
Filipstads kommun ansvarar Barn- och utbildnings-
nämnden för förskola, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasieskola samt uppdragsutbildning. 
Nämnden ansvarar även för elevhälsan och verksam-
heter inom familjecentralen. Ytterligare ansvarsområden 
för nämnden är kulturskolan och fritidsgårdar. 
 
Det är nämnden som ansvarar för att utbildning 
genomförs i enlighet med skollagen, föreskrifter samt 
förordningar inom området. Det pedagogiska arbetet vid 
en förskola eller skolenhet leds och samordnas av rektor. 
   
BUN gemensamt 
BUN gemensamt omfattar förvaltnings- och verksam-
hetsledning, centralt kansli, viss gemensam fortbildning 
samt skolskjutsar. 
  
Elevhälsan 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykosociala, 
psykologiska, och specialpedagogiska insatser som finns 
representerade i varje elevhälsoteam på skolorna. 
Elevhälsan ger möjligheter till en tvärprofessionell 
kompetens genom att huvudman följer upp behov, 
fördelar resurser och bedriver ett systematiskt kvalitets-
arbete på förvaltningsnivå och på skolnivå.  Elevhälsan 
arbetar först och främst med främjande och före-
byggande insatser på skolorna. Elevhälsoarbetet ska 
också stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. 
Målet är att skapa en så positiv lärande situation som 
möjligt för alla elever. Ansvarig för att leda och utveckla 
elevhälsoarbetet är rektor på skolan. Rektorn beslutar 
även om sin enhets inre organisation. Som ledare ska 
rektorn säkerställa verksamhetens kvalitet och tydliggöra 
elevhälsans uppdrag.  
 
Socionomer, specialpedagoger samt skolsköterskor 
samverkar övergripande i egna professionsgrupper och 

lyfter utvecklingsarbete som behöver prioriteras i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
En elevhälsoplan för Barn- och utbildningsförvaltningen 
har tagits fram för att förtydliga det systematiska 
kvalitetsarbetet som finns mellan huvudman och 
skolorna. Planen är ett stöd för skolans elevhälsoarbete 
och har riktlinjer för skolornas lokala elevhälsoarbete. 
Huvudmannen följer sedan upp de områden som har 
prioriterats på skolorna och övergripande från 
förvaltningen. 
 
Ett samarbete finns mellan barn- och utbildning-
sförvaltningen, utbildningsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Samarbetet handlar om att stärka 
olika forum mellan förvaltningarna och stor del via 
elevhälsan. Gruppen Välmående barn är ett sådant 
samarbete som rapporterar direkt till kommunstyrelsen.  
 
Även projektet Jämlik barnhälsa som sker tillsammans 
med regionen i ett samarbete med skolorna, 
fritidsbanken, elevhälsan och friskvården i Värmland. 
Projektet fortsätter under tid tills behovet inte finns mer. 
Projektet ser över varför barnfetma är så hög i Filipstad, 
Storfors och Säffle samt vad som kan påverka så att barn 
har en god hälsa. 
 
Nära Vård-arbetet i regionen berör elevhälsan och sker i 
ett samarbete med hemsjukvården.  
 
Verksamhetschefen för elevhälsan och familjecentralen 
finns med i regionens styrgrupp för psykisk hälsa och 
ungdomsmottagningar. 
 
Inom elevhälsan finns samordnaren för ANDTS (alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel) arbete till kommunen. 
Länsstyrelsen utbildar samordnaren i ANDTS arbete som 
skall ske i hela kommunen. ANDTS samordnaren har fått 
i uppdrag tillsammans med säkerhetssamordnaren att ta 
fram en plan för det brottsförebyggande arbetet samt 
ANDTS i kommunen. Kommunens medborgarlöften, BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet) arbete samt de nationella 
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målen inom ANDTS är föremål för planen där aktiviteter 
tas fram med operativa samverkansgruppen och 
kommunen. Arbetet pågår och beräknas vara klart till VT 
2023 då kommunstyrelsen skall fatta beslut om planen. 
Denna plan blir kopplad till skolornas övergripande 
drogpolicy som kommer att finnas tillgänglig VT 2023. 
 
Kommunen har även övergripande suicidgrupp där 
elevhälsan ingår. 
 
Elevhälsans medicinska insatser ska även bedrivas i 
överensstämmelse med Socialstyrelsens riktlinjer för 
skolhälsovård, Socialstyrelsens föreskrifter om 
vaccination av barn.  
Skolläkare konsulteras via skolsköterska. En medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MLA), leder skolsköterskornas 
kvalitetsarbete och säkerställer rutiner. 
Elevhälsans skolpsykolog koordineras centralt och är på 
skolorna regelbundet. 
 
Familjecentralen 
Familjecentralen är en samverkan mellan Filipstads 
kommun och region Värmland.  
Verksamheten består av öppen förskola, barnhälsovård 
(BVC), barnmorskemottagning (BMM), 
ungdomsmottagning, och familjebehandling  
(2 socionomer). Alla verksamheter är samlade på 
vårdcentralen i Filipstad och erbjuder familjer en nära 
mötesplats med möjlighet att möta olika professioner. 
Familjecentralens arbete baseras på FN:s 
barnkonvention, vilket innebär att barnets bästa alltid ska 
sättas i fokus. I ett samverkansavtal finns det riktlinjer 
över hur arbetet skall bedrivas mellan regionen och 
kommunen. Via en verksamhetsberättelse och en 
verksamhetsplan utvärderas och planeras 
familjecentralens verksamhet årligen. 
 
Föräldraskapsstöd samt andra föräldrautbildningar sker 
under året som stöd till nyblivna familjer och 
tonårsfamiljer. En familjecoach finns som stödjer barn 
och ungdomar med problematisk skolfrånvaro som 
samarbetar med skolorna. 
 
Förskoleverksamhet  
Förskola  
Utbildningen i förskolan lägger grunden för det livslånga 
lärandet. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 
barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Lek ska ha en central plats i 
utbildningen. I utbildningen ingår undervisning. 
Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen 
med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och 
syftar till utveckling och lärande hos barnen. 
Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat 
eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och 
lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det 
pedagogiska innehållet i undervisningen. 
 
 
 
 

Förskolor 
Bullerbyn  5 avd. 
Junibacken  3 avd.  
Lyckan  3 avd. samt 1 

sovavdelning för helg- 
och nattöppen 
verksamhet                

Storbron  3 avd.  
Lyckebo  3 avd.  
Villekulla Lesjöfors  2 avd. 
Nykroppa förskola 2 avd. 
Brattfors förskola  2 avd. 
Nordmark förskola 2 avd. 
 
Bidrag 
Nämnden lämnar, i enlighet med bestämmelser i  
Skollagen, bidrag per barn till, 
- Fristående förskolan Guldgruvan 
- Fristående förskolan Skogsgläntan 
- Fristående förskolan Saltkråkan 
- Fristående förskolan Gruvlyckan 

 
Grundskola inklusive grundsärskola, förskoleklass 
och fritidshem  
Grundskola, förskoleklasser och fritidshem ansvarar, var 
och en utifrån sin specifika verksamhetsinriktning, för att 
ge eleverna möjlighet att inhämta och utveckla sådana 
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 
samhällsmedborgare. De ger också en grund för fortsatt 
utbildning samt skall även bidra till elevernas harmoniska 
utveckling. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i olika former. 
Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera 
eleverna att omfattas av vårt samhälles gemensamma 
värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling. 
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning 
intellektuell funktionsnedsättning ska tas emot i 
grundsärskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild 
inriktning, träningsskola. Träningsskola är avsedd för 
elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av 
utbildningen i ämnen. Utbildningen är nioårig och ska ge 
elever med intellektuell funktionsnedsättning en 
utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. 
Grundsärskola finns vid Strandvägsskolan åk 1–3, 
Åsenskolan åk 4–6 och Ferlinskolan åk 7–9. 
Träningsskola åk 1–9 finns vid Strandvägsskolan. 
 
Bidrag 
Nämnden lämnar, i enlighet med bestämmelser i  
Skollagen, bidrag per elev till, Persbergs fristående skola 
och fritidshem. 
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Gymnasieskolan och uppdragsutbildning 
Följande tio Nationella gymnasieprogram finns på 
Spångbergsgymnasiet 2022/2023:  
 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) med 
inriktningarna husbyggnad och mark- och anläggning.  
Barn- och fritidsprogrammet (BF) med inriktning 
pedagogiskt arbete. 
El- och energiprogrammet (EE) med inriktningarna 
elteknik samt automation. 
Fordons- och transportprogrammet (FT) med 
inriktning personbil. 
Handels- och administrationsprogrammet (HA) med 
inriktning Handel- och service. OBS endast åk 3.  
Hantverksprogrammet (HV) med inriktning frisör. 
Industritekniska programmet (IN) med inriktning 
svetsteknik.  
Naturvetenskapliga programmet (NA) med inriktning 
naturvetenskap.  
Samhällsvetenskapliga programmet (SA) med 
inriktning beteendevetenskap. 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO). 
 
Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden kommer 
Handelsprogrammet samt inriktning bergteknik på  
BA-programmet att upphöra efter läsåret 2022–2023. 
 
Skolan har också samtliga fyra inriktningar av 
Introduktionsprogrammet IM:  
Programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ samt språkintroduktion.  
 
Barn- och fritidsprogrammet BF, Fordons- och 
transportprogrammet FT, Handels- och administrations-
programmet HA, Hantverksprogrammet HV och Vård- 
och omsorgsprogrammet VO drivs som lärlingsprogram 
vilket innebär att eleverna gör halva sin studietid på en 
arbetsplats, så kallad arbetsplatsförlagt lärande APL. 
 
Kulturskola och fritidsgårdar 
Kommunens frivilliga kulturverksamhet och 
fritidsgårdarna är samlat under en ledning och arbetet är i 
utveckling. 
Kulturskolan i Filipstad strävar efter att vara en likvärdig, 
tillgänglig och levande kulturpedagogisk verksamhet med 
hög kvalitet. Deltagare med fokus på barn och unga ska 
kunna utvecklas konstnärligt, bygga livskunskap och 
gemenskap genom kulturell och konstnärlig verksamhet. 
 
Undervisning i flera konstnärliga uttrycksformer erbjuds, 
liksom olika slags lärformer. Utbudet omfattar öppen och 
främjande verksamhet till yrkesorienterande, nybörjarnivå 
till fördjupning, individ- och gruppundervisning samt 
workshops och projekt.  

Fritidsgårdarna är en trygg plats där unga kan mötas och 
utvecklas i social samvaro med andra unga och med 
vuxen personal. Organiserad verksamhet utvecklas 
liksom samverkan med kulturskolan i strävan efter ett 
kommunalt helhetstänk kring unga. 

Mål  
 
Barn- och utbildningsnämndens mål 
Övergripande mål 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska 
utveckla sitt gemensamma ansvar med avstamp i FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Barnets rättigheter 
och barns bästa är den gemensamma utgångspunkten i 
vårt samverkansarbete. 
 
Mål för verksamheten 
1. Personalens utbildningsnivå 
- Förskollärare och lärare har, senast 2024, 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 elever 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 
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Verksamhetsförändringar 
 
 

tkr
Ram 2022 -218 042
Ej balans bokslut 2022 -5 000
Löneutrymme 2023 -5 139

Åtgärder:
Ej beslutade åtgärder (exkl. höjt Po-pålägg, 2 450 tk 8 000
Engångseffekter (statsbidrag 2021 och 2022) -3 000

Budgetförslag -223 181

Beslut om ram KF § XX/2022 2022-11-24 -223 181  
 
 
Ej beslutade åtgärder: 
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. 
 
Positiva engångseffekter påverkar den prognosticerade 
resultatet med -3 000 tkr. Engångseffekterna består av 
statsbidrag framför allt från Skolverket. Bidrag från 2021 
beräknas till 2 250 tkr och 750 tkr för bidrag under 2022. 
Ökad kostnad med -3 000 tkr 
 
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. 
Ökad kostnad med 2 450 tkr. 
 
Sammanfattning: 
För att Barn- och utbildningsnämnden ska klara av den 
budgeterade budgetramen inför 2023, 223 181 tkr så 
behövs besparingar göras motsvarande 10 450 tkr.  
Prognosticerat resultat rensat från engångseffekter 2022 
samt det förhöjda Po-pålägget innebär ett besparingskrav 
på 10 450 tkr. 
Minskad kostnad 10 450 tkr 
 
 
 
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. 

Verksamhetsmått / Nyckeltal 
 

Verksamhetsmått Redov Redov Budget Budget
2020 2021 2022 2023

UTBILDNING
Grundskola
Antal elever 963 969 986  
kostnad/elev 71 853 71 575 68 709  

Grundskola nya elever
Antal nya elever * * *  
kostnad/elev

Grundsärskola
Antal elever 17 20 20  
kostnad/elev 280 862 277 240 287 743  

Gymnasieskola
Antal elever 277 266 296  
kostnad/elev 93 507 103 950 87 937  

Gymnasieskola IM
Antal elever 69 44 33  
kostnad/elev 95 831 177 169 180 541  

Förskoleverksamhet
Antal barn 477 427 430  
kostnad/barn 89 781 94 169 99 141  

Fritidshem
Antal elever 277 240 265  
kostnad/elev 22 554 25 657 24 936  

Förskoleklass
Antal elever 102 92 109  
kostnad/elev 58 508 75 759 61 693   

 
*Grundskolans nya elever saknar beräknat nyckeltal från 
2020. Verksamhetens budget och elevantal ingår i 
grundskolans nyckeltal. 
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Budgetberedningens förslag inför rambeslut 
 
att lämna ärendet vidare till Barn- och utbildnings-
nämnden utan eget förslag. 
 
 
Nämndens förslag och beslut inför rambeslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden (§ 32/2022) beslutar 
att förslag till ekonomisk plan 2023-2025 för Barn- och 
utbildningsnämnden antas 
 
 
Kommunstyrelsens förslag och beslut inför rambeslut 
 
Kommunstyrelsen (§ 42/2022) beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ekonomiska ramar med föreslagna 
justeringar för nämnderna 2023 – 2025, vilket 
sammantaget innebär: 
 
• Kommunstyrelsen 196 764 tkr  
• Miljö- och byggnadsnämnd     2 489 tkr 
• Barn- och utbildningsnämnd 223 181 tkr 
• Socialnämnd  345 058 tkr 
• Övriga/gemensamma nämnder   17 212 tkr  
• Totalt  784 704 tkr 
 
att anta mål för nämnderna till Kommunfullmäktige 
att alla tjänster som blir vakanta av någon anledning ska 
utvärderas vad gäller behov och organisation inom 
respektive förvaltning innan beslut om återbesättande 
tas. 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut avseende rambeslut 
 
Kommunfullmäktige (§39/2022) beslutar: 
att Ekonomisk plan 2023-2025 återremitteras till 
Kommunstyrelsen för att ge berörda tjänstepersoner 
möjlighet att omarbeta budgetmaterialet och redovisa för 
Barn- och utbildningsnämnden, fackliga företrädare och 
Kommunstyrelsen hur organisationen ser ut utan 
statsbidraget "Likvärdig skola" under verksamhetsåren 
2023-2025 samt  
 
att berörda tjänstepersoner omarbetar förslaget till 
Ekonomisk plan med en inflation på minst 3% samt 
inflationens påverkan på räntan med hänvisning till den 
exceptionellt höga investeringstakt som majoriteten har 
haft i Filipstads kommun för att vi inte ska få fel ingångs-
värden i planen 
 
 
Budgetberedningens förslag – slutlig budget 
 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget 
förslag 
 

Kommunstyrelsens förslag och beslut – slutlig 
budget 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut – slutlig budget 
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Socialnämnd 
 
 

Drift Bokslut 2021 Budget 2022
Prognos   

Augusti 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Intäkter 77 919 60 001 64 300 60 000 60 000 60 000
Kostnader -425 552 -402 637 -416 836 -411 058 -417 242 -426 073

Nettoram -347 633 -342 636 -352 536 -351 058 -357 242 -366 073

Investeringar -1 005 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Övergripande 
Socialförvaltningen i Filipstads kommun ska på 
kommunfullmäktiges uppdrag via socialnämnden bedriva en 
utvecklande, effektiv och serviceinriktad verksamhet. 
Vi tillgodoser invånarnas behov av kommunal hälso- och 
sjukvård, omvårdnad, omsorg, rehabilitering, 
dagverksamhet, bostadsanpassning, stöd och service enligt 
gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Vi beaktar 
jämställdhets-, genus- och mångfaldsperspektiv* i all 
verksamhet inom socialförvaltningen. Socialnämnden 
verkar för goda arbetsvillkor för sin personal så att de kan 
utföra ett bra arbete.  Verksamheterna svarar för utveckling, 
uppföljning, utvärdering samt leds och styrs enligt uppsatta 
mål och ekonomiska ramar. 
 
Förvaltningsledning 
Förvaltningsledningen har uppdraget att utifrån 
socialnämndens beslut leda och styra hur verksamheterna 
ska utformas. Ledningen ska vidare säkerställa att 
förvaltningens verksamheter följer gällande föreskrifter och 
lagstiftning. Styrning ska ske utifrån givna ekonomiska 
ramar och följas upp. Förvaltningsledningen består av 
förvaltningschef, verksamhetschefer, ekonom, 
nämndadministratör, samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS). 
 
Anhörigstöd 
Anhörigstödet ska underlätta för anhöriga/närstående som 
under kortare eller längre tid gör insatser för en närstående. 
Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som genom 
personliga lösningar ska medverka till ökad livskvalitet både 
för den som är anhörig/närstående och vårdar samt den som 
är i behov av stöd. Den anhörige/närstående kan genom 
anhörigstödet få en förbättrad livssituation, samtidigt som 
risken för ohälsa minskas. Anhörigstödet riktar sig till alla 
målgrupper.  
 
 
 
 
 

 
 
Myndighetsutövning vård och omsorg SoL 
(socialtjänstlagen) 
Biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen. Målgruppen är 
äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Biståndsbedömning sker efter den enskildes behov, för att 
tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Gynnande beslut delges 
via verksamhetssystemet till aktuell verkställare. Beslut 
delges den enskilde. Hjälp med eventuell överklagan 
erbjuds. 
 
Myndighetsutövning – LSS (Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) 
Handläggning utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Målgruppen är personer som 
tillhör LSS personkrets enligt 1 § LSS. Bedömning sker efter 
den enskildes behov, för att tillförsäkra goda levnadsvillkor. 
Handläggaren har ansvar för att följa upp att det beviljade 
beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de mål som 
finns dokumenterade i utredningen återfinns i 
genomförandeplanen. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Myndighetsutövning SoL och LVM för vuxna 
Handlägger försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, våld i 
nära relation, dödsboanmälan, budgetrådgivning och 
skuldsanering samt social utredning enligt SoL och LVM för 
personer med missbruksproblematik. Verksamheten bedrivs 
enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Handläggaren har 
ansvar för att följa upp att det beviljade beslutet verkställts. 
Uppföljningen ska visa om de mål som finns dokumenterade 
i utredningen återfinns i genomförandeplanen. Barns 
situation ska särskilt beaktas och tydliggöras i all 
handläggning. Handläggningen ska följa 
länsöverenskommelserna och de lokala styrdokumenten för 
personer med missbruks- och beroendeproblematik (vuxna 
samt barn och unga). 
 
Myndighetsutövning SoL och LVU för barn samt familjerätt 
Verksamheten ska verka för goda uppväxtvillkor för barn och 
ungdomar i kommunen samt ge föräldrar stöd i 
föräldrarollen.  
Verksamheten utför utredningar enligt socialtjänstlagen och 
LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga), 
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uppföljning av insatser i förekommande fall samt råd- och 
stödsamtal. Verksamheten handlägger även familjerättsliga 
ärenden. Handläggaren har ansvar för att följa upp att det 
beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de 
mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i 
genomförandeplanen. Handläggningen ska följa 
länsöverenskommelsen och det lokala styrdokumentet för 
barn och unga med missbruks- och beroendeproblematik.  
 
Verkställighet SoL och LVM för vuxna 
Vuxengruppen arbetar med rådgivande och stödjande 
verksamhet samt utför drogprovtagning och 
medicinutdelning enligt delegation. Inom ramen för 
Vuxengruppen drivs kommunens eget stödboende för 
personer med missbruksproblematik. Barns situation ska 
särskilt beaktas. 
 
Verkställighet SoL och LVU för barn 
Inom verkställigheten för barn och unga finns 
familjehemssekreterare, barnhandläggare, öppenvårds-
insatser så som kontaktfamilj, kontaktperson och andra 
öppna insatser. Öppenvård barn och unga finns 
organiserade inom verkställigheten. 
Familjehemssekreterarna ansvarar över att utreda, 
handleda och utbilda familjehem. Barnahandläggarna 
ansvarar över de barn som är placerade inom ramen för 
insatserna familjehem eller HVB (institutionsvård). 
Öppenvården utför fysiska möten i hemmet som stöd till 
föräldrar samt håller viss utbildning- KOMET. 
 
Särskilda boendeformer SoL 
Särskilda boenden omfattar fem enheter som verkställer 
boendebeslut enligt SoL  
Tillhandahåller boendeplatser för de personer som är i 
behov av hemsjukvård, omvårdnad, stöd, service, omsorg 
och rehabilitering och som inte längre kan få detta 
tillgodosett i det egna hemmet. 
  
Korttidsboende 
Korttidsboende omfattar en rehab- och korttidsenhet som 
verkställer beslut enligt SoL  
Korttidsboende tillhandahåller platser för tillfälligt boende för 
personer med behov av rehabilitering, avlastning och ett 
omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med andra 
insatser. 
 
Hemtjänst 
Hemtjänsten omfattar 6 distrikt som verkställer beslut enligt 
SoL Verksamheten ska underlätta för äldre och personer 
med funktionsnedsättning, att i sin hemmiljö klara sin vardag 
på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. 
Nattpatrull, som utför hemtjänst nattetid, är organiserad 
under rehab- och korttidsenheten. 
 
Hemsjukvård 
Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård och omvårdnad. 
Verksamheten ska underlätta för äldre och personer med 
funktionsnedsättning att i sin hemmiljö klara sin vardag på 
ett självständigt, aktivt och tryggt sätt.  
 
 

Kommunrehabilitering 
Kommunrehab omfattar arbetsterapi, 
sjukgymnastik/fysioterapi, dagverksamhet, sinnesträning, 
hjälpmedelsverksamhet och bostadsanpassning.  
Kommunrehab är en verksamhet som bildar grund för en 
välfungerande helhet, där all personal inom hemtjänst, 
hemsjukvård, funktionsstöd och särskilda boendeformer är 
delaktiga i rehabiliteringsarbetet och arbetar utifrån ett 
rehabiliteringsinriktat förhållningssätt. 
Kommunrehab bedriver en rehabilitering som leder till att 
personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning 
uppnår optimal aktivitets- och funktionsförmåga och kan 
klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt.  
 
Funktionsstöd 
Funktionsstöd verkställer samtliga kommunala insatser 
inom LSS samt insatsen kontaktperson enligt SoL.  
Verksamheten ska arbeta för att personer med 
funktionsnedsättning, som bedöms omfattas av någon av 
LSS-lagens tre personkretsar, ska ges individinriktade stöd- 
och serviceinsatser för att främja rätten till jämlikhet, trygghet 
och delaktighet i samhället. 
 
Socialpsykiatri 
Verksamheten ska arbeta för att människor med psykisk 
sjukdom och/eller psykiska funktionsnedsättningar ges 
samordnade individuella stöd- och serviceinsatser för att 
främja rätten till jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i 
samhället.  
 
Övergripande strategi 
För att utföra uppdraget ska vi se till att ha: 
- En organisation med tydliga ansvarsområden på alla 

nivåer, beskrivna via ansvars- och befogenhets-
beskrivningar. Medarbetarsamtal ska genomföras 
individuellt. 

- En målstyrd organisation med visioner, tydliga 
långsiktiga och årsvisa mål, resultatkrav på alla nivåer 
och genomarbetade kvalitets- och effektmål samt 
åtgärdsplaner, för att nå målen. 

- En målstyrd fortbildning, innefattande jämställdhets-, 
genus- och mångfaldsperspektiv*. 

- Ändamålsenliga lokaler. 
- Ändamålsenliga ekonomiska och administrativa system 

samt rutiner. 
- Arbetsmetoder och hjälpmedel ska tillhandahållas och 

användas i enlighet med vetenskap, beprövad 
erfarenhet och modern utveckling. 

- Verksamheter som präglas av rättssäkerhet, kompetent 
och kvalitetsinriktad personal, bra 
bemötande/inlevelseförmåga och god service. 

- Metoder för att bli en konkurrenskraftig och attraktiv 
arbetsgivare. 

- En garanti för att studerande på vård- och 
omsorgsprogrammet efter årskurs två ska erbjudas 
semestervikariat under förutsättning av godkända 
studier. 

- En strategi för att sänka sjukfrånvaron. 
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- Verksamheten ska arbeta med ett rehabiliterande 
förhållningssätt, vilket innebär att se och ta tillvara på 
brukares egna resurser och möjligheter. Det är viktigt att 
som personal ha ett stödjande förhållningssätt och 
uppmuntra individen till egen problemlösning och eget 
handlande. 

- Att minska antalet visstidsanställda och timanställda till 
förmån för tillsvidareanställningar.  Inom vård och 
omsorg och funktionsstöd ska heltid vara normen för 
anställning. Detta kommer att främja kontinuitet i 
verksamheten och ge fasta arbetstillfällen.  
Sammantaget ger detta bättre förutsättningar för 
bosättning i kommunen. 

 
 *mångfald innebär att värdesätta mångfalden 

avseende bland annat kön, könsidentitet, ålder, 
etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuella läggning och 
socioekonomisk bakgrund samt visa respekt för 
den enskilda individen. 

 
 
Pågående projekt/processer 
- Kooperativa boenden 
- Heltidsresan - vård och omsorg 
- Äldreomsorgslyftet 
- Projekt Välfärdsteknik 
- Omställningen till Nära vård 
- Behov av lokaler inom funktionsstöd 
- Projekt rörelseglädje inom daglig verksamhet (Bara 

vanlig) 
 
Organisation 
Se antagen verksamhetsplan. 
 
 
Mål 
 
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. Målet 
är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som 
grund. 
 

 
 

Verksamhetsförändringar 
 
tkr 
Ram 2022 -342 636
Löneutrymme 2023 -8 422

Åtgärder

Budgetförslag -351 058

Enligt beslut i KF:
Folkhälsoarbete 6 000

Beslut KF § XX/2022 2022-11-24 -345 058  
 
 
 
Åtgärder 2023 
 
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. 
Åtgärder som en följd av ökade pensionskostnader 
kommer att arbetas fram. 
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Ordlista förkortningar 
SoL Socialtjänstlagen 
HVB Hem för vård eller boende 
LVU Lagen om särskilda bestämmelser om 

vård av unga 
LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
LSS Lagen om stöd och service till vissa  
 funktionshindrade 
LASS Lagen om assistansersättning 
FK Försäkringskassan 
BBIC Barns behov i centrum 
BIM Barn i missbruksmiljöer 
BUP Barn- och ungdomspsykiatrisk mot 
AIE Arbetsmarknads- och integrationsenhet 
AF Arbetsförmedlingen 
FREDA Standardiserade bedömningsmetoder 

tänkta att användas i socialtjänstens 
arbete mot våld i nära relationer  

IBIC Individens behov i centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmått / Nyckeltal 
 

Verksamhetsmått Utfall Utfall Budget Budget
2020 2021 2022 2023

Individ- och familje-
omsorgen (IFO)
Försörjningsstöd 30 743 27 147 26 140
Placeringar vuxna 5 539 1 193 1 400
Barn och unga 33 039 30 427 21 800

Vård och omsorg
Hemtjänst
Genomsnittlig 39,0% 36,8% 38,0%
kringtid
Antal bemanningstimmar

241 102 228 395 250 868

Särskilda boenden
exkl serviceboende
Antal platser 131 129 129

Rehab- och korttidsenh
(exkl specialist-
personal)
Antal platser 8,9 10,5 14,0
Antal vårddygn 3 250 3 832 5 110
Kostnad/plats/år i kr 874 912 850 285 547 929
Kostnad/vårddygn i kr 2 396 2 330 1 501

 
Nyckeltal för 2023 är under utredning. 
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Verksamhetsmått Utfall Utfall Budget Budget
2020 2021 2022 2023

Funktionsstöd
Personlig ass LASS/FK
Antal personer 18 15 15
Personlig ass kommunal
Antal personer 6 5 5
Gruppboende
Vuxna
Antal platser 23 23 23
Kostnad/plats i kr 823 556 875 087 850 870
Daglig verksamhet
Antal personer 56 61 61
Kostnad/plats 103 694 100 164 110 557

Socialpsykiatri
Paradisgården
Boende psykiatri
Antal platser 12 12 12
varav
Särskilt boende 10 10 10
Växelvård 2 2 2
Kostnad/plats i kr 451 917 435 167 435 167
Kostnad/dygn i kr 1 238 1 192 1 192     
Nyckeltal för 2023 är under utredning. 
 
 
Investeringar   
 
Budgetbehovet för investeringar 2023 beräknas till 1 000 tkr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetberedningens förslag inför rambeslut 
 
att lämna ärendet vidare till Socialnämnden utan eget 
förslag 
 
 
Nämndens förslag och beslut inför rambeslut 
 
Socialnämnden (§ 27/2022) beslutar 
att fastställa föreslagna mål och investeringsram 
att anta upprättat förslag till ekonomisk plan för Social-
förvaltningen 
att lämna ärendet vidare till KS 
 
Moderaterna deltar ej i beslutet. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag och beslut inför rambeslut 
 
Kommunstyrelsen (§ 42/2022) beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige 
att minska SOC ram med 6 000 tkr för effekt av folkhälso-
arbetet 
att godkänna förslag till ekonomiska ramar med föreslagna 
justeringar för nämnderna 2023 – 2025, vilket sammantaget 
innebär: 
 
• Kommunstyrelsen 196 764 tkr  
• Miljö- och byggnadsnämnd     2 489 tkr 
• Barn- och utbildningsnämnd 223 181 tkr 
• Socialnämnd  345 058 tkr 
• Övriga/gemensamma nämnder   17 212 tkr  
• Totalt  784 704 tkr 
 
att anta mål för nämnderna till Kommunfullmäktige 
att alla tjänster som blir vakanta av någon anledning ska 
utvärderas vad gäller behov och organisation inom 
respektive förvaltning innan beslut om återbesättande tas. 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut avseende rambeslut 
 
Kommunfullmäktige (§39/2022) beslutar: 
att Ekonomisk plan 2023-2025 återremitteras till 
Kommunstyrelsen för att ge berörda tjänstepersoner 
möjlighet att omarbeta budgetmaterialet och redovisa för 
Barn- och utbildningsnämnden, fackliga företrädare och 
Kommunstyrelsen hur organisationen ser ut utan 
statsbidraget "Likvärdig skola" under verksamhetsåren 
2023-2025 samt  
 
att berörda tjänstepersoner omarbetar förslaget till 
Ekonomisk plan med en inflation på minst 3% samt 
inflationens påverkan på räntan med hänvisning till den 
exceptionellt höga investeringstakt som majoriteten har haft 
i Filipstads kommun för att vi inte ska få fel ingångs-värden 
i planen 
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Budgetberedningens förslag – slutlig budget 
 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget 
förslag 
 
 
Kommunstyrelsens förslag och beslut – slutlig budget 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut – slutlig budget 
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Övriga / Gemensamma nämnder 
 
 

Drift Bokslut 2021 Budget 2022
Prognos 

Augusti  2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Revision
Intäkter 1 0
Kostnader -650 -698 -698 -768 -768 -768
Nettoram -649 -698 -698 -768 -768 -768

Valnämnd
Intäkter 250 250
Kostnader -5 -860 -860 -10 -10 -10
Nettoram -5 -610 -610 -10 -10 -10

Överförmyndare
Intäkter 958 1 030 1 030 1 000 1 000 1 000
Kostnader -2 479 -2 881 -2 881 -2 851 -2 851 -2 851
Nettoram -1 521 -1 851 -1 851 -1 851 -1 851 -1 851

Bergslagens 
räddningstjänst BRT
Intäkter 
Kostnader -11 568 -11 568 -11 768 -11 768 -11 768
Nettoram 0 -11 568 -11 568 -11 768 -11 768 -11 768

Lönesamverkan LÖV
Intäkter 
Kostnader -3 085 -3 085 -3 085 -3 085 -3 085
Nettoram 0 -3 085 -3 085 -3 085 -3 085 -3 085

Nettoram -2 175 -17 812 -17 812 -17 482 -17 482 -17 482

Investeringar 0 0 0 0 0 0
 

 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Överförmyndare 
Överförmyndaren/nämnden (ÖF) är en obligatorisk och 
starkt lagreglerad verksamhet som skall förhindra att 
personer som inte själva kan tillvarata sin rätt inte 
drabbas av rättsförluster. Det kan gälla omyndiga 
personer eller personer som på grund av sjukdom, 
psykisk störning, funktionshinder eller hög ålder inte kan 
bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin 
person.  
 
För den som har behov av hjälp medverkar ÖF till att god 
man, förvaltare eller förordnad förmyndare förordnas. 

Vidare åligger det ÖF att utöva tillsynen över hur upp-
dragen genomförs. 
 
Fr.o.m. 2011-01-01 föreligger samverkan inom 
Överförmyndarverksamheten i Östra Värmland mellan 
Kristinehamn, Karlskoga, Filipstad, Degerfors och 
Storfors. 
Nämnd och kansli finns i Kristinehamn. 
 
Valnämnd 
Ansvarar för genomförande av lokala val. 
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Revision 
Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Revisionens uppdrag innebär att 
självständigt granska verksamhet och ekonomi i 
kommunen. De förtroendevalda revisorerna i Filipstad är 
fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den 
demokratiska kontrollen. Uppdraget bedrivs enligt 
kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 
Fullmäktige tilldelar revisionen anslag. Revisorernas 
budget skall beredas av fullmäktige. Revisorernas uppgift 
är att arbeta självständigt och välja inriktning på sin 
granskning för att upprätthålla en oberoende ställning och 
trovärdighet. När revisionsanslaget är fastlagt disponeras 
detta fullt ut av revisorerna. Revisorerna biträds av 
sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om 
styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är 
rättvisande. 
Revisorerna skall med sin granskning pröva om: 
 verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, dvs. 

om den efterlever och lever upp till fullmäktiges mål 
och beslut, följer lagstiftning, avtal och föreskrifter, 

 verksamheten är ekonomiskt tillfredsställande, dvs. 
om resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till 
varandra, 

 räkenskaperna är rättvisande, dvs. om redovisningen 
är upprättad i enlighet med lagstiftning och god 
redovisningssed och ger en rättvisande bild av 
tillståndet, 

 den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är 
tillräcklig, dvs. om det finns en tillräcklig styrning, 
uppföljning, kontroll och säkerhet. 

 
 
BRT – Bergslagens räddningstjänst 
Bergslagens räddningstjänst är ett kommunalförbund i 
vilket Filipstad ingår tillsammans med Karlskoga, 
Kristinehamn, Hällefors, Degerfors och Storfors. 
BRT bildades 1997 då nämnda kommuner beslutade att 
samverka inom räddningstjänst. 
Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en 
effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad 
för medlemskommunerna.  
Räddningsförbundets främsta målsättning är att 
medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att 
konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små 
som möjligt. Invånarna och de som vistas inom 
räddningstjänstområdet ska erbjudas en kompentent och 
effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna 
rädda liv och egendom samt att skador på människa och 
miljö och egendom begränsas.  
 
 
LÖV – Lönesamverkan Östra Värmland 
Lönesamverkan Östra Värmland bildades 2012-09-01 
mellan Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad och Storfors. En 
gemensam administrativ nämnd bildades med 
Kristinehamn som värdkommun. 

Gemensam löneadministration ska verka för att utveckla 
verksamheten så att den genomförs på ett effektivt och i 
övrigt tillfredställande sätt. En samverkan av lönefunktion 
medför kvalitativa fördelar som kompetensförsörjning och 
bemanning, stor möjlighet till utveckling av processer och 
arbetsmetoder samt säkerställa tillgång på 
specialistkompetens och fördjupning inom lönefunktion 
och systemförvaltning. 
 
 
Verksamhetsförändring 
 

 
tkr
Ram 2022 -17 812

Åtgärder:
ÅF Utökad ram för val 2022 600
BRT - Bergslagens räddningstjänst -200
Revision (tilldelas av KF) -70

Budgetförslag -17 482

Beslut om ramar KF § XX/2022 2022-11-24 -17 482  
 
 
Kommentarer till Åtgärder: 
Överförmyndare 
Samverkan inom överförmyndarverksamheten fortlöper 
enligt avtal. 
 
Valnämnd 
• Allmänna val till riksdag, region, och kommun hölls 

under 2022 och därmed återförs tilldelade medel med 
600 tkr. 

 
Revision 
• Kommunfullmäktige tilldelar revisionen anslag. 

Ramen ökas med -70 tkr. 
 
BRT – Bergslagens räddningstjänst 
• Enligt antaget budgetförslag inom BRT ökar 

kostnaden 2022 med -200 tkr.  
 
LÖV – Lönesamverkan Östra Värmland 
• Enligt antaget budgetförslag inom Administrativa 

nämnden ökar inte kostnaden för LÖV under 2023.  
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Budgetberednings beslut inför rambeslut 
 
För Revision: 
att föra ärendet vidare till Kommunfullmäktige enligt 
presidiets förslag 
 
För Övriga: 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget 
förslag 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag och beslut inför 
rambeslut 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
För Revision: 
att föra ärendet vidare till Kommunfullmäktige enligt 
presidiets förslag. 
 
För Övriga: 
Kommunstyrelsen (§ 42/2022) beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ekonomiska ramar med 
föreslagna justeringar för nämnderna 2023 – 2025, vilket 
sammantaget innebär: 
 
• Kommunstyrelsen 196 764 tkr  
• Miljö- och byggnadsnämnd     2 489 tkr 
• Barn- och utbildningsnämnd 223 181 tkr 
• Socialnämnd  345 058 tkr 
• Övriga/gemensamma nämnder   17 212 tkr  
• Totalt  784 704 tkr 
 
att anta mål för nämnderna till Kommunfullmäktige 
att alla tjänster som blir vakanta av någon anledning ska 
utvärderas vad gäller behov och organisation inom 
respektive förvaltning innan beslut om återbesättande 
tas. 
att godkänna upprättat budgetförslag 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut inför rambeslut 
 
Kommunfullmäktige (§ 39/2022) beslutar: 
att Ekonomisk plan 2023-2025 återremitteras till 
Kommunstyrelsen för att ge berörda tjänstepersoner 
möjlighet att omarbeta budgetmaterialet och redovisa för 
Barn- och utbildningsnämnden, fackliga företrädare och 
Kommunstyrelsen hur organisationen ser ut utan 
statsbidraget "Likvärdig skola" under verksamhetsåren 
2023-2025 samt  
 
att berörda tjänstepersoner omarbetar förslaget till 
Ekonomisk plan med en inflation på minst 3% samt 
inflationens påverkan på räntan med hänvisning till den 
exceptionellt höga investeringstakt som majoriteten har 

haft i Filipstads kommun för att vi inte ska få fel ingångs-
värden i planen 
 
 
Budgetberedningens förslag – slutlig budget 
 
För Revision: 
att föra ärendet vidare till Kommunfullmäktige enligt 
presidiets förslag. 
 
För Övriga: 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget 
förslag 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag och beslut – slutlig 
budget 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut – slutlig budget 
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Finansiering 
  
 
tkr Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget

2021 2022 Augusti 2022 2023 2024 2025

Intäkter 815 752 828 004 861 004 872 793 878 051 891 801

Kostnader -56 694 -57 990 -53 990 -87 771 -80 687 -79 200

Netto 759 058 770 014 807 014 785 022 797 364 812 601

Verksamhet

Skatteintäkter 413 086 441 110 444 546 463 795 484 195 505 906
Slutavräkning 13 804 14 587
Mellankommunal utjämning 1 400 1 000 1 000 500
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 181 894 188 978 189 850 202 385 204 652 207 142
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 89 440 87 308 87 144 83 470 83 065 82 660
Regleringsbidrag/avgift 31 324 24 285 28 733 15 673 15 102 11 245
LSS-avgift 6 428 2 131 3 068 1 440 1 433 1 426
Kommunal fastighetsavgift 19 589 19 473 19 722 19 850 19 850 19 850
Stöd för högt flyktingmottagande 3 245 3 484 3 400 3 400
Stöd för kommuner med särskilda utmaningar 3 625 3 600 3 600
Sänkt arb.givavgift 19-23 åringar 3 756 2 300 3 000 500
Avsatta medel 12 500 12 500 16 000
Avsatta medel - Folkhälsoarbete 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Schabloner 2 659 1 211
Finansiella intäkter 9 528 5 350 6 750 5 300 5 250 5 200
Finansiella kostnader -3 929 -3 975 -2 975 -10 000 -10 000 -10 000
Pensionskostnad -52 765 -54 015 -51 015 -77 771 -70 687 -69 200
Pensionkostnad intern 34 137 34 484 34 484 43 404 44 094 45 078
Kapitalkostnad intern 5 462 7 085 5 300 11 476 11 410 11 294

Netto 759 058 770 014 807 014 785 022 797 364 812 601

 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Skatteintäkter och bidrag 
Skatteintäkter 
Skatteintäkterna för år 2023 – 2025 är beräknade enligt 
SKR, Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 22:28 
2022-08-25 och grundar sig på en befolkningsförändring 
på -100 personer för 2022 och uppgår till 10 300 
personer år 2023 jämfört med budget 2022, 10 400 
personer, och är det antal invånare skatteintäkter och 
generella statsbidrag är beräknade 2023.  

 
Befolkningsförändring senaste åren på kalenderårsbas: 
 
År Antal invånare Förändring
2017 10 783 -83 
2018 10 837 54
2019 10 644 -193 
2020 10 503 -141 
2021 10 403 -100 
2022-10-13 10 313 -90 
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Skattesats Filipstads kommun  
2023 2022

Kommun 22,27 kr      22,27 kr            
Region 11,68 kr            
Kyrka 1,37 kr              
Begravningsavgift 0,26 kr              
Total skattesats 22,27 kr 35,58 kr
 
Skattesatser för 2023 ännu ej fastställda. 
 
Bidrag 
Under 2022 har två extra statsbidrag erhållits för vilka 
besluts tog i samband med höstbudget 2021.  
Regeringen beslöt om stöd för kommuner med högt 
flyktingmottagande och stöd till kommuner med särskilda 
utmaningar och bland dess återfinns Filipstads kommun. 
 
Stöd för kommuner med högt flyktingmottagande uppgår 
till 3,4 mkr för Filipstad för 2022 och förväntas gälla 2022 
– 2024. 
 
Stöd till kommuner med särskilda utmaningar uppgår till 
3,6 mkr för Filipstad för 2022 och förväntas gälla 2022 – 
2024. 
 
Ersättning för sänkta arbetsgivaravgifter för 19-23 åringar 
gäller från 2021-01-01 till  2023-03-31. 
 
 
Finansiella intäkter 
Totala finansiella intäkter kommer att uppgå till 5 300 tkr 
Enligt nedan: 
 

tkr
- Avkastning från Filipstads Värme AB 3 000
- Ränteintäkt rån Filipstads Stadshus AB 985
- Borgensavgifter 1 000
- Övrigt 315
Totalt 5 300

 
 
Finansiella kostnader 
Totala finansiella kostnader beräknas uppgå till 10 000 
tkr. 
Den totala låneskulden beräknas uppgå till 537,8 mkr per 
2023-12-31 då all upplåning för skola/idrottshall, simhall 
och biogasanläggning beräknas vara genomförda. 
Ränta på nyupptagna och omsatta lån under perioden är 
beräknade till 2,5%. 

tkr
- Räntekostnader för lån 9 000
- Övriga finansiella kostnader 1 000
Totalt 10 000

 
 

Kapitalkostnader 
Kapitalkostnaden beräknas med utgångspunkt från det 
bokförda värdet av investeringen och från den internränta 
som är fastställd av SKR, Sveriges kommuner och 
regioner. Internräntan utgör förvaltningarnas 
räntekostnad för utförda investeringar. Internränta uppgår 
under 2023 till 1,25 % (1,00 % för 2022). 
 
Beräkning av kapitalkostnaderna sker i Ekonomisystemet 
Raindance anläggningsrutin. Kapitalkostnaden påförs 
fr.o.m. innevarande år. 
Fr.o.m. 2016-01-01 har komponentavskrivning införts på 
investeringar av väsentligt belopp inom fastigheter, 
infrastruktur och tekniska anläggningar. 
 
Pensioner 
Fr.o.m. 1998 tillämpas den s.k. blandmetoden vid 
beräkning av pensionsskulden. 
”Blandmetoden” innebär att den totala pensionsskulden 
redovisas i balansräkningen t.o.m. 1997 därefter 
redovisas endast den pensionsskuld som intjänats fr.o.m. 
1998. 
Kommunfullmäktige har beslutat att intjänade 
pensionsrätter ska betalas in som individuell del.  
Kommunens utgångspunkt är att för framtida pensioner 
ska inte någon ny pensionsskuld uppstå.  
Beräkningen grundas på prognos från kommunernas 
pensionsanstalt (KPA) och omfattar all personal. 
 
Inför 2023 har nytt avtal om pensioner, AKAP-KR 
(Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) tecknats för 
anställda inom kommuner och regioner. Det innebär 
främst för den anställde att arbetsgivaren sätter av 6,0 % 
av pensionsgrundande lön mot tidigare 4,5% som premie 
för tjänste- 
pension. Detta innebär en ökad kostnad på ca 8 000 mkr 
för Filipstads kommun per år och finansieras genom höjt 
po-pålägg till förvaltningarna.  
Po-pålägget höjs från 39,15 % till 40,95%. 
Det innebär en ökad kostnad för respektive nämnd enligt 
nedan: 
 
tkr
Kommunstyrelsen 1 700
- därav Ksau 660
- därav TU 1 040
Miljö- och byggnadsnämnd 50
Barn- och utbildningsnämnd 2 450
Socialnämnd 4 000

Totalt 8 200
 
Intjänade pensionsrätter kommer fr.o.m. 2023, enligt det 
nya avtalet AKAP-KR, att inbetalas vid varje kvartal 
under intjänandeåret till skillnad från tidigare när det har 
skett under mars kommande år. 
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Under planeringsperioden beräknas pensionsskulden i 
ansvarsförbindelsen att enligt KPA minska från 263,7 mkr 
(delårsprognos) 2022 till 251,0 mkr 2025. För de delar 
som inte omfattas av PFA 98 har särskild försäkring 
tagits. 
Beräkningen grundas på prognos från kommunernas 
pensionsförvaltare (KPA) per 2022-08 och omfattar all 
personal. 
 
Som en följd av världsläget med hög inflation och höjda 
räntor under 2022 har prisbasbeloppet, som används för 
att värdesäkra pensioner, ökat med 8,7 % vilket för 2023 
generar en ökad nettokostnad med ca 14 mkr.  
 
Pensionskostnaden består av följande delar: 
 

Budget Budget
tkr 2022 2023

- Utbetald pension exkl. löneskatt -21 663 -31 510
- Individuell del exkl. löneskatt -22 512 -31 661
- Löneskatt -10 716 -15 182
- Förändring PFA 876 582
Total pensionskostnad -54 015 -77 771

avgår:
-Intern avtalspension 34 484 43 404

Nettokostnad pension
under finansieringen -19 531 -34 367
Förändring -14 836

* Avsättning pensioner och
löneskatt PFA 98-00
(bokförd som avsättning) 10 059 10 935

* Ansvarsförbindelse 264 538 269 312

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetberednings förslag - slutlig budget 
 
Betalningsberedskapen bör uppgå till 10-15 mkr, med 
anpassning beroende på koncernlikviditet. 
KS bemyndigas att uppta lån för att säkerställa 
koncernlikviditeten. 
 
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget 
förslag 
 
 
Kommunstyrelsens förslag och beslut – slutlig budget 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut – slutlig budget 
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                                      Investeringar
Nämnd/
Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget
Projekt 2021 2022 (inkl TB) 2023 2024 2025

Kommunstyrelses au 0 0 0 0 0
Stab / Ek.stöd /HR-enhet

Teknikutskott -143 593 -391 066 -38 800 -35 650 -39 000

- Biblioteksenhet 0 -50 -50 -50 -50
3030 Inventarier bibliotek -50 -50 -50 -50

- IT-enhet -731 -19 764 -800 -1 200 -800
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 -299 311 -15 000 -15 000 -15 000
1000 Investeringsram -1 655 -15 000 -15 000 -15 000
1001 Investeringsutredningar -798 -1 000
1002 Markförvärv -300
1003 Projekt under 100 tkr -748
1005 Yttre miljö skolor -283 -367
1007 Elsäkerhet -269
1019 Byggåtgärder Yrkesskolan -2 -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 -28 -1 422
1711 Spångbergshallen - simhall -9 911 -194 402
1712 Tak Kvarnen -507 -143
1713 Energieffektiveisering Lsf -54
1716 Tak Skogsryds IP -82
1717 Fasad Skogsryds IP -76
1718 Strandvägskök tak solcell -1 015 -135
1719 Spångbergsgymnasiet förnster -2 196
1720 Ungdomens hus bygg -525
1721 Ferlinhallen återst. Vattenskada -11 234
1722 Fönster solcell Stålvallaskolan -1 064 -586
1723 Bergmästargården Fsd -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 0 0 0
3060 Investeringsram
1401 Pistmaskin Kalhyttan -722
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                                      Investeringar
Nämnd/
Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget
Projekt 2021 2022 (inkl TB) 2023 2024 2025

- Teknisk enhet skattefin. -4 294 -14 596 -7 300 -6 200 -6 300
3101 Övriga maskiner GS -300 -100 -100 -100
3102 Energibesparing -74 -1 225 -500 -500 -500
3103 Beläggningsinvestering -665 -1 735 -1 300 -1 400 -1 500
3104 Centrumåtgärder -1 200 -500 -500 -500
3105 Lekparker upprustning -108
3106 Gräsklippare -700
3107 Redskapsbärare -700
Parktraktor/Hjullastare/Lastbil -700 -500 -500
3109 Lastbil -1 400 -1 000
3110 Enkelt avhjälpta hinder -100 -100 -100 -100
3112 Trafiklösning Strandvägsskolan -960
3113 Laddstolpar Klimatklivet -150

3200 Anläggning av gator -4 370 -3 100 -3 100 -3 100
3205 Jonstorpsvägen Filipstad -238
3207 Orrenparkeringen -1 076
3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad -1 297
3212 Piludden Filipstad 56
3215 Piltorpsvägen Lesjöfors -491
3216 Fagerbergsvägen / Skogsryd 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
3500 Investeringsram -12 290 -8 200 -3 750 -7 200
3501 Serviser - vatten -233 -100 -100 -100 -100
3502 Serviser - avlopp -232 -100 -100 -100 -100
3503 Utbyte ventiler -136 -250 -250 -250 -250
3506 Renovering av långsamfilter -506 -2 644
3508 Renovering av vattenreservoar -113 -187
3510 Reservkraftverk Lövnäset -707
3512 UV-ljus Brattfors -24
3516 Pumpstation Lesjöfors -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 -5 750 -6 000 -8 000 -8 200
3605 Geijers väg Brf -794
3607 Konsul Lundströms väg Fsd -44
3609 Piltorpsvägen Lsf -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
3617 Hättälven VA Nkr -35 -1 365
3619 Blombackavägen Fsd -937 -13
3620 Hertig Filipsgatan Dagvatten -237 -13
3621 Västerliden -450
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                                      Investeringar
Nämnd/
Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget
Projekt 2021 2022 (inkl TB) 2023 2024 2025

Renhållningsenhet -303 -6 357 -500 -500 -500
3900 Investeringsram Renhållning -4 200
3901 Renhållning mindre ej spec. -303 -657 -500 -500 -500
3903 Hjullastare -1 500

Miljö- och byggnadsnämnd 0 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd -3 495 -4 200 -4 200 -4 200 -4 200
Investeringsram BUN -4 200 -4 200 -4 200
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
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
2065 Vuxutbildning
2070 Kulturskolan
2080 Förskoleverksamhet -480 -350
2090 Förebyggande och stöd -40 -40

Socialnämnd -1 004 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
2101 Inventarier gemensamt -1 004 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Totalt -148 092 -396 266 -44 000 -40 850 -44 200

Budgetberedningens förslag inför rambeslut:
att lämna ärendet vidare till respektive nämnd/utskott utan eget förslag

Nämnd/utskotts förslag och beslut inför rambeslut
alla nämnder /utskott beslutar
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår  Kommunfullmäktige besluta inför rambeslut:
att Ekonomisk plan 202332025 återremitteras till Kommunstyrelsen för att ge berörda tjänstepersoner möjlighet att omarbeta budgetmaterialet och redovisa för Barn- och
utbildningsnämnden, fckliga företrädare och Kommunstyrelsen hur organisationen ser ut utan tatsbidraget 'Likvärdig' skola samt
att berörda tjänstepersoner omarbetar förslget till Ekonomisk plan med en inflation på minst 3 % samt inflationens påverkan på räntan med hänvisning till den exeptionellt 
höga investeringstakt som majoriteten har haft i Filipstads kommun för att vi inte ska få fel ingångsvärden i planen.

Budgetberedningens förslag - slutlig budget
att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget förslag
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Budgetmodell 
 
 
 
Budgetmodellen som utarbetats av kommunförbundet syftar till att få en enklare och enhetligare budgetering och redovisning i 
kommunerna. 
 
 
Filipstads kommuns budgetmodellen består av: 
 
 
 Driftbudget:              visar de olika verksamheternas budgeterade intäkter och kostnader. 
 
 
 Investeringsbudget:    visar hur kommunens investeringsutgifter har fördelat sig på olika objekt under året. 
 
 
 Resultatbudget:        visar årets finansiella resultat och förklarar hur det uppkommit. 

                                                Den beskriver hur kommunen finansierat verksamheten under året (intäkter) och 
                                                  vilken resursförbrukning prestationerna fört med sig (kostnader). 
                                                  I resultatbudgeten kan man vidare utläsa förändring av det egna kapitalet 
                                                  (kommunens förmögenhet). 

 
 
 Kassaflödesbudget:   visar hur kommunen fått in pengar och hur dessa har använts under året. 
                                     I kassaflödesanalysen behandlas, till skillnad mot resultatbudgeten, enbart 
                                  in- och utbetalningar. Av kassaflödesanalysen kan utläsas förändringar av  
                                    kommunens likvida medel vid årets början och vid årets slut. 
   
 
 Balansbudget:     visar kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. En ögonblicksbild  
         som visar kommunens tillgångar och eget kapital / skulder på bokslutsdagen. 
 
 
 
 
Ovanstående budgetar har sin direkta motsvarighet i redovisningen: 
 
 driftredovisning 
 resultaträkning 
 balansräkning  
 kassaflödesanalys  
 investeringsredovisning 
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Ekonomiska styrprinciper 
 

 
Kommunfullmäktige antog 2010-03-18 enligt § 9, följande regler och principer för ekonomistyrning. 
 
I dokumentet framhålls bland annat att dagens utveckling med alltmer krympande resurser jämsides med nya åtaganden och krav 
från myndigheter och medborgare medför krav på högre effektivitet och bättre nyttjande av befintliga resurser. Kravet på att 
kommunernas ekonomi ska vara i balans samtidigt som situationen på arbetsmarknaden medför behov av kraftigt ökade insatser 
från kommunen medför att arbetet måste intensifieras med att öka kostnadsmedvetandet. 
Detta kräver bl.a. att ett uttalat ekonomiskt ansvar måste finnas ända längst ut i organisationen. 
 
Ett tillvägagångssätt för att uppnå sådant ansvarstagande är en fortsatt decentralisering av ansvar och befogenheter till 
lämpliga nivåer.  
Arbetssättet kräver en styrning som grundar sig på övergripande mål och ramar, s.k. målstyrning. Därvid ställs stora krav på 
att kommunledningen och dess stabsfunktioner har tillräckligt stöd i sitt arbete att hålla ihop och styra kommunen. För att detta 
arbetssätt ska fungera är det viktigt att det finns klara regler och principer för kommunens ekonomiska styrning. 
 
Ekonomistyrningen innefattar hur organisationen ska arbeta och samverka för att säkerställa en effektiv resursanvändning. 
Ansvarsstrukturer med ekonomimodeller, ansvars/rollfördelning, kommunens lokala ekonomisystem och dess försystem utgör 
hjälpmedel. 
 
 
Nedan nämns några viktiga regler som genom kommunfullmäktiges beslut fastslagits. 
 
 
 Anslagsbindning: Kommunfullmäktige anvisar medel utifrån fastställda mål för driftbudgeten genom att  
  anslå ett nettobelopp för respektive nämnd och styrelse. I nettobudgeten ska samtliga  
  kostnader och intäkter för verksamheten ingå. Tilldelat anslag utgör den yttersta  
  restriktionen för verksamheten. 
 
  Medel i Investeringsbudgeten ska anvisas per objekt/projekt. 
 
 
 Omdisponering: Omdisponering av anslag under löpande budgetår inom fastställd anslagsbindningsnivå     
                                                          beslutas av respektive styrelse och övriga nämnder. Sådan omdisponering får ske          
                                                          avseende innevarande budgetår och inte medföra avsteg från av fullmäktige fastställda  
                                                          mål. Omdisponering får inte heller påverka nästkommande budgetår. 

 
Omdisponering mellan olika anslagsbindningsnivåer, dvs. överföring av medel till/från 
styrelsen och övriga nämnder, beslutas av kommunfullmäktige. 

                         
Omdisponering av investeringsanslag, beslutas av kommunstyrelsen avseende belopp 
t.o.m. 20 basbelopp, därutöver krävs beslut av kommunfullmäktige. 

                       .                      
Vid omdisponering mellan driftbudget och investeringsbudget beslutar kommun-
fullmäktige. 

 
                           Om omdisponering inte bedöms som tillräcklig för att täcka eventuellt underskott är 
   styrelsen och nämnder alltid skyldiga att hos kommunfullmäktige lämna förslag till  
   finansiering samt förbereda detta förslags genomförande. 
                        . 
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Tjänster            
Innan tjänster utannonseras ska förvaltningarna inhämta HR-enhetens yttrande. 
 
 
Försäkringar   
För att kunna upprätthålla ett effektivt försäkringsskydd åligger det varje nämnd/styrelse och förvaltning att till 
Kommunkansliet meddela alla vidtagna åtgärder som kan föranleda ändring av försäkringsskyddet. 
 
Försäkringarna är tecknade i:  
• Länsförsäkringar = Egendom och Diskrimineringsförsäkring 
• IF  = Förmögenhetsbrottsförsäkring, rättsskyddsförsäkring,  
• WIP = Tjänstereseförsäkring 
• Protector = Olycksfall och fordon 
• Hiscox= Utställningsförsäkring 
• S&P CNA= LOU-försäkring 
 

 
 
Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet)  
Prisbasbeloppet, enligt lagen om allmän försäkring, räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt 
gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.  
 
År 2018 45 500 kr 
År 2019 46 500 kr 
År 2020 47 300 kr 
År 2021 47 600 kr 
År 2022 48 300 kr 
År 2023 52 500 kr 
 
Prisbasbeloppet är ett i lagen reglerat belopp som bestäms av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i 
konsumentprisindex. Prisbasbeloppet används bl.a. vid beräkning av högsta dagpenning för t.ex. sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, föräldrapenning och pensioner mm.  
 
 
År 2023:  Förhöjda prisbasbeloppet = 53 500 kronor  
Förhöjt prisbasbelopp är ett i AFL reglerat belopp som bestäms av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i 
konsumentprisindex. 
 
 
År 2023:  Inkomstbasbelopp = (fastställs av regeringen under november) 
Inkomstbasbeloppet är ett i lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension (LIP) reglerat belopp som bestäms av 
regeringen varje år med hänsyn till förändringen av inkomstindex, ett tal som visar inkomstutvecklingen i samhället. 
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Kommunalekonomisk ordlista 

Amorteringar:         årliga avbetalningar på lån. 

Anläggningskapital:        bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder. 

Anläggningstillgångar:         fastigheter, anläggningar, inventarier, aktier och andelar. 

Anslag:       den summa pengar fullmäktige beviljar för ett visst ändamål. Den nämnd som till-                                                                 
                                delats ett anslag måste hålla sig inom denna ram. 

Avskrivning:            årliga värdeminskningar av anläggningstillgångar ungefär motsvarande förslitningen. 

Balansräkning:        en sammanställning som visar tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt

Budget:  en plan för verksamheten i kronor och ören, dvs. en sammanställning över de 
framtida kostnader, intäkter, prestationer man räknar med. 

Budgetutfall:            avser den faktiska avvikelsen mot budgeten. 

Driftbudget:    den del av kommunens budget som innehåller anslag för driften av olika 
verksamheter. 

Finansiella anläggnings- 
tillgångar: aktier, andelar och värdepapper 

Eget kapital:            kommunens förmögenhet. Den motsvaras av skillnaden mellan samtliga bokförda  
tillgångar och skulder. 

Internbudget:           är förvaltningens egen budget (del av kommunens budget). 

Internränta:             kalkylmässig räntekostnad för det bundna kapitalet i en verksamhet. 

Intäkt: i pengar uttryckt, med verksamheten normalt sammanhängande ersättningar. 
Förekommer endast i driftbudgeten. 

Investering:             den händelse då kommunen anskaffar anläggningar, inventarier etc. med en 
varaktighet av minst 3 år. 

Investeringsbudget:            den del av kommunens budget som innehåller anslag för investeringar (kapital- 
                      bildande ändamål). 

Investeringsinkomst:           den ersättning man erhåller i samband med försäljning av tomtmark, byggnader och 
anläggningar eller bidrag till investeringar. 
Förekommer endast i investeringsbudgeten. 

Investeringsutgift:           det man får betala för att anskaffa anläggningar, inventarier etc. med en varaktighet 
av minst 3 år och uppgår till minst ett basbelopp. 

Kalkylbelopp:          kallas anslag i internbudgeten. 

Kapitalkostnad:       kostnader i form av internränta och avskrivningar. 
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Komponentavskrivning: innebär att en tillgång delas in i ett antal komponenter som sedan skrivs av var för sig  
  utifrån den enskilda komponentens förväntade nyttjandetid.  
 
Kortfristiga skulder:             tillfälliga lån, skulder etc. vilka förfaller till betalning inom ett år. 
 
Kostnad:                 i pengar uttryckta, med verksamheten normalt sammanhängande uppoffringar på  
                               varor, löner och tjänster. 
 
Likviditet:                 de likvida medel kommunen har för att kunna göra utbetalningar. 
 
Långfristiga skulder:           lån med en löptid överstigande ett år. 
          
Nettoanslag:             anslag till kostnader minus beräknade intäkter. 
 
Nettoinvesteringar:                      investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m. m. 
 
Nettokostnader:                    driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
 
Nyckeltal:                 äter förhållandet mellan två storheter t ex rörelsekapital i % av externa utgifter. 
 
Omsättningstillgångar:  tillgångar som man räknar att ha kvar kortare tid än ett år. Hit räknas likvida medel      
          såsom kontanter, plusgiro- och banktillgodohavanden.      
      
Periodisering:           fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. 
 
Plan:                         en uppställning som visar vilka mål man vill uppnå och hur man ska uppnå dessa. 
 
Prestationer:             produkt eller tjänst som lämnar en verksamhet. 
 
Programanalys:        en värdering av de resultat som en verksamhet givit upphov till. 
 
Programbudget:        en målinriktad budget samt en plan över kostnader, intäkter och prestationer. 
 
Rambudget:              anger den största mängd resurser (pengar) som får utnyttjas för vissa ändamål. 
 
Rörelsekapital:                   skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet  
                     avspeglar kommunens finansiella styrka.                     
 
Skattefinansiering:                     den del av de totala kostnaderna som inte finansieras med avgifter, ersättningar och
  dylikt. 
 
Skattekraft:              skatteunderlaget dividerat med invånarantalet vid taxeringsårets ingång. 
 
Skattekronor:            till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten för samtliga skattskyldiga enligt 

taxering inom kommunen dividerad med 100. 
 
Skatteunderlag:        summa skattekronor enligt taxering. 
 
Soliditet:                   beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som betalats med eget kapital. Ju  
                                högre soliditet desto större andel av tillgångar har finansierats med eget kapital och  
                                följaktligen lägre skuldsättningsgrad. 
 
Tilläggsbudget:       anslag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beviljar under löpande  
                                budgetår.                   
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Ärende

Tid:

| FILIPSTADS
KOMMUN

Budgetförslag 2023 — 2025

Torsdag 6 Oktober 2022
KI. 09.00 — 09.25

Förhandlingsparter Fysioterapeuterna, Marcus Persson
Sveriges arbetsterapeuter, Karin Wennlund
Lärarförbundet, vakant
Akademikerförbundet SSR, Linnéa Abenius
Vision, Saj Melker
Svenska Kommunalarbetarförbundet, Dan Stjernlöv, Liselotte Svärd (ej närvarande)
Sveriges skolledarförbund — Jan Setterberg
Lärarnas Riksförbund, Robin Hall
Vårdförbundet — Sanne Sörensen, Camilla Björkman (ej närvarande)
Ledarna - vakant
Sveriges Naturvetarförbund - vakant
DIK - vakant
Ingenjörsförbundet — vakant
Civilekonomerna — vakant

Från kommunen: Kommundirektör Hannes Fellsman

§1

EkonomichefBritt-Inger Gustafsson

Förhandling har påkallats av arbetsgivaren enligt MBL, $ 11.

$2
Arbetsgivaren informerade om ekonomisk plan 2023 - 2025 inför de fackliga representanterna 2022-09-28.
Nedanstående punkter informerades med dessviktigaste innehåll utifrån budgetdokumentet Ekonomisk Plan
2023 - 2025

Delårsbokslut/prognos 2022
Tidplan
Budgetförutsättningar 2023 — 2025
Vision 2030
Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar 2023
Resultatbudget
Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnd, Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, Övriga
nämnder.
Investeringsbudget 2023
Genomgång av minoritetsåterremiss och dess effekt på ekonomin

Frågor/ information berördes i samband med genomgången av budgetmaterialet.

Enligt tidplan skall Kommunstyrelsen behandla budgeten den 31 oktober 2022 och Kommunfullmäktige den 24
november 2022.



§3
Vid dagensinformation var Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter, Akademikerforbundet SSR,Vision,
Lärarnas riksförbund samt Sveriges skolledarförbund närvarande.
Vision och Svenska kommunalarbetarförbundet var inte närvarande.

§4 3
Arbetsgivaren informerade om att den sammanlagda budgeten förhandlas gemensamt. Åtgärder separata

ärenden förhandlasvarför sig.

§5
I samband med förhandlingen överlämnades följande yttranden:

Svenska Kommunalarbetarförbundet; lämnar skrivelse. Bilaga 1

Lärarnas riksförbund: lämnarskrivelse. Bilaga 2
Vårdförbundet: lämnarskrivelse. Bilaga 3
Sveriges arbetsterapeuter: lämnar skrivelse. Bilaga 4
Fysioterapeuterna: lämnarskrivelse. Bilaga 5
Akademikerförbundet SSR: lämnarskrivelse. Bilaga 6
Vision: lämnarskrivelse. Bilaga 7

§6
Föreliggande förslag till ekonomisk plan 2023 — 2025 revideras inte men har kompletterats i beslutsprocessen
med arbetstagarorganisationernas kommentar och skrivelse.

§7
Förhandlingen förklarades avslutad

MuAner,
Britt-Inger Gustaf$son
Ekonomichef

MBL-informationen har påkallats av arbetsgivaren enligt MBL $ 11

För arbetstagarparterna

a

 

 
 

A SS Ej närvarande
ae
Jan Setterberg Dan Stjernlöv
Sveriges Skoledarförbund Svenska kommunalarbetarförbundet

Ej närvarande Ej närvarande

Vakant Vakant
DIK Svenska naturvetarförbundet



ARM
Saj Melker
Vision

 

Ej närvarande

 

vakant

Lärarförbundet

Karin Wennlund
Sveriges arbetsterapeuter

 

Linnéa Abenius

Akademikerförbundet SSR

Ej närvarande

 

Vakant

Civilekonomerna

bl
Robin Hall

Lararnas Riksforbund

Ej närvarande

 

Sanne Sörensen

Vårdförbundet

 

Marcus Persson

Fysioterapeuterna

Ej närvarande

 

Vakant

Svenska ingenjörer



 

Kommunal.

MBL 11 Ekonomisk plan 2023-25

Att händelsersom skeruti i världen påverkar ekonomin är

Införstått.

Att verksamheter behöverses över och vidtaga åtgärder

För att hamna i 2020 års ramar kan påverka kvaliten i längden

I förvaltningarna.

Kommunal kan inte påverka hur ekonomin ser ut

I kommunenoch skattehöjning en gångtill är inte

Aktuell eftersom man reda tog det 2022 medO,75kr

Kommunalskatt.

Eftersom det nya normallägetinte inträffat ännu

Inväntar vi analysen vad som blir normaltsom

Sen blirförslag till besparingar.

Kommunalöstra VärmlandFilipstad.

Dan stjernlöf Liselotte Svärd

Wansf Lisddk Smed

Bil |

 



bl

Filipstad

LÄRARNAS
RIKSFÖRBUND

Lärarnas Riksförbunds kommentarer
Ekonomisk plan 2023 - 2025

Lärarnas RiksförbundFilipstad

Filipstads Vision 2030 är att vi ska ha ”Goda skolresultat”, ”Brett utbud av
gymnasieutbildningar på hemmaplan” och ”Stor andel elever på eftergymnasiala
utbildningar” därför anser LR att Filipstads kommun behöverinvestera i
kommunens skolor. De senaste årens nedskärningarhar ansträngt skolorna och de
anställda, detta medför bland annat begränsningari skolornas möjligheter att
anpassa för och stötta elever. Barn och utbildningsnämnden (BUN) förväntas nå en
budget i 2020års nivå, detta ser vi som problematiskt då det i nuläget saknas lärare i
grundskolan samtidigt som målen på sidan 28 i den ekonomiska planen önskar en
full behörighet hos kommunenslärare, att alla elever ska klara minst det lägsta
kunskapskravet och att eleverna ska kännasig trygga i skolan. Detta ser inte vi som
möjligt om manfortsätter med nedskärningari en redan pressad organisation. Vi ser
ett behov av att öka budget samt investera i skolan. Vi är också ålagda att:

Tall utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara
utgångspunkt. Med barn avses varje människa under18 år.” (Skollagen, kapitel I I 09),

”Alla barn och elever i samtliga skolformeroch ifritidshemmet ska ges den ledning och
stimulans som de behöveri sitt lärande och sin personliga utvecklingför att de utifrån sina
egnaförutsättningar ska kunnautvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”
(Skollagen kapitel 3, 2$)

”Alla elever skatillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och
undervisningen av studiero. Med studiero avses att detfinns godaförutsättningarJör
eleverna att koncentrera sigpå undervisningen.”(Skollagen, kap 5 38).

Med utgångspunkt från målen för BUN 2023 — 2025 så anser LR Filipstad att kommunen
bör öka budget samt anpassa lönebudget efter skolornas och elevernas behov.

Robin Hall

Föreningsombud LR Filipstad

Sveavägen 50 » Box 3529 « SE-103 69 Stockholm » Telefon 08-613 27 00 » Ir(Qlr.se « www.lr.se



bil 3

_
VARDFORBUNDET     

Skrivelse budget 2023. Medicinska elevhälsan

Inom Elevhälsani Filipstads Kommunfinns det i dag två distriktssjuksköterskor, en

skolsköterska och en sjuksköterska. De två distriktssjuksköterskorna har även ytterligare

specialistutbildningar inom ambulans och astma/allergi.

Medicinska elevhälsan önskar att arbetsgivaren Filipstads Kommuninför budget 2023 tar

hänsyntill löneutvecklingen de senaste åren och tar i beaktande att se över särskilt

yrkesskickliga inom den medicinska elevhälsan.

Dessutom behöverFilipstads Kommun se över lokaler för att en samlad elevhälsa skall kunna

arbeta gemensamtpå flera av byskolorna.

Den medicinska elevhälsan har under 3 års tid haft 3 olika chefer och inför årsskiftet 2023

byter den medicinska elevhälsan chef ännu en gång. Oro finns i den medicinska elevhälsan

att Filipstads kommun inte kommeratt ta hänsyntill löneutvecklingen och ev yrkesskickliga

specialistsjuksköterskor. Det finns också oro över att arbetsgivaren inte har insyn i den

medicinska elevhälsans arbetsuppgifter.

Filipstads Kommunharnyligen anställt en grundutbildad sjuksköterska utan

specialistutbildning, det finns ett behov av att denna sjuksköterska vidareutbildar sig då hon

inte kan utföra alla arbetsuppgifter utan en specialistutbildning. Dessa arbetsuppgifter läggs

nu på nuvarande specialistutbildade skolsköterskor/distriktssjuksköterskor.

I lokalerna där elevhälsan vistas på i byskolorna Nordmark och Brattfors finns intetillräckligt

med utrymmeför att kunna genomföra ett arbete som en samlad elevhälsa. Elevhälsani

Nordmark önskade att det kulle sättas in en extra dörr för att kunna få till två separata rum

menså blev inte fallet.

Vårdförbundet yrkar på:

-att arbetsgivaren ser över löneutvecklingen för skolsköterskor/distriktssjuksköterskor de

senaste åren och säkerställer budgetutrymmeför detta.

-att arbetsgivaren premierarsärskilt yrkesskickliga inom medicinska elevhälsan och

säkerställer att budgetutrymmeför detta finns.

-att arbetsgivaren säkerställer att budgetutrymmefinns för specialistutbildning för

grundutbildad sjuksköterska i medicinska elevhälsan.

-att arbetsgivaren säkerställer att budgetutrymmefinns för att utöka lokalutrymmeför

elevhälsan på några av byskolorna.

Marie-Louise Ståhlberg

LokaltORdförbundet

Sanne Sörensen

Huvudskyddsombud/Lokalt förtroendevald Vårdförbundet

Nm ÖNS
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VARDFORBUNDET     

Skrivelse budget 2023 hemsjukvarden

Som i tidigare skrivelse infor budget 2022 dr sjukskéterskor/specialistsjuksk6terskor ett

bristyrke. Det Gr en yrkesgrupp som ärviktig att satsa på då patienterna idag är sjukare än

tidigare. Vården flyttar hem vilket även innebär att det krävs högre kompetens av

sjuksköterskor somjobbar inom hemsjukvården. Vården har ett akut behov av

vårdförbundets yrkesgrupperför att kunna ge medborgare rätt och säker vård. Det krävs

även att en arbetsplats är attraktiv och kan erbjuda möjlighet attfå en karriär inom det egna

yrket, inte minst i en mindre kommun som Filipstad som har och har haft svårigheteri att

rekrytera och bibehålla personal. Hemsjukvården har nu flera bemanningssjuksköterskorför

att kunna täcka upp för vakanser.

Vårdförbundet yrkar på:

-att arbetsgivaren säkerställer att budgetutrymmet för våra medlemmar utökas för att ge

möjlighet för sjuksköterskor inom Filipstad kommunatt specialist utbilda inom det området

som arbetsgivaren efterfrågar.

-att det ska löna sig att stanna kvari Filipstad kommun som sjuksköterska/distriktsköterska.

Lönerna bör ses överför att få en större lönespridning där man se att det lönarsig att stanna

kvar i kommunen.

Sanne Sörensen Souwe dvseaS

Huvudskyddsombud/fértroendevald Vardférbundet

Camilla Bjorkman (villabeLUMA

Förtroendevald Vårdförbundet
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2022-10-06

MBL $ 11 2022-10-06 angående Ekonomisk plan 2023 - 2025

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av den skriftliga informationen

angaende Ekonomisk plan 2023 — 2025 fran Budgetberedningen.

Sveriges Arbetsterapeuter har aventagit del av det separata material som

sammanstallts efter Minoritetsaterremissen i juni 2022 och som gicks igenom

vid MBL § 19 Ekonomisk plan 2023 — 2025.

Sveriges Arbetsterapeuter har inget att papeka angaende innehallet; varkeni

det skriftliga materialet från Budgetberedningeneller i det separata material

som sammanställts efter Minoritetsåterremissen.

Det hade däremot varit önskvärt att få även det separata materialet som

sammanställts efter Minoritetsåterremissen bilagt till det skriftliga utskicket

inför den MBL 8 19 som hölls 2022-09-28.

För Sveriges Arbetsterapeuter

Karin Wennlund
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Budgetberedning 2023 - 2025

Representant för Fysioterapeuterna har deltagit i redovisning av budgetberedningen för

åren 2023 — 2025 den 28 september 2022. Representant har inget att tillägga kring utförda

kalkyler eller åsikter om några förändringar av materialet.

Det som kunde kompletteras i materialet skulle vara beräkningarna som skedde utifrån

efterfrågan i Minoritetsremissen. Då det var efterfrågad att utföra den kalkylen, samt att det

kan bli missvisande med en prognos utan inflation med tanke på de rådande händelsernai

omvärlden.

Mare fergov

Mar CUs Yorsson
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@ Akademikerférbundet SSR

Till den det berör

Filipstad 7 oktober 2022

Budgetberedning 2023-2025
Akademikerförbundet SSR

Vi noterar att de kriser som präglar omvärlden och i förlängningen även

Filipstad står i fokus när budget för kommande år bereds, Vi anser inte att

de som ska betala priset för skenande elpriser och ökade kostnader för

drivmedel och mat är de som är svagast i samhället. Att banta

Socialförvaltningen och skära ned dess verksamhetertill enbart det som är

lagstadgat kommer enbart förvärra spiralen av skenande kostnaderi

försörjningsstöd och externa placeringar. Vi yrkar på att när budgeten ska

beredas att i en välmående Socialförvaltning återspeglas en välmående
kommun.

Vi yrkar på att de medarbetare som återfinns på Socialförvaltningen ska ges
verktyg och resurserför att kunna arbeta för att nå kommunens

gemensamma mål snarare än att berövas medel för att nå dit.

Budgetnedskärningar i form av personal och verksamhet kommerpå sikt

innebära fördyrade kostnaderi försörjningsstöd och externa placeringar

men också i kostnader för sjukskrivning, kompetensförsörjning och

bemanning.

iilfggSie
 

Linnéa Abenius efin Warme

Ordförande ASSR Ledamot ASSR

Akademikerförbundet SSR

Box 128 00, 112 96 Stockholm

08-617 44 00

kansli@akademssr.se

www.akademssr.se  
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VISION

Datum: 2022-10-07

Yttrande — Budgetberedning 2023-2005

Vad beträffar de ekonomiska utmaningarna, finns det en förståelse för de utmaningar

kommunenidag står inför och kommerstå inför i framtiden.

Underperioder då kommunen behöver arbeta med besparingsåtgärder, för detta är inte första

gången, upplevs att man endastharett kortsiktigt lösningstänk. Lösningarna handlar oftast om

nedskärningar som starkt negativt påverkar redan skadeskjutna enheter, vilket får till följd att

dessa enheter berövas förmåganatt tillgodose invånare och skattebetalare den kvalitét av

välfärdskvalitet som de är berättigad till. Vidare påverkar nedskärningarna kommunens

medarbetares möjlighet att utföra sitt jobb i den utsträckning yrkets beskaffenhet kräver.

Vi önskar att de demokratiskt valda politikerna har och tar i åtanke att inte arbeta för den typ av

besparingar som i längden inskränker på den enskildes möjligheter att utvecklas och frodas

inom kommunen. Vi önskar också att man harett förebyggande synsätt för att försöka behålla

den kompetensen av medarbetare som finns i kommunen men samtidigt göra det merattraktivt

att ha Filipstads kommun som arbetsgivare.

  
Saj Melker

Ordförande

Vision, Filipstadsavdelningen

Sida 1 av 1
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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 AKAP-

KR)
 Prisutveckling/inflation – ingen kompensation lämnas till nämnderna *

(förutom föreslaget inflationstillägg till TU med 1 mkr)
 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 22:28   2022-08-25

Skatteunderlag enligt riksprognos.
 Avgiftsfinansierad verksamhet skall vara självfinansierande.

* Kommunens verksamheter och finansiering påverkas av händelser som pågår i vår omvärld och som 
ligger utanför vår kontroll. Man kan konstatera att situationen som nu råder är exceptionell med kraftiga 
prisökningar gällande framför allt el, livsmedel och drivmedel vilket har lett till en mycket hög inflation. 
Läget påverkar kommunen ekonomiskt redan nu och verksamheterna behöver vidta åtgärder för att 
hålla sina ramar. Det är dock svårt att budgetera för dessa kostnader då läget bedöms vara 
exceptionellt och ”det nya normalläget” inte inträffat än. Tills denna analys kan göras bedöms förslag på 
besparingar, utöver den nivå som redan ligger inom vår ekonomiska handlingsplan, svåra att föreslå. 
Likaså bedöms eventuell kompensation till nämnderna svår att föreslå, dels pga inväntan på ”det nya 
normalläget”, dels av ekonomiska skäl.

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))
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* 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.   
 
 
 
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. 
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               Balanskravsutredning 
 
 

Utfall Utfall Utfall Prognos
2019 2020 2021 2022-08

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -21,3 -25,0 -13,0
varav från år 2019 -21,3 -21,3 -9,3
varav från år 2020 -3,7 -3,7 -3,7

Årets balanskravsresultat enl. balanskravsutredning -21,3 -3,7 12,0 31,2

+ Synnerliga skäl att inte återställa
+ Synnerliga skäl för att återställa under längre tid 21,3 25,0 13,0 0,0

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 år 0 0,0 0,0 0,0

UB synnerliga skäl som ska återställas (övre längre tid) -21,3 -25,0 -13,0 0,0

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -21,3 -25,0 -13,0 0,0
varav från år 2019 (återställs senast 2023) -21,3 -21,3 -9,3 0,0
varav från år 2020 (återställs senast 2024) -3,7 -3,7 0,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5



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.  
 

 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 ingen kompensation för 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 
 
 

2022 2023

därav 
tillägg     
för lön

Enligt 
handlingsplan

Slutligt 
ramförslag

Kommunstyrelsen 181 404 185 714 3 295 11 050 196 764
Miljö- och byggnadsnämnd 2 379 2 489 110 2 489
Barn- och utbildningsnämnd 218 042 223 181 5 139 223 181
Socialnämnd 342 636 351 058 8 422 -6 000 345 058
Övriga/gemensamma nämnder 17 812 17 212 270 17 482

Totalt 762 273 779 654 17 236 5 050 784 974

Resultat 7 741 48  
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Prioriterade områden/insatser och uppdrag/ utredningar 
Följande prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar ska hjälpa kommunen att uppnå en god 
ekonomisk hushållning av befintliga resurser enligt budget 2023 – 2025 

Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar enligt budget 2022 – 2024 som pågår 

 Handlingsplan för integration
Att ta fram förslag på förvaltningsövergripande handlingsplan för integrationen.

 Handlingsplan för att motverka barnfattigdom
Att ta fram en policy/handlingsplan för att motverka barnfattigdom i Filipstad.

 Strategi för folkhälsoarbetet
Att ta fram en strategi för folkhälsoarbetet i Filipstad för att motverka den socioekonomiska utvecklingen i
kommunen.
Anm.
I den Ekonomiska planen 2022 - 2024 har det under planeringsperiodens två första år avsatts 2 mkr per år för
att finansiera förebyggande insatser inom Elevhälsan och IFO’s barn och unga. Samtidigt kommer
Kommunstyrelsen i separat ärende att besluta om ändring i organisationen (UVK, Utvecklingskontor) och
styrkedjor i syfte att förbättra kommunens folkhälsoarbete.

 Genomfarten i Lesjöfors
Att Filipstads kommun inleder ett arbete för att försköna genomfarten i Lesjöfors och att detta sker i samarbete
med Byalag och berörda fastighetsägare.

 Andel behöriga lärare
Att utreda hur Filipstads kommun ska kunna nå högst andel behöriga lärare anställda i kommunen i förhållande
till övriga kommuner i regionen.

 Stiftelsens Filipstadsbostäder
Att genomlysa stiftelsens lägenhetsinnehav och bedöma allmännyttans framtida bostadsbestånd och
organisation.
Förslag till omformulering:
Att Stiftelsen strategiskt arbetar med anpassning av bostadsbeståndet utifrån marknadens behov.
Stiftelsen och Filipstads kommun ska utreda möjligheten att inom ett kommunalt bolag samla fastigheter.

Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar enligt budget 2022 -2024 som föreslås 
avslutas 

 Översyn fritidsorganisation
Att ta fram förslag på en samlad kultur- och fritidsorganisation under Kommunstyrelsens Kultur- och 
föreningsutskott. Den ska även ansvara för föreningsstöd och utveckling av kommunens föreningsliv.
Anm. Uppdraget avses avslutas under hösten 2022.

 Nära vård
Att intensifiera arbetet med regionen för att få till en etablering av närvårdsplatser i vår kommun.
Anm. Förhållningssättet är implementerat i det reguljära arbete. Utvecklingsarbetet fortsätter. Uppdraget anses 
avslutat som prioriterat område.
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                                                           Resultatbudget per nämnd 
Driftresultat Årsredovisning Budget Prognos Augusti Budgetförslag Budgetförslag Budgetförslag
(tkr) 2021 2022 2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen -177 681 -181 404 -180 834 -185 714 -188 135 -191 590
Miljö- och byggnadsnämnd -1 889 -2 379 -1 579 -2 489 -2 569 -2 684
Barn- och utbildningsnämnd -217 678 -218 042 -223 042 -223 181 -226 955 -232 344
Socialnämnd -347 633 -342 636 -352 536 -351 058 -357 242 -366 073
Övriga/gemensamma nämnder -2 175 -17 812 -17 812 -17 482 -17 482 -17 482

Verksamhetens nettokostnad -747 056 -762 273 -775 803 -779 924 -792 383 -810 173
före justeringar

Pensionskostnad -52 765 -54 015 -51 015 -56 071 -55 687 -61 500
Pensionskostnad - AKAP-KR + inflation 22-04 -16 000 -15 000 -7 700
Pensionskostnad - AKAP-KR + inflation 22-08 -5 700
Avtalspension intern 34 137 34 484 34 484 35 204 35 894 36 878
Högre PO-pålägg 1,8 % AKAP-KR 8 200 8 200 8 200
Kapitalkostnad intern 5 462 7 085 5 300 11 476 11 410 11 294
Total interna poster och pension -13 166 -12 446 -11 231 -22 891 -15 183 -12 828

Verksamhetens nettokostnad -760 222 -774 719 -787 034 -802 815 -807 566 -823 001
efter justeringar

Skatteintäkter/slutavräkning 426 890 441 110 459 133 463 795 484 195 505 906
Generella statsbidrag och utjämning 331 920 322 175 328 517 322 818 324 102 322 323
Mellankommunal utjämning 1 400 1 000 1 000 500
Stöd till kommuner med högt flyktingmottagande 3 484 3 400 3 400
Stöd till kommuner med särskilda utmaningar 3 625 3 600 3 600
Sänkt arb.giv.avg 19-23 åringar 3 756 2 300 3 000 500
Avsatta medel 0 12 500 12 500
Avsatta medel  / Folkhälsoarbete 0 2 000 2 000
Schabloner 2 659 1 211
Nedskrivning av anl. tillgångar -2 614
Finansiella intäkter 9 529 5 350 6 750 5 300 5 250 5 200
Finansiella kostnader -1 316 -3 975 -2 975 -10 000 -10 000 -10 000
Total finansiella poster 772 224 782 460 818 245 789 913 810 547 823 429

Resultat före extraordinära kostnader/intäkter 12 002 7 741 31 211 -12 902 2 981 428

Effekter av handlingsplan:
Avsatta medel 16 000 0 0
Avsatta medel  / Folkhälsoarbete 2 000 2 000 2 000
Satsning Folkhälsoarbete effekt 2023 6 000 6 000 6 000
Satsning Folkhälsoarbete effekt 2024 6 000 6 000
Satsning Folkhälsoarbete effekt 2025 9 000
Övriga åtgärder 2024 3 000 3 000
Inflation TU (energi och material) -1 000 -1 000 -1 000
Skola kapitalkostnad -3 600 -3 600 -3 600
Simhall kapitalkostnad -3 950 -3 950 -3 950
Simhall (drift och fritidsorganisation) -1 500 -1 500 -1 500
Simhall ytterligare driftkostnad -1 000 -1 000 -1 000

Årets resultat 12 002 7 741 31 211 48 8 931 15 378
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 Kommunstyrelsen 
Drift Bokslut 2021 Budget 2022

Prognos      
Augusti 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

KF
Intäkter
Kostnader -1 051 -1 303 -1 303 -1 322 -1 335 -1 354
Nettoram -1 051 -1 303 -1 303 -1 322 -1 335 -1 354

KS
Intäkter 131 129 110 804 110 804 110 119 110 119 110 119
Kostnader -307 759 -290 905 -290 335 -294 511 -296 919 -300 355
Nettoram -176 630 -180 101 -179 531 -184 392 -186 800 -190 236

Nettoram -177 681 -181 404 -180 834 -185 714 -188 135 -191 590

Investeringar

Ram 2022 -181 404 -182 419 -182 419 -182 419
Löneutrymme 2023 -3 295 -3 295 -3 295
Löneutrymme 2024 -2 421 -2 421
Löneutrymme 2025 -3 455
Budgetuppföljning Augusti Ksau 1 170
Budgetuppföljning Augusti Tu -600

Äskanden / Åtgärder

Budgetförslag -180 834 -185 714 -188 135 -191 590
Förändring mellan ramförslag och prognos 570 -11 050 -11 050 -11 050

Enligt handlingsplanen föreslås:
Kapitalkostnader för Simhall och Skola -7 550 -7 550 -7 550
Inflationstillägg för Tu (energi och material) -1 000 -1 000 -1 000
Drift Simhall -2 500 -2 500 -2 500

Beslut om ramar KF § XX/2022 2022-11-24 -196 764 -199 185 -202 640
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Kommentarer till prognos Augusti 2022. 
 
Utfall avvikelse: 9 879 tkr    Prognos = 570 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 9 879 tkr (6 949 tkr).  
 
Prognosen beräknas till ett överskott med 570 tkr (240 tkr). En förbättring med 330 tkr sedan föregående prognos. Inom Ksau har 
prognosen förbättrats med 555 tkr och inom Teknikenheten försämrats med -225 tkr. Inom KS beror överskottet främst på 
personalkostnader och att extratjänster inom AIE avslutats med positivt utfall inom TU underskott beror främst på höjda kostnader för 
energi. 
 
KSau - Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Utfall avvikelse:  3 953 tkr    Prognos = 1 170 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 3 953 tkr (2 273 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom HR-enheten. 
 
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 1 170 tkr (615 tkr). En förbättring med 555 tkr sedan föregående prognos. 
Förbättring av prognos finns inom HR-, Ekonomi och AIE-enhet. 
Överskottet beror främst på att personal har arbetat i projekt under del av året, att överskott ha uppstått då extratjänster inom AIE 
har avslutats och att ram för konsulttjänster inom ekonomienheten inte beräknas utnyttjas fullt ut. 
 
KFU - Kultur och föreningsutskott 
Utfall avvikelse:  -71 tkr    Prognos = 0 tkr 
KFU’s avvikelse efter åtta månader uppgår till -71 tkr (453 tkr), då 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 (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
TU - Teknikutskott 
Utfall avvikelse:   5 997 tkr    Prognos = -600 tkr 
TU's bokförda överskott efter augusti uppgår till 5 997 tkr (4 766 tkr). Överskott finns inom de flesta verksamheter förutom 
Fastighets- och Kostenhet.  
Budgetuppföljningen för Teknik och Service redovisar per augusti ett positivt utfall på 5 997 tkr. De större överskotten finns 
inom Gata-Park, Renhållning och IT. Underskott finns inom fastighet. Gata-Park har överskott inom ett antal av sina 
verksamheter men främst inom underhåll av vägar, fordonsservice och skogsdrift. Renhållningens överskott avser 
huvudsakligen kapitaltjänstkostnader, lönekostnader, behandling av avfall samt intäkter. IT:s överskott avser lägre 
kapitaltjänstkostnader än budgeterat som en följd av den försenade bredbandsinvesteringen och nedskrivning av inventarier. 
Underskottet på fastighet har sin förklaring i de kraftigt höjda elpriserna. I förändringen mellan augusti månads utfall och 
årets prognos avseende hela TU ligger bland annat en ytterligare ökad negativ avvikelse på -2 000 tkr för de höjda 
elpriserna.  
 
TU prognostiserar ett underskott med -600 tkr (-375 tkr). En försämring med -225 tkr sedan föregående prognos. Inom 
skattefinansierad en försämring med -525 tkr och inom avgiftsfinansierad verksamhet en förbättring med 300 tkr.   
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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 Kommunstyrelsen uppgår till 1 700 tkr och framgår av nedanstående tabell. Åtgärder som en följd av ökade 
pensionskostnader kommer att arbetas fram. 
 
tkr
Kommunstyrelsen 1 700
- därav Ksau 660
- därav TU 1 040
Miljö- och byggnadsnämnd 50
Barn- och utbildningsnämnd 2 450
Socialnämnd 4 000

Totalt 8 200  
 
 
 
 
Hot och möjligheter 
 
Generell kommentar till hot och möjligheter avseende världssituation och antagande om framtida 
kostnadsutveckling och äskande därom:  
Man kan konstatera att situationen som nu råder är exceptionell, bland annat med kraftiga ökningar gällande inflation och 
ökade räntor. Läget påverkar kommunen ekonomiskt redan nu och verksamheterna behöver vidta åtgärder för att hålla sina 
ramar. Det är dock svårt att budgetera för dessa kostnader då läget bedöms vara exceptionellt och ”det nya normalläget” inte 
inträffat än. Tills denna analys kan göras bedöms förslag på besparingar, utöver den nivå som redan ligger inom vår 
ekonomiska handlingsplan, svåra att föreslå. Likaså bedöms eventuell kompensation till nämnderna svår att föreslå, dels 
pga. inväntan på ”det nya normalläget”, dels av ekonomiska skäl. 
 
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 haft 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.  
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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. 
 
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. 
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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 
-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 20 % hittills i år. Med en budget för livsmedel på 
cirka 8 000 tkr medför det en kostnadsökning på helår med -1 600 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 – 2 460 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.  
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I tabellen nedan visas den budgeterade underhållsnivån mellan åren 2017 – 2022.  
 

 
 
 
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  
-350 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.   
 
 
Sammanfattning Skattefinansierad verksamhet 
Tabellen nedan sammanfattar de prisökningar som kommenterats i texten ovan.  
 
Enhet Prisökningar
Kost -Livsmedel -1 600
Fastighet -Prisökningar el -2 460
Fastighet -Prisökningar material (UH) -600
Gata-Park - Prisökningar drivmedel -300
Gata-Park - Prisökningar el -350
Gata-Park -Prisökningar Entreprenad + material -400
Summa -5 710  

 
 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet: 
 
VA 
Fortsatt under år 2023 genomförs åtgärder, framför allt uppströmsarbete, för att komma till rätta med utsläppsnivåerna från 
Filipstads reningsverk. Större investeringar behöver 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 behöver genomföras enligt genomförd utredning. Skillnaden mellan 
producerad och debiterad mängd dricksvatten är stor viket behöver utredas och åtgärdas.  
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.   
 
 
 
 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Budget 4 940 5 500 5 740 4 230 4 350 3 730
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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 utreda fortsatta åtgärder 
som kommer att krävas, därtill kan nya krav från Länsstyrelsen avseende sluttäckningen av deponis södra delar tillkomma, 
dessa delar innefattades inte av gällande avslutningsplan. 
Från och med 1 januari 2024 övergår ansvaret för insamling av förpackningar till kommuner och senast 1 januari 2027 ska 
kommunen ha infört fastighetsnära insamling vid samtliga boende i kommunen. 1 januari 2024 blir matavfallssortering 
obligatoriskt för alla till skillnad mot idag där kommunen har ett valfritt system.  

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 2023 - 2025 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.

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”.
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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 50
3030 Inventarier biblioteket 50

IT-enhet 800
3010 Inventarier Data 600
3011 Infrastruktur 200

Kostenhet 250
3050 Inventarier Kost 250

Lokalvårdsenhet 250

Fastighet 15 000 Enligt framtagen prioriteringsordning.

Gata-park 7 300
3101 Övriga maskiner GS 100 Inköp av mindre maskiner, gräsklippare, trimmers, traktorredskap etc.
3102 Energieffektiviseringar 500 Byte av gatljusarmaturer främst kvicksilverarmaturer till LED armaturer.
3103 Beläggningsinvestering 1 300
3104 Centrumåtgärder 500
Byte av traktor 700
Byte av lastbil 1 000 Ökat äskande av de sedan tidigare beviljade 1 400 tkr. 
3110 Enkelt avhjälpta hinder 100
3200 Gatuarbeten Ramanslag 3 100 Enligt framtagen prioriteringsordning.

Avg. fin. Verks. VA o Renhållning 15 150
3500 Investeringsram Tekn VA/AV 8 200 Fsd ARV byte inkommande galler, sand, slamficka (6 mkr)
3501 Serviser vatten 100
3502 Serviser avlopp 100
3503 Utbyte ventiler 250
3600 Ledningsarbeten Ramanslag 6 000 Enligt framtagen prioriteringsordning inkl Nya verksamhetsområden.

3901 Renhållning mindre ej spec 500

Totalt TU 38 800
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 Miljö- och byggnadsnämnd 

Drift Bokslut 2021 Budget 2022
Prognos       

Augusti 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Intäkter 2 953 2 408 3 208 2 408 2 408 2 408
Kostnader -4 841 -4 787 -4 787 -4 897 -4 977 -5 092

Nettoram -1 888 -2 379 -1 579 -2 489 -2 569 -2 684

Investeringar 0 0 0 0 0 0

Ram 2022 -2 379 -2 379 -2 379 -2 379
Löneutrymme 2023 -110 -110 -110
Löneutrymme 2024 -80 -80
Löneutrymme 2025 -115
Budgetuppföljning Augusti 800

Äskanden / Åtgärder

Budgetförslag -1 579 -2 489 -2 569 -2 684
Förändring mellan ramförslag och prognos 800 0 0 0

Beslut om ramar KF § XX/2022 2022-11-24 -2 489 -2 569 -2 684

Kommentarer till prognos Augusti 2022 

Utfall avvikelse:  970 tkr    Prognos = 800 tkr 
MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 970 tkr (431 tkr). Överskottet beror främst på höga intäkter för 
bygglov. 

MOB beräknar ett överskott med 800 tkr (300 tkr). En förbättring med 500 tkr sedan föregående prognos. 
Beräknat överskott förklaras främst av höga bygglovsintäkter. 
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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 1 700
- därav Ksau 660
- därav TU 1 040
Miljö- och byggnadsnämnd 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 Bokslut 2021 Budget 2022
Prognos      

Augusti 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Intäkter 44 801 37 297 41 997 37 297 37 297 37 297
Kostnader -262 478 -255 339 -265 039 -260 478 -264 252 -269 641

Nettoram -217 677 -218 042 -223 042 -223 181 -226 955 -232 344

Investeringar -3 495 -4 200 -4 200 -4 200 -4 200 -4 200
 

 

Budgetram -218 042 -218 042 -218 042 -218 042
Ej balans bokslut 2022 -5 000 -5 000 -5 000

Löneutrymme 2023 -5 139 -5 139 -5 139
Löneutrymme 2024 -3 774 -3 774
Löneutrymme 2025 -5 389

Äskanden / Åtgärder:
Förskolan 1 000    
Grundskolan -4 550   
Gymnasiet -1 450    
Ej beslutade åtgärder (exkl. höjt PO -pålägg  2 450 tkr) 8 000 8 000 8 000
Engångeffekter (Statsbidarg från 2021 och 2022) -3 000 -3 000 -3 000

 

Budgetförslag -223 042 -223 181 -226 955 -232 344
Förändring mellan ramförslag och prognos -5 000 0 0 0

Beslut om ram KF § XX/2022 2022-11-24 -223 181 -226 955 -232 344  
 
Kommentarer till prognos Augusti 2022 
 
Sammanfattning BUN 
Avvikelse utfall = 792 tkr   Prognos = -5 000 tkr     
Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter åtta månader en positiv avvikelse med 792 tkr (-274 tkr). Överskottet finns främst  
under Förskolan med 1 429 tkr på grund av lägre lönekostnader samt ökade föräldraintäkterna med cirka 200 tkr. Statsbidragen 
redovisar även ett positivt utfall på 445 tkr efter åtta månader. 
Kulturskolan redovisar ett överskott med cirka 338 tkr gällande personalkostnader. BUN gemensamt redovisar ett överskott med  
200 tkr som beror främst på lägre kapitaltjänstkostnader. 
Underskotten redovisas framför allt under Gymnasiet med -430 tkr och Grundskolan -933 tkr. Underskotten beror på högre 
lönekostnader mot budgeterat. 
 
Prognosen på helår förväntas till -5 000 tkr ( -5 700 tkr). En förbättring med 700 tkr sedan föregående prognos. 
Det beror framför allt på lägre personalkostnader. 
 
Bun gemensamt       
Avvikelse utfall = 207 tkr   Prognos = 0 tkr     
BUN gemensamts bokförda avvikelse efter åtta månader uppgår till 207 tkr (-6 tkr). Kapitaltjänstkostnaderna redovisar ett överskott 
med cirka 160 tkr och nämndkostnaderna har varit lägre mot budgeterat med 100 tkr för perioden. 

21



Skolskjutskostnaderna har ett negativt utfall på -305 tkr och prognosticera ett resultat med -350 tkr. Ökade kostnader beror på 
stigande drivmedelspriser. 
Kapitaltjänstkostnaderna prognosticerar ett överskott med 300 tkr och nämndkostnader med 50 tkr gällande nämndarvoden. 
 
BUN gemensamt prognosticerar ett resultat i balans mot budget 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
Förskoleverksamhet       
Avvikelse utfall = 1 429 tkr   Prognos = 1 000 tkr     
Förskolan har en positiv avvikelse på 1 429 tkr (1 054 tkr). Det beror på lägre personalkostnader då vikariekostnaderna varit lägre 
samt att verksamheten har lägre lönekostnader än beräknat. Återhållsamhet av anställningar under sommarmånaderna juni-augusti 
månad har minskat personalkostnaderna ytterligare. 
Osäkerhet finns gällande hur mycket stödinsatser som behövs tillsättas under hösten 2022. 
Statsbidragen redovisar ett positivt utfall på cirka 440 tkr efter åtta månader samt att föräldraintäkterna fortsätter redovisa ett 
överskott med 200 tkr. 
Bidragsersättningen till friförskolor redovisar ett underskott på -70 tkr. 
 
Förskolan prognosticerar ett resultat på 1 000 tkr (1 350 tkr). En försämring med -350 tkr sedan föregående prognos. 
Beror främst på ökade kostnader gällande bidrag till friförskolor. Frisörskolan Gruvlyckan avslutade sin verksamhet 22-07-31 men 
startades upp igen 22-08-01 av Sara & Cornelias AB. 
Bidrag till friförskolorna prognosticeras ett underskott med -200 tkr (450 tkr). 
Personalkostnaderna beräknas bli lägre mot budgeterat med 700 tkr (400 tkr). Föräldraavgifterna beräknas ett överskott med 100 tkr 
(100 tkr) mot budgeterat. Statsbidragen fortsätter att prognosticera ett överskott med 400 tkr. Det beror på beviljat statsbidrag från 
2021 från Skolverket. Bidraget har en engångseffekt under 2022. 
 
Grundskolan       
Avvikelse utfall = -933 tkr   Prognos = -4 550 tkr    
Grundskolan totalt har en negativ avvikelse på -933 tkr (-502 tkr). Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över 
budgeterad nivå. 
 
Grundskolan prognosticerar sammantaget ett underskott med -4 550 tkr ( -4 900 tkr). En förbättring med 450 tkr sedan föregående 
prognos. Beror på främst lägre personalkostnader. 

 
- Grundskolan prognostiserar ett underskott med -3 500 tkr (– 3 550 tkr). 
- Grundsärskolan prognosticerar ett underskott med -600 tkr (-600 tkr) på grund av personalkostnader. Ökade kostnader beräknas 

under hösten 2022 då verksamheten kommer att ha fler antal inskrivna elever under hösten 2022. 
- IKE (Interkommunal ersättning) prognosticerar ett underskott med -750 tkr (-750 tkr). Antalet elever som är folkbokförda i 

Filipstads kommun och som går på andra grundskolor i andra kommuner har ökat mot budgeterat. 
- Bidrag till friskola prognostiseras till ett överskott med 300 tkr (0 tkr). 
 
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 = -556 tkr    Prognos = -1 600 tkr     
Gymnasiet uppvisar en negativ budgetavvikelse med -556 tkr (-1 266 tkr) för perioden. Främsta orsaken är att personalkostnaderna 
ligger över budgeterande nivå samt att projektet IMprove redovisar ett negativt utfall med cirka -300 tkr. 
 
Spångbergsgymnasiet inklusive IM prognosticerar ett underskott med -1 600 tkr (-2 000 tkr). En förbättring med 400 tkr sedan 
föregående prognos. Beror på lägre personalkostnader. 
I den beräknade prognosen ingår statsbidrag från 2021 med 1 500 tkr gällande bidraget för lärling hos Skolverket. Bidraget har en 
engångseffekt under 2022. 
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. 
 
Gymnasiet har varit projektansvarig för projektet IMprove under hösten 2019 till vårterminen 2021. Kostnaderna har stämts av 
månadsvis. Bidraget som inkommit efter sista redovisningen har inte täckt de avstämda kostnaderna för projektet fullt ut, då det ingår 
en självfinansiering i projektet. Kostnaden för projektet redovisar ett utfall på cirka -300 tkr. 
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IKE, Inackordering, skolskjutsar, antagning     
Avvikelse utfall = 171 tkr    Prognos = 150 tkr    
IKE, inackorderingsbidrag och Skolskjutsar visar en positiv avvikelse med 171 tkr (338 tkr). Överskottet beror framför allt på lägre 
skolskjutskostnader med 236 tkr.  
Resultatet för IKE är osäkert då antalet elever gällande årskurs 1 kommer att regleras under september månad. 
 
Skolskjutsar prognostiserar ett resultat med 150 tkr (0 tkr). En förbättring med 150 tkr sedan föregående prognos. Beror på färre 
elever som ansöker om busskort. 
 
KAA, Kommunalt aktivitetsansvar      
Avvikelse utfall = -45 tkr   Prognos = 0 tkr     
KAA prognostiserar ett resultat i balans med budget, 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.  
      
Kulturskolan/Fritidsgårdar       
Avvikelse utfall = 338 tkr   Prognos = 0 tkr    
Kulturskolan och fritidsgårdar har ett positivt utfall totalt på 338 tkr (233 tkr). Överskottet redovisas framför allt under Kulturskolan 
med 393 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster till kursverksamheten i Kulturskolan. Under hösten är en del kostnadskrävande 
aktiviteter som studieresor och konserter planerade, samt ett kodlås till Elverket. 
 
Kulturskolan prognosticerar ett resultat med budget, 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
Elevhälsan       
Avvikelse utfall = 31 tkr   Prognos = 0 tkr     
Elevhälsans har ett mindre utfall på 31 tkr.  
 
Elevhälsan prognostiserar ett resultat i balans med budget, 0 tkr (-150 tkr). En förbättring med 150 tkr sedan föregående prognos. 
Beror på vakanta tjänster.  
 
Familjecentralen       
Avvikelse utfall = 150 tkr   Prognos = 0 tkr     
Familjecentralen har en avvikelse på 150 tkr.  
 
Familjecentralen prognosticerar ett resultat i balans med budget, 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
Åtgärder 
 

tkr
Åtgärder 2022 Effekt 2022 Helårseffekt Helårseffekt 

2023 2024
Beslutade åtgärder 2021:  
Spångbergsgymnsiet minskad organisation   
(4 800- 1 000 tkr) 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. 
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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. 
 
Positiva engångseffekter påverkar den prognosticerade resultatet med -3 000 tkr. Engångseffekterna består av statsbidrag 
framför allt från Skolverket. Bidrag från 2021 beräknas till 2 250 tkr och 750 tkr för bidrag under 2022. 
Ökad kostnad med -3 000 tkr 
 
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 1 700
- därav Ksau 660
- därav TU 1 040
Miljö- och byggnadsnämnd 50
Barn- och utbildningsnämnd 2 450
Socialnämnd 4 000

Totalt 8 200  
 
Sammanfattning; 
För att Barn- och utbildningsnämnden ska klara av den budgeterade budgetramen inför 2023, 223 181 tkr så behövs 
besparingar göras motsvarande 10 450 tkr.  
Prognosticerat resultat rensat från engångseffekter 2022 samt det förhöjda Po-pålägget innebär ett besparingskrav på 
10 450 tkr. 
Minskad kostnad <10 450 tkr 
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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 
(augusti -22) 

Antal elever 
Fritidshem 
Grundskola 
(augusti -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 

30 21 99 033  
 

26 436 2 850 70 400 3 320 

Nordmark 
 F-åk 6 

38 16 92 278  
 

26 436 3 500 60 315 3 875 

Nykroppa 
 F-åk 6 

43 26 60 592  
 

26 436 3 950 130 235 4 315 

Stålvallaskolan  
         åk 7–9, inkl. 

skolskjuts 

34 30 72 501  26 436 4 000 
 

 

300 540 4 840 

Summa totalt 
per förvaltning 
och enhet 

    14 300 560 1 490 16 350  

 
 
Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne åk 1–9 (Skolverket 2021-10-15) 
 

Skola Antalet 
heltidstjänster 
2021-10-15 

Varav behöriga % 
 
2021-10-15 

BUF egen statistik % 
2022-08-31 

Brattfors skola 2,9 34,7 86  
Nordmarks skola 2,5 68,1 77 
Nykroppa skola 3,7 18,4 66 
Stålvallaskolan 12,7 51,2 62 
Ferlinskolan 29,5 62,7 70 
Åsenskolan 20,9 41,5 68 
Strandvägsskolan 20,4 55,6 80 

 
Personalstatistiken som rapporterades in till Skolverket 15 oktober 2021 har i efterhand visat sig innehålla en del fel samt att 
det skett en förändring åt det positiva hållet. Inför inrapporteringen 15 oktober 2022 kommer det att ske en genomgång av 
hur man redovisar detta för inblandade parter. Längst till höger i tabellen kan man utläsa hur det ser ut 2022-08-31 gällande 
andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne åk 1–9. 
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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 Budget 2022 (tkr) 
Kulturskola 2 470 
Fritidsgårdar 1 615 
Förskola Nattisavdelning 2 670  
SUMMA 6 755 

 
 
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. 
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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.   
 
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 Bokslut 2021 Budget 2022
Prognos       

Augusti 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Intäkter 77 920 60 001 64 300 60 001 60 001 60 001
Kostnader -425 553 -402 637 -416 836 -411 059 -417 243 -426 074

Nettoram -347 633 -342 636 -352 536 -351 058 -357 242 -366 073

Investeringar -1 005 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Ram 2022 -342 636 -342 636 -342 636 -342 636
Löneutrymme 2023 -8 422 -8 422 -8 422
Löneutrymme 2024 -6 184 -6 184
Löneutrymme 2025 -8 831
Budgetavv. Augusti -9 900

Äskande / Åtgärder

Budgetförslag -352 536 -351 058 -357 242 -366 073
Förändring mellan ramförslag och prognos -9 900 6 000 12 000 21 000

Enligt handlingsplanen föreslås:
Folkhälsoarbetet effekt 2023 6 000 6 000 6 000
Folkhälsoarbetet effekt 2024 6 000 6 000
Folkhälsoarbetet effekt 2025 9 000

Beslut om ramar KF § XX/2022  2022-11-24 -345 058 -345 242 -345 073

Kommentarer till prognos Augusti 2022. 
Sammanfattning SOC: 
Avvikelse utfall = -11 303 tkr      Prognos = -9 900 tkr 
Socialförvaltningen redovisar en avvikelse på –11 303 tkr (-1 898 tkr), en försämring med -9 405 tkr. 

En prognos på -9 900 tkr (-450 tkr). En försämring med -9 450 tkr sedan föregående prognos. 
Förvaltningen visste redan vid uppföljningen efter maj att sommaren skulle komma att innebära stora utmaningar både vad 
gäller personalresurser och ekonomi. Det var inte möjligt att redan då ange en relevant prognos med så många 
osäkerhetsfaktorer som rådde runt rekryterings- och bemanningsproblematiken.  
Verksamheterna har aldrig tidigare påbörjat semesterperioderna med så många tomma schemarader som i år trots ett intensivt 
rekryteringsarbete. Kostnaderna för övertid och flyttade semesterveckor är en del av det som påverkar både avvikelse och 
prognos. Korttidsfrånvaron har varit hög under sommaren och det beror främst på regelverket runt covid men också på att 
medarbetarna är trötta och slitna efter flera års hårt arbete under pandemin.  
Förvaltningen såg en tendens efter maj att kostnaden för försörjningsstöd ökade vilket kan ske sporadiskt. Tyvärr är 
kostnaderna fortsatt höga efter sommaren. Den situation som råder i världen med ökad inflation och elpriser med mera har 
börjat att påverka försörjningsstödet bland annat genom högre kostnader för el.  
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Den prognos som redovisas efter 8 månader ger en bild av hur situationen ser ut och vilka utmaningar förvaltningen har 
hanterat under sommaren. En del av de kostnader som ingår i underskottet är exceptionella och kommer inte att belasta 2023.  
 
Individ- och familjeomsorgen står för ungefär hälften av den prognosförsämring som redovisas efter augusti. Nya barn- och 
vuxenplaceringar är verkställda under sommaren samt så är en stor mamma-barn placering förlängd längre än vad som var 
känt i maj. Flera barnplaceringar är avslutade under året på grund av vårdnadsöverflytt. Vid en vårdnadsöverflytt kvarstår det 
ekonomiska ansvaret för socialtjänsten. Inför 2023 ser situationen bättre ut när det gäller barnplaceringar vilket gör att den 
målsättning som finns inte alls känns orealistisk idag. 
Försörjningsstödets fortsatta höga nivå påverkar prognos och avvikelse negativt.  
Antalet ärenden inom VNR (våld i nära relation) ökar. 
Verksamheten har ett fungerande arbetssätt som gör att placeringar som regel kan undvikas, men behovet av försörjningsstöd 
ökar då den utsatta/-e sällan har en egen ekonomi.  
 
Inom Vård och omsorg beror försämringen främst på kostnader som härrör till sommarbemanningen (kostnader för fyllnad, 
övertid och timvikarier) och förstärkningar. 
Inom Funktionsstöd påverkas prognosen av kostnader för sommarbemanningen (kostnader för fyllnad, övertid och timvikarier) 
men också ett nytt assistansteam, förstärkningar på två gruppbostäder (kostnaden kvarstår hela året vilket inte var känt innan 
sommaren) och HSL-kostnader i ett privat assistansteam.  
Inom Hälso- och sjukvårdens verksamheter är det främst det fortsatta behovet av bemanningssjuksköterskor under hela hösten 
som påverkar prognosen. Hemsjukvården har idag 5, snart 6 vakanta tjänster vilket gör situationen enormt problematisk. I stort 
sett samtliga verksamheter ser en ökning av drivmedelskostnader. 
 
Socialförvaltningen behöver ställa om sin verksamhet för att klara framtida utmaningar vad gäller situationen i världen, 
pandemin, nuvarande och nya lagstiftningar, ökad psykisk ohälsa, omställningen till en mer nära vård med mera. För att kunna 
göra det inom en förvaltning som av tradition genom åren sparat mycket för att klara sin budget, krävs tid för omställning och 
utredning. Det är inte möjligt att nå en budget i balans på kort sikt eller ens under 2023 genom att genomföra små och mindre 
påverkande åtgärder. Flera av de kostnader som påverkar 2022 är, som angivet ovan, exceptionella och kommer inte att 
påverka 2023.  
Socialförvaltningens budget har genom åren byggt på kända faktorer och det behov som varit känt när ramen sätts. Det finns 
inte utrymme att hantera extraordinära budgetbelastande händelser under pågående år. Det är inte heller möjligt att ställa om 
verksamheterna snabbt och samtidigt bedriva en rätts- och patientsäker verksamhet. Däremot är det möjligt att ställa om och 
tänka nytt utifrån ett längre perspektiv.  
Förvaltningen har lämnat en rad utredningsförslag till Socialnämnden där de flesta ska redovisas i oktober och november. 
 

Socialnämnden  
Avvikelse utfall = 143 tkr       Prognos = 140 tkr 
Socialnämnden redovisar en avvikelse på 143 tkr (106 tkr), en förbättring med 37 tkr på grund av att möten ej hållits under 
rådande smittläge. 

Socialnämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 140 tkr (110 tkr). En förbättring med 50 tkr sedan föregående prognos. 
Överskottet beror på inställda möten inom Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor. 

Förvaltningsledning/färdtjänst 
Avvikelse utfall = 685 tkr       Prognos = 750 tkr 
Förvaltningsledning redovisar en avvikelse på 685 tkr (302 tkr), en förbättring med 383 tkr främst på grund av att arbetskläder 
ej köpts in samt mindre handledarkostnader. Den totala avvikelsen beror även på att tjänsten som verksamhetschef IFO ej är 
tillsatt.  

Förvaltningsledning beräknar en positiv prognos på 750 tkr (500 tkr). En förbättring med 250 tkr sedan föregående prognos på 
grund av ett minskat behov av arbetskläder. Resterande del av överskottet beror på att tjänsten för verksamhetschef IFO ej 
kommer att tillsättas i år. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) Vuxna 
Avvikelse utfall = -1 945 tkr       Prognos = - 2 300 tkr 
IFO Vuxna redovisar en avvikelse på -1 945 tkr (-472 tkr) en försämring med -1 473 tkr på grund av fortsatt högt 
försörjningsstöd, externa vuxenplaceringar där kommunens interna vårdkedja inte har kunnat tillgodose behovet och ökade 
vikariekostnader för stödboendet.  
IFO Vuxna redovisar en prognos på -2 300 tkr (-100 tkr). En förbättring med -2 400 tkr sedan föregående prognos på grund av 
fortsatt högt försörjningsstöd, externa vuxenplaceringar där kommunens interna vårdkedja inte har kunnat tillgodose behovet 
samt övertidsersättning och vikariekostnader för stödboendet.  
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Individ- och familjeomsorgen (IFO) Barn och Unga 
Avvikelse utfall = -3 186 tkr       Prognos = - 2 760 tkr 
BoU redovisar en avvikelse på -3 186 tkr (-475 tkr), en försämring med -2 711 tkr främst beroende på grund ökade 
placeringskostnader. Verksamheten har bland annat verkställt flera större, men kortvariga placeringar. 
BoU redovisar en prognos på -2 760 tkr (-640 tkr). En försämring med -2 120 tkr sedan föregående prognos. Beror främst på  
ökade placeringskostnader samt att vakanser inom personalen har kunnat rekryteras snabbare än beräknat.  
 
 

  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 28 940 -2 800 1 803 

Placeringar BoU 33 710 30 382 21 800 24 960 -3 160 8 750 

Summa  64 453 57 529 47 940 53 900 -5 960 10 553 

         

         

Övrigt IFO Vuxna 18 951 15 497 16 513 16 013 500 2 938 

Övrigt IFO BoU 10 389 14 198 16 370 15 970 400 -5 581 

Summa  29 340 29 695 32 883 31 983 900 -2 643 

         

Totalt IFO 93 793 87 224 80 823 85 883 -5 060 7 910 
 
 
Biståndsbedömning 
Avvikelse utfall = 143 tkr       Prognos = 250 tkr 
Biståndsbedömning redovisar en avvikelse på 143 tkr (20 tkr), en förbättring med 123 tkr främst beroende på statsbidrag samt 
att verksamheten har haft en bra sommar utan behov av förstärkning.  

Biståndsbedömning redovisar ett prognostiserat överskott på 250 tkr (250 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.  

Vård och omsorg 
Avvikelse utfall = -3 937 tkr       Prognos = -2 050 tkr 
Vård och omsorg redovisar en avvikelse på -3 937 tkr (-1 556 tkr), en försämring med -2 381 tkr främst beroende på att 
verksamheterna har haft stora problem med sjukfrånvaro, personalrekrytering och förstärkningsbehov under sommaren vilket 
har lett till mycket höga fyllnads-, tim- och övertidskostnader.  

Vård och omsorg beräknar en prognos på -2 050 tkr (480 tkr). En försämring med -2 530 tkr sedan föregående prognos på 
grund av ovan nämnda orsaker.  
 
Kommunrehab  
Avvikelse utfall = 1 052 tkr       Prognos = 950 tkr 
Kommunrehab redovisar en avvikelse på 1 052 tkr (909 tkr), en förbättring med 143 tkr främst beroende på vakanta tjänster 
och att bostadsanpassningsbidrag inte är utbetalda. 
 
Kommunrehab beräknar en prognos på 950 tkr (880 tkr), en förbättring 70 tkr på grund av ytterligare en vakant 
fysioterapeuttjänst från november. Den positiva prognosen beror främst på statsbidrag, svårigheter med rekrytering samt att 
tjänsten för sinnesträning inte återbesatts vid pensionsavgång.  
 
Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull  
Avvikelse utfall = -27 tkr       Prognos = -0 tkr 
Rehab- och korttidsenheten redovisar en avvikelse på -27 tkr (138 tkr), en försämring med -165 tkr främst beroende på sjukdom 
och hög vårdtyngd. Kostnader för skyddsutrustning och övrigt material har ökat markant. 
 
Rehab- och korttidsenheten beräknar en budget i balans 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.  
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Hemsjukvården  
Avvikelse utfall = -870 tkr       Prognos = -1 400 tkr 
Hemsjukvården redovisar en avvikelse på -870 tkr (-268 tkr), en försämring med -602 tkr främst beroende på höga kostnader 
för bemanningssköterskor, ersättning för flyttad semestervecka, extrapass, sjukfrånvaro och ökade priser för 
sjukvårdsmaterial.  
 
Hemsjukvården beräknar en prognos på -1 400 tkr (-540 tkr). En försämring med -860 tkr sedan föregående prognos på grund 
av fortsatt behov av bemanningssköterskor och vikarier. 
 
Funktionsstöd  
Avvikelse utfall = -3 359 tkr       Prognos = -3 480 tkr 
Funktionsstöd redovisar en avvikelse på -3 359 tkr (-617 tkr), en försämring med -2 742 tkr främst beroende på stora 
bemanningsproblem, behov av extra förstärkningar, nytt assistansärende samt förlorade inkomster på grund av att en brukare 
varit inlagd på sjukhus. Del av året har extern gruppbostadsplats köpts. 
Funktionsstöd beräknar en prognos på -3 480 tkr ( -1 590 tkr). En försämring med –1 890 tkr sedan föregående prognos på 
grund av ovan nämnda orsaker. 
 
Åtgärder för att nå ram 2022 inom SOC (-9 900 tkr): 
 
Socialförvaltningen behöver ställa om sin verksamhet för att klara framtida utmaningar vad gäller situationen i världen, 
pandemin, nuvarande och nya lagstiftningar, ökad psykisk ohälsa, omställningen till en mer nära vård med mera. När pandemin 
bröt ut fick många verksamheter inom förvaltningen snabbt ställa om och hantera situationen. Det innebar bland annat ökade 
kostnader som kommunen i stort fick kompensation för i form av statsbidrag. Covid 19 påverkar oss fortfarande, men det gör 
också den oroliga situationen i världen. Det går inte längre att tänka att det är kortvariga påfrestningar som inte kommer att 
påverka oss över tid. Förvaltningen behöver ställa om för att på ett bättre sätt kunna möta framtidens utmaningar oavsett om 
det är i form av en kris eller en ny lagstiftning. De åtgärder och utredningsuppdrag som föreslagits till Socialnämnden ger ingen 
eller liten effekt 2022. Fokuset är i stället att klara av budget 2023 och framåt. Det innebär att förvaltningen med stor sannolikhet 
kommer att redovisa ett negativt resultat efter 2022. Flera av de kostnader som påverkar 2022 är exceptionella och kommer 
inte att påverka 2023. Socialförvaltningens budget har genom åren byggt på kända faktorer och det behov som varit känt när 
ramen sätts. De prognoser som räknas fram vid varje ekonomisk uppföljning baseras endast på kända kostnader. Det finns 
inte utrymme att hantera extraordinära budgetbelastande händelser under pågående år. Det är inte heller möjligt att ställa om 
verksamheterna snabbt och samtidigt bedriva en rätts- och patientsäker verksamhet. Däremot är det möjligt att ställa om och 
tänka nytt utifrån ett längre perspektiv. 
 
Följande att-satser har lämnats till Socialnämnden för att på sikt komma inom ram: 
 
Att  översyn av ledning, administration och därtill hörande tjänster genomförs med syfte att reducera tjänster. 
Att  utreda möjligheten till budgetstyrning utifrån schablontid/beviljad tid inom hemtjänsten. 
Att  genomföra en översyn av servicetjänsterna inhandling och matdistribution för att se om det är möjligt att föreslå en 
förändring. 
Att  utreda om det är möjligt att göra en individuell bedömning i ärenden med hemtjänstinsatser överstigande 140 h per månad 
trots att socialnämnden inte fattat något generellt beslut om brytpunkten. 
Att   uppdra till förvaltningen att återkomma till socialnämnden med ett förslag på hur handläggningen av ekonomiskt bistånd 
kan automatiseras.  
Att   utredningarna redovisas på Socialnämndens sammanträde som senast i oktober. 
Att 0,5 åa handläggartjänst för socialpsykiatri inom IFO:s Vuxengrupp finansieras av statliga psykiatrimedel, 302 tkr. 
Att  inköpsstopp verkställs omgående. 
Att  2.0 åa socialsekreterare inom Barn och unga finansieras av statsbidrag för subventionering av familjehemsplaceringar, 
1 200 tkr. 
Att  utreda möjligheten att specialisthemtjänsten tar över Paradisgårdens boendestödjande verksamhet. 
Att  Sinnesträningens verksamhet läggs ner från 2023 (borträknad i prognosen under 2022), 208 tkr. 
Att  utreda möjligheten att minska antalet platser på Eklunden från 14st till 10st. 
Att  utreda möjligheten att ställa om en gruppbostadsverksamhet LSS till servicebostad och på så sätt ta bort behovet av 
bemanning nattetid. Redovisas till nämnden i februari 2023. 
Att   redovisa konkreta förslag på hur kostnaderna för övertid kan minskas.  
Att   ta fram förslag på hur vissa städinsatser i ordinärt boende kan verkställas av hemtjänsten i stället för genom externt köp. 
Att   genomföra en analys av hemtjänstens utförande. Redovisas till nämnden i februari 2023. 
Att   utredningarna redovisas på Socialnämndens sammanträde i november om inget annat anges i enskild att-sats. 
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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 1 700
- därav Ksau 660
- därav TU 1 040
Miljö- och byggnadsnämnd 50
Barn- och utbildningsnämnd 2 450
Socialnämnd 4 000

Totalt 8 200  
 
 
 
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 
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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 
 
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 
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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 Bokslut 2021 Budget 2022
Prognos       

Augusti 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Revision
Intäkter 1 0
Kostnader -650 -698 -698 -768 -768 -768
Nettoram -649 -698 -698 -768 -768 -768

Valnämnd
Intäkter 250 250
Kostnader -5 -860 -860 -10 -10 -10
Nettoram -5 -610 -610 -10 -10 -10

Överförmyndare
Intäkter 958 1 030 1 030 1 000 1 000 1 000
Kostnader -2 479 -2 881 -2 881 -2 851 -2 851 -2 851
Nettoram -1 521 -1 851 -1 851 -1 851 -1 851 -1 851

Bergslagens 
räddningstjänst BRT
Intäkter 
Kostnader -11 568 -11 568 -11 768 -11 768 -11 768
Nettoram 0 -11 568 -11 568 -11 768 -11 768 -11 768

Lönesamverkan LÖV
Intäkter 
Kostnader -3 085 -3 085 -3 085 -3 085 -3 085
Nettoram 0 -3 085 -3 085 -3 085 -3 085 -3 085

Nettoram -2 175 -17 812 -17 812 -17 482 -17 482 -17 482

Investeringar 0 0 0 0 0 0
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Ram 2022 -17 812 -17 812 -17 812 -17 812

Äskanden / Åtgärder:
Ökade kostnader BRT -200 -200 -200
Ökade kostnader LÖV 0 0 0
ÅF ram för val 2022 600 600 600
Ram till revision tilldelas av KF -70 -70 -70

Budgetförslag -17 812 -17 482 -17 482 -17 482
Förändring mellan ramförslag och prognos 0 0 0 0

Beslut om ramar KF § XX/2022 2022-11-24 -17 482 -17 482 -17 482

Kommentarer till prognos Augusti 2022 
Prognosen visar att utfall beräknas bli i nivå med budgeterad ram. 

Äskanden / Åtgärder 2023 
• BRT – ökade kostnader 2023 beräknas till -200 tkr.
• LÖV – ingen förändring av kostnaden inför 2023. Kan förändras om och när Degerfors inkluderas i LÖV.
• Återföring av utökad ram i budget 2022 som avsåg kostnader i samband med allmänna val, 600 tkr.
• Kommunfullmäktige tilldelar revisionen anslag. Ökade ram med -70 tkr.

Hot och möjligheter 
• BRT – Bergslagens räddningstjänst:  Kostnadsutveckling, framförallt med hänsyn tagen till nya pensionsavtal, inflation och

räntenivå.
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Investeringar
Nämnd/
Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget
Projekt 2021 2022 (inkl TB) 2023 2024 2025

Kommunstyrelses au 0 0 0 0 0
Stab / Ek.stöd /HR-enhet

Teknikutskott -143 593 -391 066 -38 800 -35 650 -39 000

- Biblioteksenhet 0 -50 -50 -50 -50
3030 Inventarier bibliotek -50 -50 -50 -50

- IT-enhet -731 -19 764 -800 -1 200 -800
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 -299 311 -15 000 -15 000 -15 000
1000 Investeringsram -1 655 -15 000 -15 000 -15 000
1001 Investeringsutredningar -798 -1 000
1002 Markförvärv -300
1003 Projekt under 100 tkr -748
1005 Yttre miljö skolor -283 -367
1007 Elsäkerhet -269
1019 Byggåtgärder Yrkesskolan -2 -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 -28 -1 422
1711 Spångbergshallen - simhall -9 911 -194 402
1712 Tak Kvarnen -507 -143
1713 Energieffektiveisering Lsf -54
1716 Tak Skogsryds IP -82
1717 Fasad Skogsryds IP -76
1718 Strandvägskök tak solcell -1 015 -135
1719 Spångbergsgymnasiet förnster -2 196
1720 Ungdomens hus bygg -525
1721 Ferlinhallen återst. Vattenskada -11 234
1722 Fönster solcell Stålvallaskolan -1 064 -586
1723 Bergmästargården Fsd -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 0 0 0
3060 Investeringsram
1401 Pistmaskin Kalhyttan -722
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                                      Investeringar
Nämnd/
Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget
Projekt 2021 2022 (inkl TB) 2023 2024 2025

- Teknisk enhet skattefin. -4 294 -14 596 -7 300 -6 200 -6 300
3101 Övriga maskiner GS -300 -100 -100 -100
3102 Energibesparing -74 -1 225 -500 -500 -500
3103 Beläggningsinvestering -665 -1 735 -1 300 -1 400 -1 500
3104 Centrumåtgärder -1 200 -500 -500 -500
3105 Lekparker upprustning -108
3106 Gräsklippare -700
3107 Redskapsbärare -700
Parktraktor/Hjullastare/Lastbil -700 -500 -500
3109 Lastbil -1 400 -1 000
3110 Enkelt avhjälpta hinder -100 -100 -100 -100
3112 Trafiklösning Strandvägsskolan -960
3113 Laddstolpar Klimatklivet -150

3200 Anläggning av gator -4 370 -3 100 -3 100 -3 100
3205 Jonstorpsvägen Filipstad -238
3207 Orrenparkeringen -1 076
3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad -1 297
3212 Piludden Filipstad 56
3215 Piltorpsvägen Lesjöfors -491
3216 Fagerbergsvägen / Skogsryd 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
3500 Investeringsram -12 290 -8 200 -3 750 -7 200
3501 Serviser - vatten -233 -100 -100 -100 -100
3502 Serviser - avlopp -232 -100 -100 -100 -100
3503 Utbyte ventiler -136 -250 -250 -250 -250
3506 Renovering av långsamfilter -506 -2 644
3508 Renovering av vattenreservoar -113 -187
3510 Reservkraftverk Lövnäset -707
3512 UV-ljus Brattfors -24
3516 Pumpstation Lesjöfors -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 -5 750 -6 000 -8 000 -8 200
3605 Geijers väg Brf -794
3607 Konsul Lundströms väg Fsd -44
3609 Piltorpsvägen Lsf -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
3617 Hättälven VA Nkr -35 -1 365
3619 Blombackavägen Fsd -937 -13
3620 Hertig Filipsgatan Dagvatten -237 -13
3621 Västerliden -450
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                                      Investeringar
Nämnd/
Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget
Projekt 2021 2022 (inkl TB) 2023 2024 2025

Renhållningsenhet -303 -6 357 -500 -500 -500
3900 Investeringsram Renhållning -4 200
3901 Renhållning mindre ej spec. -303 -657 -500 -500 -500
3903 Hjullastare -1 500

Miljö- och byggnadsnämnd 0 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd -3 495 -4 200 -4 200 -4 200 -4 200
Investeringsram BUN -4 200 -4 200 -4 200
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
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
2065 Vuxutbildning
2070 Kulturskolan
2080 Förskoleverksamhet -480 -350
2090 Förebyggande och stöd -40 -40

Socialnämnd -1 004 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
2101 Inventarier gemensamt -1 004 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Totalt -148 092 -396 266 -44 000 -40 850 -44 200
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2022-000233 

Policy och riktlinjer för distansarbete 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att   föreslå kommunfullmäktige anta policy för distansarbete samt  

 

att   föreslå kommunstyrelsen anta riktlinjer med bilaga för distansarbete.  

 

Sammanfattning av ärendet 

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver framtidens arbetsplats se 

annorlunda ut. Vi behöver hitta nya och hållbara sätt att rekrytera och 

behålla kompetenser i organisationen. Ett led i detta arbete är därför att 

erbjuda möjligheter att kombinera arbetsliv och privatliv på bästa sätt. 

Verksamhetens mål ska alltid komma i främsta rummet. Goda möjligheter 

ska ges till medarbetarna att påverka var viss del av arbetstiden kan utföras. 

Varje chef ska med hjälp av riktlinjerna till denna policy se över hur, och 

om, verksamheten kan möjliggöra för distansarbete. Till riktlinjerna finns ett 

kompletterande verktyg att använda praktiskt tillsammans med 

medarbetarna, en så kallad arbetsmiljökarta. 

 

HR-chef Annika Alfredsson och HR-specialist Sandra Höjd presenterar 

ärendet. Tillsammans med kommundirektör Hannes Fellsman besvaras även 

frågor.  

Beslutsunderlag 

Policy för distansarbete, riktlinjer med checklista samt arbetsmiljökartan.  

Protokoll från central samverkansgrupp.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Policy  

för  

distansarbete 

 

  



 

 

Målsättning 

Denna policy ska ses som ett komplement till kommunens arbetsmiljöpolicy samt Filipstads 

kommuns kompetensförsörjningsplan. Arbetsgivaren ska tillsammans med medarbetarna 

samverka kring vår gemensamma arbetsmiljö. Arbetsmiljön, såväl den fysiska- som den 

psykosociala arbetsmiljön ska vara säker, utvecklande och präglas av respekt och tillit. En god 

arbetsmiljö är en miljö där vi känner arbetsglädje och där alla medarbetares resurser tas till 

vara och utvecklas. En god arbetsmiljö är hälsobefrämjande.  

 

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver framtidens arbetsplats se annorlunda ut. Vi 

behöver hitta nya och hållbara sätt att rekrytera och behålla kompetenser i organisationen. Ett 

led i detta arbete är därför att erbjuda möjligheter att kombinera arbetsliv och privatliv på 

bästa sätt. Verksamhetens mål ska alltid komma i främsta rummet. Goda möjligheter ska ges 

till medarbetarna att påverka var viss del av arbetstiden kan utföras. Varje chef ska med hjälp 

av riktlinjerna till denna policy se över hur, och om verksamheten kan möjliggöra för 

distansarbete. Till riktlinjerna finns ett kompletterande verktyg att använda praktiskt 

tillsammans med medarbetarna, en så kallad arbetsmiljökarta. 

 

Arbetsplatsen 

Huvudarbetsplatsen är alltid hos Filipstads kommun. 

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, även i de fall då medarbetaren arbetar på distans. 

Distansarbete för den enskilde medarbetaren är frivilligt. Distansarbete förutsätter en 

överenskommelse mellan medarbetaren och arbetsgivaren.  

 

Strategi 

Denna policy har tagits fram genom att på ett undersökande och utforskande sätt tillvara ta på 

medarbetarnas upplevelser och tankar kring distansarbete. 

Det har inom många yrken blivit allt vanligare att arbeta på distans med hjälp av modern 

kommunikationsteknik, antingen från hemmet eller någon annanstans utanför 

huvudarbetsplatsen. Med rätt förutsättningar kan distansarbete vara till fördel både för 

medarbetaren och för verksamheten. Möjligheten till distansarbete kan bidra till att kunna 

rekrytera och behålla rätt kompetens. Verksamhetens behov utgör en grundläggande 

utgångspunkt för att kunna avgöra om distansarbete kan vara en möjlighet för både 

verksamheten och medarbetarna. I riktlinjen finns vidare information om vilka delar ledning 

och arbetsgrupp behöver ta hänsyn till när arbetsgruppen arbetar delvis på distans.  
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Riktlinjer distansarbete 
 

Filipstads kommun har antagit en policy för distansarbete. Den anger förhållningssätt med 

mera gällande målsättning, strategi och riktlinjer för distansarbete. 

 

Riktlinjerna utgår från fastställd distansarbetspolicy. Tillsammans med policyn utgör denna 

riktlinje själva ramverket för hur arbete på distans ska bedrivas. Dokumenten har tagits fram 

genom att tillvarata medarbetarnas upplevelser och tankar kring distansarbete. Detta 

perspektiv har sedan kompletterats med information om vad forskning, lagar och regler lyfter 

fram som viktiga aspekter. Arbetsgivaren har gjort det genom ett undersökande och 

utforskande sätt inom ramen för tjänstedesign. 

Då medarbetarna är Filipstads kommuns största resurs är det avgörande för kommunens 

framgång att man arbetar brett, strategiskt, innovativt och modernt för att klara 

kompetensförsörjningen över tid. Att kunna erbjuda medarbetare att arbeta viss del av sin 

arbetstid på distans, är ett led i detta arbete. Detta ska möjliggöras för de som vill och som har 

ett arbete som är av den art att det fungerar att utföras på distans. Till stöd för det arbetet finns 

denna riktlinje och ett praktiskt verktyg som vi kallar arbetsmiljökarta, samt en enskild 

överenskommelse/checklista.  

Filipstads kommun erbjuder möjligheten att arbeta på distans 2 dagar/vecka. Det är upp till 

varje chef och enskild medarbetare att komma överens om fördelningen och antalet 

arbetsdagar utifrån arbetsmiljökartan som arbetsgruppen gör tillsammans för att sätta upp 

detaljerna för arbetsgruppen.  

Arbetsmiljö  

Utgångspunkten är att medarbetaren har sin huvudarbetsplats på kontoret, eller arbetsgivarens 

fysiska arbetsplats. Huvudarbetsplatsen eller vilken del av en organisation medarbetaren 

tillhör förändras inte av distansarbete.   

 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön. Distansarbete kräver en regelbunden kontakt med 

närmaste chef. Dialog ska föras kring både den fysiska- och den psykosociala arbetsmiljön.  

 Arbetsgivaren ansvarar för och bekostar utformningen av huvudarbetsplatsen. 

 Medarbetaren utformar sin distansarbetsplats. Arbetsgivaren är dock skyldig att se till 

att medarbetarna har kunskaper om rätta arbetsställningar och arbetsrörelser samt hur 

teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas. Medarbetaren är skyldig att följa 

dessa. Arbetsgivaren står för tangentbord och mus till distansarbetsplatsen.  
 Medarbetaren ska på begäran kunna visa sin arbetsplats, digitalt eller fysiskt ut ett 

arbetsmiljöperspektiv. Det är en förutsättning för att kunna arbeta på distans.  

Chef ska regelbundet genomföra uppföljning av arbetsmiljön. Detta är en förutsättning för 

distansarbete. 
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Arbetstid 

Arbetstagare som utför arbete på distans omfattas av samma arbetstidsbestämmelser som man 

har på huvudarbetsplatsen. 

 

Tillgänglighet 

Genom arbetsmiljökartan upprättar arbetsplatsen tillsammans överenskommelse kring 

tillgänglighet, fysisk och digital, som är tydlig och känd av alla. Arbetsmiljökartan är ett 

levande dokument som med regelbundenhet (enligt överenskommelse) stäms av och 

uppdateras vid behov.  

 

Arbetsplatsen  

Kommunikation, Information och möten 

Tillsammans med samtliga medarbetarna på arbetsplatsen ska kommunikationen mellan chef 

och kollegor och kommunikation mellan kollegor utformas och dokumenteras i 

arbetsmiljökartan.  

Kommunikationskanaler 

 Vilka kommunikationskanaler ska enheten använda sig av? 

 Vad ska kommuniceras och var? 

 Varje medarbetare har eget ansvar för att hålla sig uppdaterad om vad som 

kommuniceras. 

 Finns behov av ”informella” kommunikationskanaler? Detta kan till exempel vara 

digitala fikaraster.  

Information från chef 

 Vilka informationskanaler och i vilka sammanhang ska chefen använda? 

 Det är upp till varje medarbetare att hålla sig uppdaterad om vad som informeras. 

Möten 

 Enheten bör tydligt definiera vad som gäller vid olika möten, alltså vilka sorts möten 

som passar bäst att fysiskt ha på arbetsplatsen samt vilka typer av möten som lämpar 

sig att genomföra digitalt och vilka man kan ha i kombination. Vid oenighet 

bestämmer arbetsgivaren.  

 Medarbetare ska vara beredd på att med kort varsel bli kallad till arbetsplatsen.  

 Arbetsmöten som måste genomföras fysiskt får inte skjutas upp på grund av 

distansarbete.  
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Instruktioner, så här startar du som chef:  

1. Läs genom policy och riktlinje 

2. Bekanta dig med arbetsmiljökartan 

3. Lämna ut arbetsmiljökartan till medarbetare på A3 i färg 

4. Boka av tid tillsammans med din arbetsgrupp för att tillsammans gå genom 

arbetsmiljökartan. Det kan behövas fler tillfällen för att gå genom allt. Första tillfället tar 

mer tid i anspråk.  

5. Följ instruktionerna på arbetsmiljökartan.  

6. Dokumentera det ni gemensamt kommer fram till som grupp i mötena.  

7. För varje medarbetare behöver en överenskommelse/checklista upprättas som ska signeras 

av både chef/medarbetare.  

Stöd 

Vid frågor kring policy, riktlinjer eller arbetsmiljökarta går det bra att kontakta HR-enheten. 

Frågor om olycksfall och tillbud i hemmet och försäkringar, se intranätet.  

Nyanställda  

Det är viktigt att den nyanställde introduceras till de överenskomna rutinerna för 

distansarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje för distansarbete är upprättad och beslutad av ____________________ 
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Överenskommelse/checklista distansarbete 
 

Överenskommelse har träffats mellan _____________________________(medarbetaren) i 

befattningen ____________________ och arbetsgivaren Filipstads kommun om möjlighet till 

distansarbete med max två (2) dagar per vecka. Denna överenskommelse är giltig ett år och 

ses över och utvärderas årsvis, lämpligen vid medarbetarsamtalet. Distansarbete är inte en 

rättighet utan en möjlighet, därav ska utvärdering göras så att arbetsgivaren kan säkerställa 

verksamheten.  

Huvudarbetsplats är alltid Filipstads kommun. Arbetsgivaren tillhanda håller arbetsutrustning 

på huvudarbetsplatsen, dock kan tangentbord och datormus kvitteras ut om så behövs. Övriga 

kostnader för distansarbetsplatsen, exempelvis elektricitet och internetuppkoppling belastar 

medarbetaren. Reseersättning utgår ej för resor till huvudarbetsplatsen.  

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter som kan utföras på distans har diskuterats vid genomgång av 

arbetsmiljökartan samt dokumenteras här nedan:  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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Arbetstider 

Medarbetaren är skyldig att följa de arbetstider som normalt gäller på arbetsplatsen. Det 

innebär att du ska finnas tillgänglig för telefonsamtal, teamsmöten och mejl under ordinarie 

arbetstid om inget annat överenskommet.  

 

Arbetsmiljö  

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även distansarbetsplatsen. Distansarbetsplatsen 

ska kunna förevisas för chef. Detta kan ske antingen fysiskt eller digitalt.  

 

Diskutera och dokumentera hur distansarbetsplatsen oftast ser ut: 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Försäkringar 

En skada anses vara en arbetsskada om sambandet mellan arbete och skadan är tillräckligt 

start. En skada som inträffar på huvudarbetsplatsen är normalt en arbetsskada. När en skada 

inträffar i medarbetarens hem finns inte samma självklara koppling. Då krävs det att 

olycksfallet har ett direkt samband med att man utför sina arbetsuppgifter. På AFA 

försäkrings webbplats, www.afa.se finns mer information. 

Skador på egendom. Arbetsgivaren har inte möjlighet att försäkra distansarbetsplatsen.  

 

Ovanstående checklista och överenskommelse har gåtts igenom.  

 

_____________ (datum) 

 

___________________________  __________________________ 

Medarbetarens underskrift   Chefens underskrift  

 

____________________________ 

Personnummer och namnförtydligande 

  

http://www.afa.se/
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Utvärdering (årsvis eller vid behov)  

Datum Signatur, chef och medarbetare 

  

  

  

  

  

  
 

 



Arbetsmiljökarta
Medarbetare har vissa behov 
oavsett om de arbetar från en 
arbetsplats eller på distans. Syftet 
med denna arbetsmiljökarta är att 
underlätta för er arbetsgrupp och 
göra det lätt att göra rätt.

Gör så här:
• Dela in i små grupper med

max 5 pers/grupp.

• Dela ut en karta till
respektive grupp.

• Respektive grupp skriver ner
sina tankar.

• Arbeta i cirka 30 minuter.

• Be varje grupp dela sina
tankar

• Den som leder samlar in varje
grupps anteckningar
och sammanställer.

• Blev du klokare?
Vad behöver förbättras?

Behov från verksamhet, medarbetare och/eller chefer. Fastställda av HR och går ej att ändra. Diskussionsfrågor

Tillit mellan kollegor
Genom en medarbetarunder-
sökning framkom att kollegornas 
tillit till att jobbet blir utfört spelar 
roll när vi arbetar på distans.

Information från chef
Tillsammans med samtliga  
medarbetare utformas vilken 
information som lämpar sig  
bäst i vilka informationskanaler.

Kommunikation och samarbete
Tillsammans med samtliga med-
arbetarna på arbetsplatsen ska 
kommunikationen mellan chef och 
kollegor utformas.

Ta fram förslag på hur ni kan förebygga att 
någon känner sig utanför gemenskapen eller 

att  att ”osunda subgrupper” uppstår.

Vilka kommunikationskanaler 
ni ska använda?

Vad ska kommuniceras 
i de olika kanalerna för  
att skapa tydlighet?

Diskutera det egna ansvaret 
att hålla sig uppdaterad om 
vad som händer. Några tips?
Hur kan vi hjälpas åt?

Finns behov av att upprätta 
en kommunikationskanal som 
inte är arbetsrelaterad?

Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig 
uppdaterad om vad som informeras.

Vilken informationskanal ska 
chefen använda sig av?

Hur fungerar kontakten kollegor 
emellan vid distansarbete?

Vilka arbetsuppgifter lämpar sig  
bäst/mindre bra att utföra hemma?

Hur ser tilliten ut emellan er?  
Vad gör ni om det inte funkar?

Hur gör du för att skapa tillit gentemot dina kollegor? 
Reflektera enskilt och dela med varandra.

Vilket stöd behövs 
från närmsta chef 
vid hemarbete?

Ur arbetsmiljösynpunkt ska 
medarbetaren kunna visa 

upp sin arbetsplats för 
ansvarig chef, på begäran

digitalt eller fysiskt. Det är en 
förutsättning för att kunna 

arbeta på distans. 

Medarbetaren utformar sin arbetsplats. 
Arbetsgivaren bistår med tangentbord 
och mus och är skyldig att se till att 
medarbetarna har kunskaper om rätta 
arbetsställningar/rörelser, hur teknisk 
utrustning och hjälp medel ska användas. 
Medarbetaren är  skyldig att följa dessa. 

Hur anpassas "hemmakontoret" bäst? 
Vilka åtgärder bör vidtas vid besvär?

Hur kan gemenskap  
skapas på distans? 

Vilka risker finns att arbete 
och fritid flyter ihop? 

Hur kan samarbete och 
stöttning av kollegor ske?

Ge förslag/rutiner på hur  
nyanställda ska introduceras

Vilka möten kan ske digitalt, 
fysiskt eller i hybridform?

När behöver en medarbetare med kort 
varsel kallas till arbetsplatsen?

Hur ofta bör  
uppföljning av utfört  
arbete föras med chef för att 
bibehålla/utveckla förtroendet?

Regelbunden uppföljning är en 
förutsättning för distansarbete. 

Finns det förtroende från 
närmsta chef vid hemarbete?

Psykosocial arbetsmiljö
Tillsammans med samtliga
medarbetarna ska den  
psykosociala arbetsmiljön 
på hemmaplan diskuteras.

Möten
Tillsammans med  

samtliga medarbetare 
definiera vad som  

gäller vid olika möten.
Arbetsmöten som måste  

genomföras får inte skjutas  
upp pga. distansarbete.

Chefens tillit
Närmaste chefs tillit till 
att att jobbet blir utfört

Medarbetare

Fysisk arbetsmiljö
Tillsammans med samtliga 

medarbetarna ska den fysiska 
arbets miljön på hemmaplan 

diskuteras.
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Protokoll Central Samverkansgrupp

Datum: 2022-09-06
Tid: 10:00 — 12:00

Plats: Ferlinrummet och Teams

Narvarande:

Sandra Höjd, HR-specialist (Sekreterare)
Annika Alfredsson, HR-chef
Azam Forsberg, Förvaltningschef Teknik och service

Lars Tanner, Förvaltningschef AIE, Vux och näringsliv
Dan Stjernlöf, Kommunal
Sanne Sörensen, Vårdförbundet
Åsa Andersson, Socialchef

Närvarande via Microsoft TEAMS
Saj Melker, Vision
Karin Wennlund, Sveriges arbetsterapeuter
Hannes Fellsman, kommundirektör (Ordförande)

Linnea Abenius, ASSR

Marcus Persson, Fysioterapeuterna

Meddelad frånvaro:
Lärarnas Riksförbund

Frånvaro:
Lärarförbundet

1. Mötet öppnas av Hannes Fellsman.

2. Val av justerare: Saj Melker, Vision

3. Dagordningenfastställs.

4. Övriga frågor:

Kommunal vill lyfta Äldreomsorgslyftet

5. Föregående protokoll läggs till handlingarna

6. Ekonomi:

2021 var ett starkt år, Filipstads Kommungjorde ett överskott. Vi sänkte kostnaderna på IFO med 7 miljoner.

I grunden ser 2022 ut som ett starkt år, dock ser nämndernaut att gå med underskott på 13 miljoner kr men

finansieringen ger överskott på ca 37 miljoner. Detta pga slutavräkning, skatteintäkter och generella stadsbidrag.

Oroväckandeframtid pga nytt pensionsavtal, inflation och ränteökningar som göratt drivmedel, elpriser och

livsmedelspriser skenar. Bemanningen under sommaren inom soc har också varit dyrt. 2022 kommer kommunen

klara av men detfinns en oro för 2023. Vi hanterar kostnaderna inom ramarna just nu mendetär oroligt och ovisst

även om vi har en handlingsplan som politiken står bakom.Vi har tilltro till att staten ska hjälpa oss men det finns

ingetklart.

7. Personalfragor/Rehabilitering/arbetsmilj6

e HR har képt in en rehabiliteringssystem som heter Adato som kommeratt hjalpa oss att ha koll pa franvaro-

tillfällen band annat. Man kan dokumentera i systemet och följa ärende på ett sätt som HR får göra manuellt

förut.

e Sjukstatistiken, vår sjukfrånvaro har ökat om man tittar och jämför med 2019 som då är året före pandemin.

Vad detgäller sjukfrånvaron så går detinte åt rätt håll, vi ökar. Vi jobbar jättemycket med det, vi köper

mycket företagshälsovård och är ihärdiga. Det finns många delar som inte är gynnsammaför oss. Folk är

slitna och detblir en negativ spiral.

e Vivill att alla ska känna sig delaktiga och därför har vi startat upp ett värdegrundsarbete som alla

arbetsgrupperska göra föratt vi ska få i gång diskussionen kring värdegrund. Alla arbetsgruppers bidrag ska



skickastill HR och sen ska materialet ligga till grund för diskussioner på ledardagarna. Efter ledardagarna

kommerdetatt bli ett fortsatt arbete där ute i arbetsgrupperna. Så detblir en cirkel av detta.

e Sommarenharvarit besvärlig med alldelesförlite tillgång på vikarier. Det kommerinte att bli fler vikarier

somrarna framöver. Vi behöver jobba på ett annat sätt med bemanning. Hur ska vi hitta medarbetare som vi

kan använda. Vi har konstaterat att verksamheterna inte kan ha en sommar till som 2022.

Lars Tanner berättar om de människor som i dag inte jobbar p g a olika anledningar ”den dolda

arbetskraften”. Det finns idéer kring dem. Vi behöver acceptera den reserv vi har. Vi behöver jobba med den

för att kunna . De som jobbar som ordinarie medarbetare blir det väldigt tufft.

8. Distansarbetspolicyn: Kommunenhar under3 år jobbat i projektet Experio Worklab därvi sett att det finns önskemål
om att kunna jobba en del på distans. Detta också för att vara en attraktiv arbetsplats. Vi behöver behålla

kompetenseri verksamheten. Under pandemin har många arbetat på distans och det har fungerat väl. Vi har gjort
förslagettill policyn från grunden där medarbetaren fått workshoppat fram vad som är viktigt att ha med i en policy och
vad man ska tänka på, vilka krav ställer vi på varandra, våra medarbetare och våra chefer? Arbetsgivarenvill gå fram
till politiken med det här menvill höra vad facken säger. Policyn är gjord utifrån att alla ska chefer ska möjliggöra
distansarbete.

Vårdförbundet: Är positiva. Även sjuksköterskorna har kunnat arbeta en del på distans under pandemin bland annat

vilket har underlättat för dem i deras arbeta.
Kommunal: Meddelar att deras medlemmarinte kommervara så aktuella för distansarbete i så stor utsträckning men

har inget emotförslaget.

Vision: Vision harsett att det varit väldigt gynnsamt att kunna sitta i lugn och ro hemma ochskriva färdigt det man
behövertill exempel. Vision ser också att alla inte kan arbeta på distans. Vision ser bara positivt på förslaget och
uttrycker att man då kan effektivisera arbetet hemifrån också och att det är bra att det finns regler att hålla sig till.
ASSR:Harvarit delaktiga att ta fram policyn. När den gruppen började arbeta med detvardet för att minska
sjukskrivningar. Resonemang om hemarbetet kom upp underarbetets gång. Hur det blir med det på långsikt gällande

sjukskrivningar får vi se men ASSRärpositiva till förslaget om distansarbetspolicyn.
Fysioterapeuterna: Ser positiv ut för sina medlemmar om policyn tas.

Sveriges arbetsterapeuter: Har sammasituation som fysioterapeuterna och beskriver att de på sin arbetsplats upplevt

det väldigt värdefullt att kunna jobba på distans och tycker att det också kan vara en bra sak att locka medi

rekrytering. nn =
Lärarnas Riksförbund: Deltar inte på mötet men låter meddela via mail att underlagen ser vettiga ut ur deras
synvinkel.

9. Övriga frågor: Kommunal — Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet föreslås pågå till 2023, frågan är om det ska fortsätta 2023 då Kommunalcentral driver frågan att
titeln undersköterska ska bli en skyddadtitel.

Åsa Andersson beskriver att några av de som påbörjat utbildning inte är helt klara än men att pengarna som fanns till
detta är slut. Kommer det mer medeltill denna satsning kommer äldreomsorgslyftet att fortsätta. När det startade var

det 29 st som sökte och 16 som startadesi våras. Vitror att i alla fall ett 20-tal som blivit klara.
Kommunalhartagit ett beslut att skydda skyddad yrkestiteln undersköterskor sommaren 2023. Det innebäratt
undersköterskan fårinte kalla sig undersköterska om maninte är det.

10. Nästa möte:
6 december 10:00-12:00 Bröderna Ericsson och TEAMS.
Nästa möte kommerinte Sanne vara Vårdförbundets representant då hon slutar.

11. Sammanträdet avslutas

Sekreterare

 

Sandra Höjd

Ordförande, kommundirektör Vision
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HannesFellsman Saj Melker
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Förslag till ny kultur- och fritidsorganisation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att överflytta kulturskole- och fritidsgårdsverksamheten från barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen per den  

1 januari 2023. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att biblioteksverksamheten, fritidsbanken med projektledare samt 

kulturskolan och fritidsgårdarna organiseras gemensamt under 

kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

att organisationen benämns kultur- och fritidsförvaltningen 

att till kultur- och fritidsförvaltningen rekrytera en verksamhetschef. 

Kostnaderna ska bäras inom ram, 

att kultur- och fritidsförvaltningen med verksamhetschef underställs 

kanslichefen, samt     

att förändringarna träder i kraft 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

I ekonomisk plan 2022-2024 finns ett prioriterat uppdrag att utreda en 

samlad kultur- och fritidsorganisation. Förslag till ny organisation 

presenteras härmed vilket innebär organisationsförändring då verksamhet 

flyttas från både barn- och utbildningsnämnden samt teknikutskottet för att 

samlas under kultur- och föreningsutskottet.  

Barn- och utbildningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över 

förslaget och ställde sig vid sammanträdet 2022-10-18 § 51 bakom 

kommundirektörens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-07 

Organisationsschema ny kultur- och föreningsutskott 

MBL-protokoll § 19 och § 11. 

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-18 § 51 



Filipstads kommun 

  Sida 

2(4) 
 

 

Bakgrund 

I Ekonomisk plan 2022-2024 anges som prioriterat uppdrag/utredning 

följande; att ta fram förslag på en samlad kultur- och fritidsorganisation 

under Kommunstyrelsens Kultur- och föreningsutskott. Den ska även 

ansvara för föreningsstöd och utveckling av kommunens föreningsliv. 

Utredningsinsatser och olika ansatser har vidtagits under åren men hittills har 

inte något konkret samlat förslag framlagts.  

 

Inom kommunstyrelsen 

Kultur- och föreningsutskottet i Filipstad är ett av kommunstyrelsens utskott. 

Inom verksamheten har olika frågor hanterats som rör stöd till kommunens 

kultur- och föreningsverksamhet. Förvaltningsorganisationen har inrymt 

verksamhet men inte några anställda medarbetare.  

De som arbetat med frågorna har haft sin organisatoriska hemvist i teknisk 

verksamhet eller inom kansliet/näringslivskontoret där bland annat 

kultursekreterare (kansli/näringsliv) och fritidschef (teknisk verksamhet) var 

anställda. Projektledare och Fritidsbanken har också organiserats inom 

teknisk verksamhet.  

Biblioteksenhet har organiserats inom teknisk verksamhet. Här finns idag 

även deltid kulturutvecklare och arkivarie. Biblioteksverksamheten leds av 

kultur- och bibliotekschefen. 

 

Inom Barn- och utbildningsnämnden 

Kulturskolan och fritidsgårdar organiseras idag inom Barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet. Kulturskolan och fritidsgårdarna leds av 

kulturskolechef.  

 

Styrning och operativ ledning 

När simhallen stängdes 2019 sammanföll det med att dåvarande fritidschef 

slutade sitt arbete. Simhallsorganisationen avvecklades och tjänsterna 

sparades in i inväntan på beslut och byggnation av ny simhall. Vidare har 

även kultursekreterartjänsten sparats in. Detta har medfört att det uppstått en 

organisatorisk otydlighet som även lett till att det ställts orimliga operativa 

förväntningar på kultur- och föreningsutskottets ordförande och ledamöter.    

Trots att det ännu inte formellt bildats en samlad organisation för kultur- och 

fritidsfrågorna så har det uppstått och utvecklats gemensamt arbete och 

gemensamma insatser inom och mellan kulturskola, fritidsgårdar, bibliotek 

och fritidsbanken. Det är en mycket god grund att bygga vidare på när vi 

formar en tydlig organisation under kommunstyrelsens kultur- och 

föreningsutskott vilken hanterar och utvecklar kultur-, fritids- och 

föreningsfrågor. Organisationen behöver fastställas för att ha såväl uppdrag 

som mandat att tillsammans med berörda delar inom kommunen utreda de 

delar av verksamheten som upplevs som mest akut att hantera (tex 

tillsammans med fastighetsavdelningen och gata/park).  
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De resurser som föreslås organiseras i en kultur- och fritidsförvaltning är: 

Fritidsbanken och projektledare, 2,0 tjänst 

Biblioteksenhet och Kultur- och Bibliotekschefen, ca 6,5 tjänst 

Kulturskola, Fritidsgårdar och Kulturskolechef, ca 5,0 tjänst 

Hannes Fellsman 

Kommundirektör 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan finnas med 

som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: Förslaget innebär inga ökade kostnader. Rekrytering av 

verksamhetschef ska täckas inom ram. 

 X 

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
 X 

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

En viktig aspekt som lyfts upp under MBL är vikten av att kulturskolan och 

fritidsgårdarna har ett fortsatt barn- och unga-fokus även om man lämnar 

barn- och utbildningsförvaltningen. Denna synpunkt beaktas och är en 

viktig fortsatt roll för organisationen som bedöms förstärkas när 

samordningseffekter med biblioteksverksamheten och fritid/förenings-

organisationen förstärks. Samplanering av verksamhet bedöms stärka 

arbetet med barn- och unga. 

X  

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

1(1) 

 
 

 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 2022-000057 

Remiss avseende förslag till ny kultur- och 
fritidsorganisation  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom kommundirektörens förslag. 

 

Barn- och utbildningsnämndens utredningsuppdrag från i maj, § 31 är därmed inte 

längre aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ges tillfälle till att yttra sig över föreslagen 

organisationsförändring  avseende kultur- och fritid. 

I kommunens ekonomiska plan 2022-2024 finns ett prioriterat uppdrag att utreda 

en samlad kultur- och fritidsorganisation. 

Förslag till ny organisation presenteras vilket innebär organisationsförändring då 

verksamhet flyttas från både barn- och utbildningsnämnden samt teknikutskottet 

för att samlas under kultur- och föreningsutskottet. 

För barn- och utbildningsnämndens del innebär förslaget att fritidsgårdar och 

musikskolan förs över till den nya organisationen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-07 

Organisationsschema ny kultur- och föreningsutskott 

MBL-protokoll § 19 och § 11 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Kommundirektören presenterar förslaget till en ny samlad kultur- och 

fritidsorganisation under kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott.  

 

Nämnden diskuterar ärendet. 

 



Kommunstyrelse

Kultur-

och föreningsutskott

(Kanslichef)

BibliotekKulturskolan

KS arbets-
utskott

KS teknik-
utskott

Fritidsorganisation

Verksamhetschef

Förslag ny Kultur- och fritidsorganisation

Fritidsgårdar

Kulturskola

- instrument

Biblioteksverksamhet

Allmänkultur

Arkiv

Fritidsbanken

Föreningsbidrag 

Avtal kommunens anläggningar 

(dialog fastighet)

Hallbokning

Fritidsgårdar Fritidsbanken Föreningsliv



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

1.  Börja med att avgränsa vad som ska riskbedömas och
bestäm vilka som ska delta.

2.   Identifiera vilka risker som finns för ohälsa eller
olycksfall och sammanställ dem.

3.  Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.

4.  Prioritera riskerna. Allvarliga risker ges högst prioritet.

5.  Bestäm åtgärder.

6.  Utse ansvarig.

7.  Bestäm när åtgärderna ska vara genomförda.

8.  Bestäm datum för när åtgärderna ska följas upp för att se
om de gett effekt eller om nya åtgärder måste planeras.

Riskbedömning och handlingsplan

datum: 
förvaltning eller motsvarande: 
arbetsplats: 

Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar 
undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena på 
arbetsplatsen. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. 
Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det 
är möjligt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart ska alltid dokumenteras i en skriftlig och tidsatt 
handlingsplan. 

Kom ihåg att följa upp åtgärderna!

Den här mallen är ett stöd för riskbedömning utan 
färdigformulerade frågor i en checklista.

Använd gärna riskbedömningsmatrisen som stöd för att 
bedöma hur allvarlig en risk är. Matrisen tar hänsyn till hur 
sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvens 
det får om den inträffar.

ansvarig chef: 
skyddsombud: 
övriga deltagare: 

Susanne Berggren

Kulturskolan Robert Drewstad, Johannes Ståhl, Ida Eckerwall, Marcos Ciscar
BUF

220615



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

liten 
risk

medel 
risk

stor 
risk

allvarlig 
risk

åtgärd med kommentar ska vara 
klart

ansvarig 
för åtgärd

tid för 
uppföljning

status vid 
uppföljning

risk

Leding och verksamhetens utveckling: 
Kommer en ny ledning ha förståelse för den 
förändringsresa vi är inne på - kommer vi 
att kunna fortsätta det utvecklingsarbete vi 
påbörjat?

Budget: Kan en mindre organisation 
medföra att vi behöver ta ett större 
besparingsansvar?  I BUF är vi en liten 
verksamhet i en stor organisation. I det nya 
förslaget blir vi mer likvärdig de andra. Kan 
det få en negativ budgetinverkan?

Kontakt med skola: 
Behovet av att utveckla samverkan med 
skolan är stort. Kommer en ny organisation 
enligt förslaget att öka avståndet till skolan 
och skolans syn på Kulturskolan?



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

1.  Börja med att avgränsa vad som ska riskbedömas och
bestäm vilka som ska delta.

2.   Identifiera vilka risker som finns för ohälsa eller
olycksfall och sammanställ dem.

3.  Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.

4.  Prioritera riskerna. Allvarliga risker ges högst prioritet.

5.  Bestäm åtgärder.

6.  Utse ansvarig.

7.  Bestäm när åtgärderna ska vara genomförda.

8.  Bestäm datum för när åtgärderna ska följas upp för att se
om de gett effekt eller om nya åtgärder måste planeras.

Riskbedömning och handlingsplan

datum: 
förvaltning eller motsvarande: 
arbetsplats: 

Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar 
undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena på 
arbetsplatsen. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. 
Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det 
är möjligt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart ska alltid dokumenteras i en skriftlig och tidsatt 
handlingsplan. 

Kom ihåg att följa upp åtgärderna!

Den här mallen är ett stöd för riskbedömning utan 
färdigformulerade frågor i en checklista.

Använd gärna riskbedömningsmatrisen som stöd för att 
bedöma hur allvarlig en risk är. Matrisen tar hänsyn till hur 
sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvens 
det får om den inträffar.

ansvarig chef: 
skyddsombud: 
övriga deltagare: 

BUF
Marie Grahn, Hans Persson, Kristina HagströmFritidsgårdarna/Ungdomens Hus

220616 Susanne Berggren



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

liten 
risk

medel 
risk

stor 
risk

allvarlig 
risk

åtgärd med kommentar ska vara 
klart

ansvarig  
för åtgärd

tid för 
uppföljning

status vid 
uppföljning

risk

Budget: Kan en mindre organisation 
medföra att vi behöver ta ett större 
besparingsansvar?  I BUF är vi en liten 
verksamhet i en stor organisation. I det nya 
förslaget blir vi mer likvärdig de andra. Kan 
det få en negativ budgetinverkan?

Lokaler: Kan en ny organisation riskera vår 
tillvaro på Elverket - kan vi behöva flytta?

Kompetens/Placering: Finns det risk för att 
medarbetare kan flyttas runt mellan 
verksamheter på ett ofördelaktigt sätt där 
vi inte har inflytande? Kommer fritidsledare 
t.ex. anses kunna gå över till badhuset? En 
oro för bristande förståelse vad beträffar 
kompetens i yrket i samband med 
omorganisation.



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

liten 
risk

medel 
risk

stor 
risk

allvarlig 
risk

åtgärd med kommentar ska vara 
klart

ansvarig  
för åtgärd

tid för 
uppföljning

status vid 
uppföljning

risk

Risk finns för att förändringen är kortsiktigt 
och partipolitiskt och oförankrat. Vi politisk 
enlighet finns bättre förutsättningar för 
långsiktigthet. 



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

1.  Börja med att avgränsa vad som ska riskbedömas och
bestäm vilka som ska delta.

2.   Identifiera vilka risker som finns för ohälsa eller
olycksfall och sammanställ dem.

3.  Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.

4.  Prioritera riskerna. Allvarliga risker ges högst prioritet.

5.  Bestäm åtgärder.

6.  Utse ansvarig.

7.  Bestäm när åtgärderna ska vara genomförda.

8.  Bestäm datum för när åtgärderna ska följas upp för att se
om de gett effekt eller om nya åtgärder måste planeras.

Riskbedömning och handlingsplan

datum: 
förvaltning eller motsvarande: 
arbetsplats: 

Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar 
undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena på 
arbetsplatsen. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. 
Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det 
är möjligt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart ska alltid dokumenteras i en skriftlig och tidsatt 
handlingsplan. 

Kom ihåg att följa upp åtgärderna!

Den här mallen är ett stöd för riskbedömning utan 
färdigformulerade frågor i en checklista.

Använd gärna riskbedömningsmatrisen som stöd för att 
bedöma hur allvarlig en risk är. Matrisen tar hänsyn till hur 
sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvens 
det får om den inträffar.

ansvarig chef: 
skyddsombud: 
övriga deltagare: 

Catrin Marsell

Nicole LindbergKommunkansliet
Kansli, Nämndadministratör

220829



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

liten 
risk

medel 
risk

stor 
risk

allvarlig 
risk

åtgärd med kommentar ska vara 
klart

ansvarig 
för åtgärd

tid för 
uppföljning

status vid 
uppföljning

risk

Vid utformning av ny organisation sker måste 
beaktas hur funktionen nämndadministratör 
hänger ihop med övriga delar av 
kommunkansliet. 

Alla som 
innefattas av 
den nya 
organisationen. 

Förvaltningsch
ef

Följs upp i 
utvecklingssam
tal

Arbetet startar 
fokuserat i 
början av 
organisationen
s start. Efter ett 
verksamhetsår 
ska det vara 
klart, förutom 
att det är ett 
löpande 
arbete. 

Förvaltningsch
ef

Risk för att det uppstår ett "limbo" där 
centrala arbetsuppgifter inte inryms i någon 
funktion. Det har tidigare uppstått och då 
har det landat ett icke formellt ansvar på 
Nämndadministratören som inte haft 
uppdraget eller mandatet att hantera 
frågorna. 

En ny organisation med olika kulturer 
behöver jobba ihop sig. Samverkan och ett 
gott arbetsklimat är A och O. 

Förvaltningschef, verksamhetschef, 
nämndadministratör är delaktiga tillsammans 
med ekonom och övriga i att forma struktur och 
arbetsmoment. Inget ska trilla mellan 
ansvarsområdena.  
 
Kommentar: Mycket positivt att en 
verksamhetschef kommer vara ansvarig för 
helheten

Är ett 
förhållningssätt 
som inte kan 
anges 
tidsmässigt.

Förändrade arbetsuppgifter. 

Att vi alla avsätter tid, framför allt initialt, för att 
skapa samsyn. Dialog som börjar med KFU´s 
historiska organisatoriska utmaningar och landar 
i nystart. 

Parallellt med 
åtgärderna på 
översta raden. 



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

1.  Börja med att avgränsa vad som ska riskbedömas och
bestäm vilka som ska delta.

2.   Identifiera vilka risker som finns för ohälsa eller
olycksfall och sammanställ dem.

3.  Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.

4.  Prioritera riskerna. Allvarliga risker ges högst prioritet.

5.  Bestäm åtgärder.

6.  Utse ansvarig.

7.  Bestäm när åtgärderna ska vara genomförda.

8.  Bestäm datum för när åtgärderna ska följas upp för att se
om de gett effekt eller om nya åtgärder måste planeras.

Riskbedömning och handlingsplan

datum: 
förvaltning eller motsvarande: 
arbetsplats: 

Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar 
undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena på 
arbetsplatsen. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. 
Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det 
är möjligt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart ska alltid dokumenteras i en skriftlig och tidsatt 
handlingsplan. 

Kom ihåg att följa upp åtgärderna!

Den här mallen är ett stöd för riskbedömning utan 
färdigformulerade frågor i en checklista.

Använd gärna riskbedömningsmatrisen som stöd för att 
bedöma hur allvarlig en risk är. Matrisen tar hänsyn till hur 
sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvens 
det får om den inträffar.

ansvarig chef: 
skyddsombud: 
övriga deltagare: 

Bibliotek o Kultur

29/8 2022

Sandra Warnqvist, Sara Urger, Josefine Berg Julén, Basheer Almuhimeed

Jan Fröding

Biblioteket



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

liten 
risk

medel 
risk

stor 
risk

allvarlig 
risk

åtgärd med kommentar ska vara 
klart

ansvarig  
för åtgärd

tid för 
uppföljning

status vid 
uppföljning

risk

TydlighetArkiv - framgår inte av skissen att arkivet är 
placerat under Kultur- bibliotek. 
Otydligt, arkiv- o informationsfrågor viktiga. 
Kombinationen 
Arkivarie/Kulktursamordnare fungerar bra 
förutom att tiden inte räcker till.

Otydligt i skissen var allmänkulturens 
budget ligger. Tydliga arbetsuppgifter för 
allmänkultur, tydlig definition av vad som 
ingår i Allmänkultur. Egen budget - 
underlättar samarbete med övriga 
verksamheter i organisationen.

Tydlighet

Chef borde få vara chefFinns det en risk med det delade uppdraget 
Kultur/bibliotekschef?  Kommer det 
fortsätta? Stressig 
arbetssituation/arbetsmiljö för alla. 
Chefen inte bara chef, pass i disken etc etc



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

liten 
risk

medel 
risk

stor 
risk

allvarlig 
risk

åtgärd med kommentar ska vara 
klart

ansvarig  
för åtgärd

tid för 
uppföljning

status vid 
uppföljning

risk

Framgår inte av skissen att 
föreningsbidragen inte bara hanteras  
under fritidsorg,  
Både Kbc och kulturutvecklare handlägger 
bidragsansökningar inom kulturområdet.

Ny verksamhetschef - kontinuerlig 
återkoppling/träffar med personal.

Verksamhetschefens roll - tydlighet i 
arbetsuppgifter, utformning av tjänsten. 
Risk att bibliotek o kultur glöms bort - att 
fokus i den tjänsten hamnar på fritidssidan 
(badhus ex). Risk att verksamhetschef inte 
är insatt i vår verksamhet.



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

1.  Börja med att avgränsa vad som ska riskbedömas och
bestäm vilka som ska delta.

2.   Identifiera vilka risker som finns för ohälsa eller
olycksfall och sammanställ dem.

3.  Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.

4.  Prioritera riskerna. Allvarliga risker ges högst prioritet.

5.  Bestäm åtgärder.

6.  Utse ansvarig.

7.  Bestäm när åtgärderna ska vara genomförda.

8.  Bestäm datum för när åtgärderna ska följas upp för att se
om de gett effekt eller om nya åtgärder måste planeras.

Riskbedömning och handlingsplan

datum: 
förvaltning eller motsvarande: 
arbetsplats: 

Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar 
undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena på 
arbetsplatsen. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. 
Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det 
är möjligt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart ska alltid dokumenteras i en skriftlig och tidsatt 
handlingsplan. 

Kom ihåg att följa upp åtgärderna!

Den här mallen är ett stöd för riskbedömning utan 
färdigformulerade frågor i en checklista.

Använd gärna riskbedömningsmatrisen som stöd för att 
bedöma hur allvarlig en risk är. Matrisen tar hänsyn till hur 
sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvens 
det får om den inträffar.

ansvarig chef: 
skyddsombud: 
övriga deltagare: 

Vision - Saj Melker (Ordförande)

220901 Hannes Fellsman

Filipstads kommun, kommunhuset



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

liten 
risk

medel 
risk

stor 
risk

allvarlig 
risk

åtgärd med kommentar ska vara 
klart

ansvarig  
för åtgärd

tid för 
uppföljning

status vid 
uppföljning

risk

- Större arbetsmängd 
- Ändring av schema/ändrade arbetstider 
- Omfattande övertid 
- Ändrade/nya arbetsuppgifter 
- Omplaceringar 
- Osäkerhet under förändringsarbete  

- Risk för ohälsa på grund av psykisk 
påfrestning 
- Risk för ohälsa på grund av för stor 
arbetsmängd  
- Risk för ohälsa på grund av stress vid 
utförande av fler/nya 
arbetsuppgifter, nytt/större ansvar 
- Risk för ohälsa på grund av längre eller 
ändrade arbetstider 
- Svårighet att ta de raster och pauser som 
behövs under dagen

- Råder osäkerhet kring hur 
arbetsbelastningen kommer att se ut efter 
omorganisationen då arbetstagaren 
upplever att sin nuvarande 
tjänstebeskrivning inte motsvarar den 
verkliga arbetsordningen. Risk för att en 
ökad arbetsbelastning utan rimlig 
kompensation. 



suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

liten 
risk

medel 
risk

stor 
risk

allvarlig 
risk

åtgärd med kommentar ska vara 
klart

ansvarig  
för åtgärd

tid för 
uppföljning

status vid 
uppföljning

risk

- Osäkerhet kring bemanning av de/den 
tjänster/-en inom kultur och 
fritidsorganisationen som är vakanta 
idagsläget. Kommer de/den tjänster/-en 
inom att tillsättas efter en omorganisering? 



PROTOKOLLfört vid förhandling MBL $11 gällande ny Kultur- och fritidsorganisation i
Filipstads kommun.

Datum: 2022-09-20 Kl 11:00, Kommunhuset, Ferlinrummet och Teams.

Kallade: Vision, Ledarna, Kommunal, Lärarförbundet och

Lärarnas Riksförbund

Avböjt: Ledarna

DIK

Lärarnas Riksförbund

Närvarande:

Arbetsgivaren: Hannes Fellsman, Kommundirektör

Annika Alfredsson, HR-chef

Facklig part Vision, Saj Melker

Lärarförbundet, Josefine Dedorsson

Kommunal, Dan Stjernlöf

Justerare för dagens protokoll

Samtliga parter justerar protokollet.

Nuläget: Efter MBL$19 samt riskbedömningar föreslår arbetsgivaren att en ny Kultur- och
fritidsorganisation.

Förhandlingsfråga/Arbetsgivaren

Kulturskolan, Biblioteket och Fritidsbanken ska samlas under en verksamhetschef som ska

rekryteras internt under hösten. Hela den nya organisationen ska ligga organiserat under

kansliet och kanslichefen. Den nya organisationen ska om erforderliga beslut fattas starta den
1 januari 2023.

Riskbedömningar är genomförda av chefer med sina arbetsgrupper. Fack och

arbetsgivarrepresentanter har redovisat riskbedömningarna vid möte den 1 september 2022.

Underlag:

Riskbedömningaroch organisationsskiss.

Fackligt:

Lärarförbundet lyfter att en utvärdering av den nya organisationen bör göras efterett antal
månader. Aven Vision och Kommunal instämmeri detta.

I övrigt har de fackliga inget att erinra.

Beslut:

Ny kultur- och fritidsorganisation ska starta den 1 januari 2023 och organiseras under

Kommunkansliet och kanslichefen. En utvärdering av den nya organisationen och hur den



fungerar ska göras efter nio (9) månader från start. Utvärderingen ska ha inriktningen mot

arbetsmiljö och man ska följa upp dentidigare gjorda risk- och konsekvensanalysen.

 

För Filipstads kommun FörVision

  

HannesFellsman Saj Melker

För Lärarförbundet

 

Josefine Dedorsson

För Kommunal

 

Dan Stjernlöf



PROTOKOLL fört vid förhandling MBL §19 gällande ny Kultur- och fritidsorganisation i 

Filipstads kommun. 

 

Datum: 2022-06-07  Kl 14:00, Kommunhuset, Fagerqvistrummet och Teams.  

 

Kallade: Vision, Ledarna, Kommunal, DIK, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

 

Avböjt:  Ledarna 

  DIK 

 

Närvarande: 

Arbetsgivaren: Hannes Fellsman, Kommundirektör  

Annika Alfredsson, HR-chef (teams) 

Sandra Höjd, HR-specialist 

 

Facklig part  Vision, Saj Melker 

   Lärarnas Riksförbund, Kristian Hansen 

   Lärarförbundet, Josefine Dedorsson 

   Kommunal, Dan Stjernlöf 

 

 

 

Justerare för dagens protokoll  

Samtliga parter justerar protokollet.  

 

Nuläget: De verksamheter och medarbetare som i dag jobbar med kultur och fritidsfrågor är 

spridda på olika förvaltningar. De jobbar redan i dag tillsammans ibland men för att detta ska 

bli bättre och utvecklas vill arbetsgivaren samla dem under samma organisation.   

 

Förhandlingsfråga/Arbetsgivaren 

Kulturskolan, Biblioteket och Fritidsbanken ska samlas under en verksamhetschef som ska 

rekryteras internt under hösten. Hela den nya organisationen ska ligga organiserat under 

kansliet och kanslichefen.  

 

Underlag:  

Kommundirektören visar den tänkta nya organisationen (bilaga till protokollet).  

 

Fackligt: Lärarförbundet ställer sig tveksam till förändringen då Kulturskolan i andra 

kommuner tappat fart i utveckling när man flyttat den från Barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

  

Beslut:  

Riskbedömningar ska göras av respektive chef tillsammans med hela arbetsgruppen.  

Riskbedömning övergripande sker 1 september kl 10:30 med samma personer närvarande som 

i dag men också med cheferna för respektive arbetsgrupp. 

 

Tid för MBL §11 bokas till  20 september kl 10:00 

 



 

För Filipstads kommun    För Vision 

 

____________________________  ___________________________ 

Hannes Fellsman   Saj Melker 

 

 

För Lärarförbundet   För Lärarnas Riksförbund 

 

_____________________________  ______________________________ 

Josefine Dedorsson   Kristian Hansen 

 

 

För Kommunal 

 

_____________________________ 

Dan Stjernlöf 
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Sammanträdesdagar 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2023 enligt 

följande: 

18 januari 

22 februari 

29 mars 

26 april 

31 maj 

21 juni 

30 augusti 

27 september 

30 oktober 

29 november 

20 december 

Tid för samtliga sammanträden är klockan 13:30. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige fastställa 

sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige enligt följande: 

9 februari 

9 mars 

20 april 

16 maj 

15 juni 

21 september 

19 oktober 

16 november 

14 december 

Tid för samtliga sammanträden är klockan 18:15. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslienheten har upprättat samlat förslag på 2023 års sammanträdesdagar 

för kommunstyrelsens utskott, nämnderna, Stiftelsen Filipstadsbostäder, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget har utformats för att 

säkerställa ärendeflödet mellan kommunens olika beslutsinstanser.  
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Det samlade förslaget skickas till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

nämnderna, utskotten och Filipstadsbostäder där varje enskilt beslutsorgan 

fattar beslut om sina sammanträdestider för nästkommande år. Efter att 

samtliga beslutsorgan beslutat om sina sammanträdestider publiceras tiderna 

på kommunens hemsida.  

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesdagar 2023, inkluderat nämnder, kommunstyrelsens 

utskott, Stiftelsen Filipstadsbostäder, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

Ärendet 

Varje höst upprättar kommunkansliet förslag till sammanträdesdagar för 

nästkommande år. I planeringen läggs stor vikt vid kommunens ekonomiska 

processer och hänsyn tas till de krav på ärendehantering som ställs i 

kommunallagen och i speciallagstiftning. Då en del av kommunens politiker 

även är förtroendevalda på regional nivå tas regionfullmäktiges och 

regionstyrelsens sammanträden i beaktande när förslaget arbetas fram. Att 

planera in sammanträden på dagar före lätthelgdagar undviks i möjligaste 

mån. Varje sammanträde planeras mot bakgrund av att mötena föregås av 

kallelse och efterföljs av protokollsjustering, samt att beslut ska hinna gå 

med i kallelse till nästa beslutsinstans. 

För 2023 föreslås nedan veckodagar och tider för de olika beslutsorganen. 

 Kommunfullmäktige, torsdagar klockan 18:15. Dock med undantag 

för maj månad då sammanträdet föreslås hållas på en tisdag. 

 Kommunstyrelsen, onsdagar klockan 13:30. Dock med undantag för 

oktober månad då kommunstyrelsen föreslås sammanträda på en 

måndag. 

 Miljö- och byggnadsnämnden, måndagar klockan 13:30. 

 Barn- och utbildningsnämnden, tisdagar klockan 09:00. Dock med 

undantag för oktober och november då sammanträdena föreslås 

hållas på onsdagar. 

 Socialnämnden, torsdagar klockan 09:00, med undantag för juni 

månad då sammanträdet föreslås ske på en måndag. 

 Socialnämndens individutskott, samma dagar som socialnämnden, 

klockan 13:00. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndagar klockan 09:00, dock med 

undantag för mars månad då mötet föreslås hållas på en tisdag och 

juni månad då sammanträdet föreslås ske på en onsdag. 

 Budgetberedning, måndagar klockan 09:00, dock med undantag för 

maj månad då sammanträdet föreslås ske på en tisdag. 

 Kommunstyrelsens teknikutskott, samma dagar som arbetsutskottet, 

klockan 13:30. 
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 Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott, onsdagar klockan 

09:00, med undantag för maj månad då mötet föreslås hållas på en 

tisdag och juni månad då sammanträdet föreslås ske på en fredag. 

Catrin Marsell 

Kanslichef 

Nicole Lindberg  

Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Kommunens samtliga nämnder 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-17  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr MOB 2022-000038 

Taxa enligt lagen om tobak och liknande produkter 
samt enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige  

att fastställa avgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak 

och liknande produkter och enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter i 

enlighet med förslag upprättat 2022-10-06 och att den därmed träder i kraft 

från och med 2023-01-01 

att nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 

liknande produkter fastställd av kommunfullmäktige KF 2019-10-16 § 85 

upphör att gälla från 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen får ta ut en avgift för prövning av ansökan om 

försäljningstillstånd samt tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 

försäljning och anmälningspliktig försäljning av tobak och liknande 

produkter och anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

Försäljningstillstånd och tillsyn är intäktsfinansierat. Avgifterna behöver nu 

fastställas. 

Miljö- och stadsarkitektkontorets förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunfullmäktige  

att fastställa avgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak 

och liknande produkter och enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter i 

enlighet med förslag upprättat 2022-10-06 och att den därmed träder i kraft 

från och med 2023-01-01 

att nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 

liknande produkter fastställd av kommunfullmäktige KF 2019-10-16 § 85 

upphör att gälla från 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-06 
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Förslag till taxa för för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 

liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

Föredragande 

Enhetschef Henric Forsberg föredrar ärendet och besvarar frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens beslutsförslag under proposition och finner 

att det vunnit bifall. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

TAXA 

för prövning och tillsyn  

enligt lagen om tobak och liknande 

produkter samt lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter 

 

 
 

 

 

 

 

Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun  

2019-10-16; kf § 85 
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Föreskrifter Filipstads kommuns taxa för prövning och 

tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Filipstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) och bestämmelser meddelade 

med stöd av denna lag samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) och 

bestämmelser meddelade med stöd av denna lag.  

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:  

1. Handläggning i samband med prövning av tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror.  

2. Handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 

liknande produkter.  

3. Handläggning av anmälan om försäljning av produkter som omfattas av lagen 

om tobaksfria nikotinprodukter. 

4. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, 

elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning 

och liknande samt tobaksfria nikotinprodukter. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd överklagas.  
 

4 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig och/eller anmälningspliktig 

försäljning enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). 

 

Timtaxa 
5 § Vid tillämpning av denna taxa är avgift för handläggning (timtaxa) de senast fastställda 

avgifterna enligt taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena i 

Filipstads kommun. Avgift tas ut  

1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),  

2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 

tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift), eller  

4. enligt de andra grunder som anges i taxan 

 

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 

samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 

handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme 

per år tas ingen timavgift ut.  



 3 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 

och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

7 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som anges för 

det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Basmånad för indexuppräkning 

är oktober månad 2022.  

 

Avgift för tillståndsprövning 
8 § Avgift för prövning av tillståndsansökan om stadigvarande försäljning av tobak ska 

betalas i form av en fast avgift motsvarande 8 timmar. Avgiften tas ut även om ansökan 

avslås. Avgiften för prövning beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras 

med timtaxan. 

 

9 § Avgift för prövning av tillståndsansökan om tillfällig försäljning av tobak ska betalas i 

form av en fast avgift motsvarande 5 timmar. Avgiften tas ut även om ansökan avslås. 

Avgiften för prövning beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras med 

timtaxan. 

 

10 § Avgift för prövning vid ändring av tillståndet av tobaksförsäljning ska betalas i form 

av en fast avgift motsvarande 2 timmar. Avgiften tas ut även om ansökan avslås. Avgiften 

för prövning beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras med timtaxan. 

 

Avgift med anledning av anmälan  

11 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan om försäljning av elektroniska 

cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och liknande produkter tas ut med en fast avgift 

motsvarande 2 timmar.  

Avgift för handläggning med anledning av anmälan om försäljning av produkter som 

omfattas av lagen om tobaksfria nikotinprodukter tas ut med en fast avgift motsvarande 2 

timmar. 

Anmälningsavgiften beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras med 

timtaxan. 
 

Avgift för tillsyn  

12 § För regelbunden tillsyn ska en årlig tillsynsavgift betalas med de belopp som anges 

nedan.  

1. För försäljning av enbart tobak motsvarar den årliga tillsynsavgiften 5 timmar.  

2. För försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 

motsvarar den årliga tillsynsavgiften 2 timmar.  

3. För försäljning av enbart tobaksfria nikotinprodukter motsvarar den årliga 

tillsynsavgiften 2 timmar.  

4. För försäljning av tobak och antingen  

- elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare eller 

- tobaksfria nikotinprodukter 

motsvarar den årliga tillsynsavgiften 7 timmar. 
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5. För försäljning av produkter i alla kategorier, dvs tobak, elektroniska cigaretter 

och/eller påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter motsvarar den årliga 

tillsynsavgiften 8 timmar 

Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med 

timtaxan.  

 

13 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och kan tas ut i förskott. Om verksamheten 

tillståndsprövats eller anmäls under året tas tillsynsavgift ut endast om verksamheten 

inspekterats under året.  

 

14 § Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på grund av väsentliga 

brister, ingår dessa inte i den årliga tillsynsavgiften. Avgift för detta tas ut i form av 

timavgift genom att den faktiska nedlagda tiden multipliceras med timtaxan. 

 

 

Nedsättning av avgift 
16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 

enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

Avgiftens erläggande m.m. 
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Filipstads kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

 

18 § Vid ansökan om tillstånd ska avgift för prövning betalas innan handläggning av 

ärendet påbörjas. 

Vid anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och av 

tobaksfria nikotinprodukter ska avgift för prövning betalas innan handläggning av ärendet 

påbörjas. 

 

Verkställighetsfrågor m.m. 
19 § Av 9 kap 1 § lagen om tobak och liknande produkter samt 42 § lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter samt 22 a § förvaltningslagen framgår att nämndens beslut om avgift kan 

överklagas hos förvaltningsdomstol. 

____________ 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. Vid ärenden som kommer in efter denna dag 

tillämpas den nya taxan. 

 



Till Kommunstyrelsen

Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning

Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till 
kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper.

Avstämningstidpunkt: 20 Oktober 2022  (27 September 2022)

Sammanställning:

Likvida medel: Swedbank 54,4 mkr [Filipstads kommun 35,8 mkr, Stadshus 18,6 mkr]
Ränta inlåning 1,620% (1,750%)
Ränta utlåning 2,470% (2,600%)

Placeringar:

Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag

Svensk upplåning Kommuninvest 22,0 1,93% F 2024-11-11
Kommuninvest 11,5 0,76% F 2023-11-13
Kommuninvest 14,5 0,11% F 2024-10-02
Kommuninvest 27,5 0,46% F 2025-05-12
Kommuninvest 12,8 0,28% F 2023-11-23
Kommuninvest 47,0 0,25% F 2024-02-16
Kommuninvest 50,0 0,65% R 2024-11-29
Kommuninvest 14,0 0,55% R 2024-11-29
Kommuninvest 50,0 1,53% R 2026-02-04
Kommuninvest 33,0 1,62% R 2025-07-06
Kommuninvest 10,3 1,89% R 2026-02-04
Kommuninvest 60,0 3,11% F 2023-09-16

352,5 genomsnittlig ränta 1,29 %  (1,19 %)

Övertagna lån 9,1 0,34% F 2022-10-24
stiftelsen 6,0 0,74% R kvartalsvis / obestämd tid

1,3 0,44% F  2023-11-13
16,4 genomsnittlig ränta 0,49 %  (0,49 %)

368,9 genomsnittlig ränta 1,26 %  (1,16 %)
Total låneskuld   

Ekonomienheten  2022-10-20
 

Britt-Inger Gustafsson
Ekonomichef
O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - Centralt\Ekonomi\Lån och skuldebrev\Info till KS om likviditet\Information till 
kommunstyrelse avs. placeringar m.m.xls
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Budgetuppföljning 2022-09 för Filipstads kommun 

Filipstads kommun 

Förslag till beslut 

Att godkänna upprättad budgetuppföljning för 2022-09 

 

Sammanfattning av ärendet 

Filipstads kommun redovisar i budgetuppföljning för 2022-09 en 

resultatprognos på 31 026 tkr vilket är 23 285 tkr högre jämfört med budget 

2022 vilken uppgår till 7 741 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning för Filipstads kommun per 2022-09 

 

Ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per september 2022 

för Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnd, Barn- och utbildnings-

nämnd, Socialnämnd, Övriga nämnder samt Finansieringen. 

Sammantaget visar budgetuppföljningen en resultatprognos på 31 026 tkr 

vilket är en positiv avvikelse mot budget med 23 285 tkr. En försämring av 

resultatprognosen med -185 tkr sedan föregående prognos då den uppgick till 

31 211 tkr. 

Nämnderna redovisar en negativ avvikelse med sammantaget –14 655 tkr 

(Ks 425 tkr, MoB 830 tkr, Bun -5 150 tkr, Soc -10 760 tkr samt 

Övriga/gemensamma nämnder 0 tkr).  

Finansieringen redovisar en positiv avvikelse med 37 940 tkr. 

Enligt senaste skatteprognosen från SKR, cirkulär SKR 22:28 2022-08-25, 

beräknas skatteintäkter komma att ge överskott mot budget med 3 436 tkr som 

följd av uppjusterad förväntning av utvecklingen av skatteunderlaget. Generella 

statsbidrag beräknas ge överskott med 6 342 tkr, främst till följd av tillförda medel 

pga. sänkt skatt för pensionärer.  

Slutavräkningen uppgår totalt till 14 587 tkr.  



Filipstads kommun 

  Sida 

2(2) 
 

 

Filipstads kommun har också fått ’Stöd för högt flyktingmottagande’ med 3 484 

tkr och ’Stöd till kommuner med särskilda utmaningar’ med 3 625 tkr vilka inte 

var budgeterade.  

Totalt ger skatteintäkter och generella statsbidrag och övriga stöd ett överskott 

med 31 474 tkr.  

 

Hannes Fellsman 

Kommundirektör 

Britt-Inger Gustafsson 

Ekonomichef 

 

 



Budgetuppföljning 
2022-09



Sammanställning 
 

Period: Januari -  September 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

KS 133 099 124 262 8 837 181 404 180 979 425

MOB 1 800 799 1 002 2 379 1 549 830

BUN 164 815 166 242 -1 427 218 042 223 192 -5 150

SOC 262 894 274 682 -11 788 342 636 353 396 -10 760

ÖVRIGA NÄMNDER 13 508 12 915 593 17 812 17 812 0

TOTALT verksamheterna 576 116 578 900 -2 783 762 273 776 928 -14 655

FINANSIERING 577 610 610 441 32 831 770 014 807 954 37 940

TOTALT RESULTAT före 
extraordinära poster 1 494 31 541 30 048 7 741 31 026 23 285

Extraordinära poster

TOTALT RESULTAT efter 
extraordinära poster 1 494 31 541 30 048 7 741 31 026 23 285
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Kommentarer 

Sammanfattning 

Utfall avvikelse:  30 048 tkr   Prognos = 23 285 tkr 
Filipstads kommun redovisar sammantaget en avvikelse i utfall för perioden med 30 048 tkr (32 208 tkr). 

Prognosavvikelsen uppgår till 23 285 tkr (23 470 tkr). En försämring med -185 tkr sedan föregående prognos. 
Inom de olika nämnderna uppgår prognosavvikelsen till -14 655 tkr (-13 530 tkr). En försämring med -1 125 tkr sedan föregående 
prognos. Inom MOB har prognosen förbättrats med 30 tkr, medan inom KS en försämring med -145 tkr, inom BUN med -150 tkr 
samt inom SOC med -860 tkr. 

Prognosavvikelsen för finansiering uppgår till 37 940 tkr (37 000 tkr). En förbättring med 940 tkr sedan föregående prognos. 
Förbättring beror främst högre schablonintäkter. 
Det är främst skatteintäkter, generella statsbidrag och övriga stöd som ger överskott med 31 474 tkr.  

Resultat för 2022 är budgeterat till 7 741 tkr men avvikelsen gör att resultatprognosen uppgår till 31 026 tkr.  

Filipstads kommun har under perioden januari 2022 – mars 2022 erhållit ersättning för sjuklönekostnader med 5 464 tkr. 

KS - Kommunstyrelsen 
Utfall avvikelse: 8 837 tkr    Prognos = 425 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 8 837 tkr (9 879 tkr). 

Prognosen beräknas till ett överskottskott med 425 tkr (570 tkr). En försämring med -145 tkr sedan föregående prognos. Inom Ksau 
uppgår prognosen till 1 495 tkr och inom Teknikutskott med -1 070 tkr. Överskott respektive underskott beror främst på lägre 
personalkostnader inom Ksau och ökade elpriser inom TU. 

MOB - Miljö- och byggnadsnämnd 
Utfall avvikelse:  1 002 tkr    Prognos = 830 tkr 
MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 1 002 tkr (970 tkr). Överskottet beror främst på intäkter för 
bygglov för simhall, Gammelkroppa fiskodling och Barilla Sverige AB. 

MOB beräknar ett överskott med 830 tkr (800 tkr). En förbättring med 30 tkr sedan föregående prognos. 
Beräknat överskott förklaras främst av ökade bygglovsintäkter för simhall, Gammelkroppa fiskodling och Barilla Sverige AB. 

BUN – Barn- och utbildningsnämnd 
Avvikelse utfall = -1 427 tkr   Prognos = -5 150 tkr   
Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter nio månader en negativ avvikelse med -1 427 tkr (792 tkr). Överskottet finns främst 
inom Förskola. Underskotten redovisas framför allt inom Gymnasium och Grundskola. Underskotten beror på högre lönekostnader 
än budgeterat. 

Prognosen för helår förväntas till -5 150 tkr (-5 000 tkr). En försämring med -150 tkr sedan föregående prognos. 
Underskottet beror främst på att Gymnasiet och Grundskola har högre personalkostnader än budgeterat. 

SOC - Socialnämnd 
Avvikelse utfall = -11 788 tkr       Prognos = -10 760 tkr 
Socialförvaltningens avvikelse för perioden uppgår till -11 788 tkr (-11 303 tkr). En försämring med -485 tkr. 

Socialförvaltningen redovisar en prognos på -10 760 tkr (-9 900 tkr). En försämring med -860 tkr sedan föregående prognos 
på grund av att bemanningssvårigheterna inte minskat som förväntat.  
Underskott finns främst inom Vård och omsorg med -3 100 tkr, inom Individ- och familjeomsorg med -4 960 tkr, Funktionsstöd 
med -3 480 tkr samt inom Hemsjukvård med -1 400 tkr. 
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Övriga nämnder 
Utfall avvikelse= 593 tkr    Prognos = 0 tkr 
Övriga/gemensamma nämnder redovisar sammantaget ett utfall i perioden med 593 tkr (590 tkr).  Överskottet inom Valnämnden 
beror på att alla kostnaderna för valet ännu inte är bokförda. 
  
Alla enheter förväntar en prognos i balans med budget 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
Finansiering 
Utfall avvikelse:  32 831 tkr    Prognos = 37 940 tkr 
Finansieringen redovisar ett utfall i perioden på 32 831 tkr (31 236 tkr).  
 
Prognosavvikelsen för finansiering uppgår till 37 940 tkr (37 000 tkr). En förbättring med 940 tkr sedan föregående prognos.  
Förbättring beror främst på justerad prognos för schablonersättningar med 540 tkr, sänkt arbetsgivaravgift för 19,23 åringar med 200 
tkr och finansiella intäkter med 200 tkr. 
 
Enligt senaste skatteprognosen från SKR, cirkulär SKR 22:28 2022-08-25, beräknas skatteintäkter komma att ge överskott mot 
budget med 3 436 tkr som följd av uppjusterad förväntning av utvecklingen av skatteunderlaget. Generella statsbidrag beräknas ge 
överskott med 6 342 tkr, främst till följd av tillförda medel pga. sänkt skatt för pensionärer.  
Slutavräkningen uppgår totalt till 14 587 tkr.  
Filipstads kommun har också fått ’Stöd för högt flyktingmottagande’ med 3 484 tkr och ’Stöd till kommuner med särskilda utmaningar’ 
med 3 625 tkr vilka inte var budgeterade.  
Totalt ger skatteintäkter och generella statsbidrag och övriga stöd ett överskott med 31 474 tkr.  
 
Enligt beslut är arbetsgivaravgifterna för 19 - 23-åringar sänkta från 31,42 % till 19,73 %. Sänkningen gäller från 2021-01-01 till 
2023-03-31. Filipstads kommun har budgeterat en intäkt med 2 300 tkr. Prognosen efter nio månader uppgår till 3 200 tkr (3 000 tkr). 
Prognosen för schablonintäkter uppgår till 1 750 tkr (1 211 tkr). Ingen intäkt är budgeterad för schabloner. 
Pensionskostnaden förbättras med 3 000 tkr. Slutavräkningen för pensioner 2021 och ny prognos från KPA avseende den 
individuella delen 2022 har presenterats av KPA under augusti. 
Finansiella intäkter visar överskott pga. större utdelning från Filipstads Värme AB och Kommuninvest. 
Finansiella kostnader visar överskott då räntebelastningen för upptagna lån inte är så hög som budgeterat. 
Intern kapitalkostnad (internränta) kommer att minska med -1 785 tkr som en följd av fördröjd investering i bl.a bredbandsutbyggnad 
och att nedskrivning av inventarier skedde i årsbokslut för 2021. 
Övriga konton inom finansieringen förväntas vara i balans med budget. 
 
 

Åtgärder 
 
Prognosen för maj visar på ett resultat på 31 026 tkr.  
 
Inom de olika nämnderna uppgår prognosavvikelsen till -14 655 tkr. Finansieringen prognostiserar ett överskott med 37 940 
tkr något som inte bedöms ge samma stora positiva utfall 2023.  
Målsättningen, att i enlighet med den ekonomiska handlingsplanen, komma i budgetram baserad på 2020 års ram kvarstår. 
Det kan konstateras att detta mål ännu inte har nåtts i alla nämnder trots flertalet presenterade besparingsförslag för 
nämnderna. Det kommer krävas politiska beslut för att förutsättningar för en ekonomi i balans ska uppnås. 
Förvaltningarna förväntas vidta och presentera åtgärder, framför allt där underskott prognostiseras vilket till största delen 
åligger Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen måste vara tydlig och kräva att 
nämnderna redovisar till KS om vilka åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans. 
 
Inom BUN prognostiseras ett underskott på -5 150 tkr. Underskottet beror på att Gymnasiet och Grundskola har högre 
personalkostnader än budgeterat medans förskolan redovisar överskott. 
 
Kommunstyrelsen redovisar totalt ett överskott på 425 tkr. Ökade el-, diesel- och drivmedelspriser påverkar teknikutskottets 
budget negativt men dessa underskott täcks upp av överskott inom Ksau då vissa personalkostnader bärs i projekt.  
 
Socialförvaltningens prognostiserar ett underskott på -10 760 tkr. Underskottet förklaras framför allt av 
bemanningsproblematiken under sommaren, en problematik som inte minskat som förväntat efter sommaren.  
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Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 830 tkr vilket framför allt förklaras med högre bygglovsintäkter 
än budgeterat.  
 
Finansieringen prognostiserar ett överskott med 37 940 tkr, en förbättring med 940 tkr sedan föregående prognos.  
Förbättring beror främst på justerad prognos för schablonersättningar, sänkt arbetsgivaravgift för 19 - 23 åringar samt 
finansiella intäkter. 
 
 
 
 
Underskrift 
Hannes Fellsman 
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Kommunstyrelsen 
 

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

KSau 43 437 39 361 4 075 56 566 55 071 1 495

KFU 2 840 2 752 89 3 470 3 470 0

TU 86 822 82 149 4 673 121 368 122 438 -1 070

TOTALT 133 099 124 262 8 837 181 404 180 979 425

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning KS:    
 
Utfall avvikelse: 8 837 tkr    Prognos = 425 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 8 837 tkr (9 879 tkr). 
 
Prognosen beräknas till ett överskottskott med 425 tkr (570 tkr). En försämring med -145 tkr sedan föregående prognos. Inom Ksau 
uppgår prognosen till 1 495 tkr och inom Teknikutskott med -1 070 tkr. Överskott respektive underskott beror främst på lägre 
personalkostnader inom Ksau och ökade elpriser inom TU. 
 
KSau - Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Utfall avvikelse: 4 075 tkr    Prognos = 1 495 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 4 075 tkr (3 953 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom HR-enheten. 
 
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 1 495 tkr (1 170 tkr). En förbättring med 325 tkr sedan föregående prognos. 
Förbättring av prognos finns inom HR-, Ekonomi och AIE-enhet. 
Överskott finns sedan tidigare inom Ekonomienhet där befintlig personal arbetar i projekt och ej utnyttjade konsultmedel, inom AIE- 
administration där vakans funnits under de fyra första månaderna, avslut av extratjänster med positivt överskott och att kostnaden för 
feriearbete understiger budget. Inom HR där överskott finns inom företagshälsovård och inom kontot för fackliga företrädare. 
Motverkas dock av underskott inom bemanningscentralen. 
 
KFU - Kultur och föreningsutskott 
Utfall avvikelse:  89 tkr    Prognos = 0 tkr 
KFU visar en positivnegativ bokförd avvikelse, 89 tkr (-71 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 (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
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TU - Teknikutskott 
Utfall avvikelse:   4 673 tkr    Prognos = -1 070 tkr 
TU's bokförda överskott efter september uppgår till 4 673 tkr (5 997 tkr). Överskott finns i stort sett inom de flesta verksamheter.  
 
TU prognostiserar ett underskott med -1 070 tkr (-600 tkr). En försämring med -470 tkr sedan föregående prognos. 
Inom skattefinansierad verksamhet prognostiseras ett underskott med -1 170 tkr (-800 tkr) och inom avgiftsfinansierad verksamhet 
ett överskott med 100 tkr (-200 tkr). 
Inom skattefinansierad verksamhet visar IT-enheten överskott med 1 700 tkr (1 700 tkr) då kapitalkostnader för bredbandsutbyggnad 
är fördröjt och som en följd av nedskrivning av inventarier i årsbokslut 2021. Inom Fastighetsenheten beräknas underskott med  
-3 340 tkr (-2 760 tkr). En försämring sedan föregående prognos med -580 tkr till följd av fortsatt höga priser på främst el. 
 
Inom avgiftsfinansierad verksamhet beräknas också överskott 100 tkr (200 tkr). En försämring med -100 tkr sedan föregående 
prognos inom Vatten och avlopp främst beroende på höga elpriser. 
 
 
 
Åtgärder 
 
Sammantaget prognostiseras ett överskott inom KS på 425 tkr.  
 
Överskott 1 495 tkr prognostiseras inom KSAU där ekonomienheten och AIE har personal som arbetar i projekt delar av året. 
Vakanser hos AIE samt ersättning för extratjänster bidrar till överskottet. 
Underskott med -1 070 tkr redovisas inom Teknikutskott vilket framför allt beror på ökade elpriser vilket medför ett underskott 
på drygt 3 miljoner kronor på fastighetsenheten. Inom IT prognostiseras ett överskott med 1 700 tkr vilket förklaras av lägre 
kapitaltjänstkostnader för bredbandsutbyggnad och avskrivna inventarier. 
 
Inga behov av åtgärder krävs i nuläget, dock följs utvecklingen noggrant gällande elpriser. Åtgärdsförslag är under 
framtagande för att möte fortsatt ökade elpriser.  
 
 
Underskrift 
Hannes Fellsman 
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   Miljö- och byggnadsnämnd 
 

Period: Januari -  September 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

1 800 799 1 002 2 379 1 549 830

  

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnd: 
 
Utfall avvikelse:  1 002 tkr    Prognos = 830 tkr 
MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 1 002 tkr (970 tkr). Överskottet beror främst på intäkter för 
bygglov för simhall, Gammelkroppa fiskodling och Barilla Sverige AB. 
 
MOB beräknar ett överskott med 830 tkr (800 tkr). En förbättring med 30 tkr sedan föregående prognos. 
Beräknat överskott förklaras främst av ökade bygglovsintäkter för simhall, Gammelkroppa fiskodling och Barilla Sverige AB. 
 
 
 
 
Åtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Henric Forsberg 
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Barn- och utbildningsnämnd 

Period: Januari - September 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

164 815 166 242 -1 427 218 042 223 192 -5 150

Kommentarer  

Sammanfattning BUN 
Avvikelse utfall = -1 427 tkr   Prognos = -5 150 tkr   
Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter nio månader en negativ avvikelse med -1 427 tkr (792 tkr).  
Överskott finns främst inom Förskolan med 1 266 tkr på grund av lägre lönekostnader och ökade föräldraintäkterna med cirka 200 
tkr. Statsbidragen redovisar även ett positivt utfall på 400 tkr efter nio månader. 
Kulturskolan redovisar ett överskott med cirka 180 tkr gällande personalkostnader. BUN gemensamt redovisar ett överskott med  
200 tkr som beror främst på lägre kapitaltjänstkostnader. 
Underskott redovisas framför allt under Gymnasiet med -1 317 tkr och Grundskolan med -2 053 tkr. Underskotten beror på högre 
lönekostnader mot budgeterat. 

Prognosen på helår förväntas till -5 150 tkr ( -5 000 tkr). En försämring med -150 tkr sedan föregående prognos. 
Det beror på ökade kostnader gällande den interkommunala ersättningen inom Grundskola och Spångbergsgymnasiet. 

Bun gemensamt  
Avvikelse utfall = 214 tkr   Prognos = 50 tkr  
BUN gemensamts bokförda avvikelse efter nio månader uppgår till 214 tkr (207 tkr). Kapitaltjänstkostnaderna redovisar ett överskott 
med cirka 200 tkr och nämndkostnaderna har varit lägre mot budgeterat med 120 tkr för perioden. 
Skolskjutskostnaderna har ett negativt utfall på -285 tkr och prognosticera ett resultat med -350 tkr. Ökade kostnader beror på 
stigande drivmedelspriser. 
Kapitaltjänstkostnaderna prognosticerar ett överskott med 300 tkr och nämndkostnader med 100 tkr gällande nämndarvoden. 

BUN gemensamt prognosticerar ett överskott med 50 tkr (0 tkr). En förbättring med 50 tkr sedan föregående prognos vilket beror på 
lägre nämndarvoden mot budgeterat. 

Förskoleverksamhet 
Avvikelse utfall = 1 266 tkr   Prognos = 1 000 tkr  
Förskolan har en positiv avvikelse på 1 266 tkr (1 429 tkr). Det beror på lägre personalkostnader då vikariekostnaderna varit lägre 
samt att verksamheten har lägre lönekostnader än beräknat. Återhållsamhet av anställningar under sommarmånaderna juni-augusti 
månad har minskat personalkostnaderna ytterligare. 
Osäkerhet finns gällande hur mycket stödinsatser som behövs tillsättas under hösten 2022. 
Statsbidragen redovisar ett positivt utfall på cirka 400 tkr efter nio månader och att föräldraintäkterna fortsätter redovisa ett överskott 
med 190 tkr. 
Bidragsersättningen till friförskolor redovisar ett underskott på -80 tkr, då barnantalet varit högre mot budgeterat. 

Förskolan prognosticerar ett resultat på 1 000 tkr (1 000 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Bidrag till friförskolorna prognosticeras ett underskott med -200 tkr (-200 tkr). 
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Personalkostnaderna beräknas bli lägre mot budgeterat med 700 tkr (700 tkr). Föräldraavgifterna beräknas ett överskott med 100 tkr 
(100 tkr) mot budgeterat. Statsbidragen fortsätter att prognosticera ett överskott med 400 tkr. Det beror på beviljat statsbidrag från 
2021 från Skolverket. Bidraget har en engångseffekt under 2022. 
 
Grundskolan       
Avvikelse utfall = -2 053 tkr   Prognos = -4 950 tkr    
Grundskolan totalt har en negativ avvikelse på -2 053 tkr (-933 tkr). Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över 
budgeterad nivå. 
 
Grundskolan prognosticerar sammantaget ett underskott med -4 950 tkr ( -4 550 tkr). En försämring med -400 tkr sedan föregående 
prognos. Det beror på ökande kostnader på den interkommunala ersättningen under hösten 2022. 

 
- Grundskolan prognostiserar ett underskott med -3 500 tkr (– 3 500 tkr). 
- Grundsärskolan prognosticerar ett underskott med -450 tkr (-600 tkr) på grund av personalkostnader. Ökade kostnader beräknas 

under hösten 2022 då verksamheten kommer att ha fler antal inskrivna elever under hösten 2022. 
- IKE (Interkommunal ersättning) prognosticerar ett underskott med -1 300 tkr (-750 tkr). Antalet elever som är folkbokförda i 

Filipstads kommun och som går på andra grundskolor i andra kommuner har ökat under höstterminen mot budgeterat. 
- Bidrag till friskola prognostiseras till ett överskott med 300 tkr (300 tkr). 
 
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 = -1 137 tkr    Prognos = -1 600 tkr     
Gymnasiet uppvisar en negativ budgetavvikelse med -1 137 tkr (-556 tkr) för perioden. Främsta orsaken är att personalkostnaderna 
ligger över budgeterande nivå samt att projektet IMprove redovisar ett negativt utfall med cirka -300 tkr. 
 
Spångbergsgymnasiet inklusive IM prognosticerar ett underskott med -1 600 tkr (-1 600 tkr). Ingen förändring sedan föregående 
prognos. 
I den beräknade prognosen ingår statsbidrag från 2021 med 1 500 tkr gällande bidraget för lärling från Skolverket. Bidraget har en 
engångseffekt under 2022. 
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. 
 
Gymnasiet har varit projektansvarig för projektet IMprove under hösten 2019 till vårterminen 2021. Kostnaderna har stämts av 
månadsvis. Bidraget som inkommit efter sista redovisningen har inte täckt de avstämda kostnaderna för projektet fullt ut, då det ingår 
en självfinansiering i projektet. Kostnaden för projektet redovisar ett utfall på cirka -300 tkr. 
 
IKE, Inackordering, skolskjutsar, antagning     
Avvikelse utfall = -132 tkr    Prognos = 0 tkr    
IKE, inackorderingsbidrag och Skolskjutsar visar en negativ avvikelse med -132 tkr (171 tkr). Underskottet beror framför allt på 
ökade kostnader på den interkommunala ersättningen med -315 tkr. 
 
Interkommunala ersättningen prognosticerar ett underskott med -150 tkr (0 tkr). 
Skolskjutsar prognostiserar ett resultat med 150 tkr (150 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. Överskottet beror på färre 
elever som ansöker om busskort. 
 
KAA, Kommunalt aktivitetsansvar      
Avvikelse utfall = -48 tkr   Prognos = 0 tkr     
KAA prognostiserar ett resultat i balans med budget, 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.  
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Kulturskolan/Fritidsgårdar       
Avvikelse utfall = 181 tkr   Prognos = 0 tkr    
Kulturskolan och fritidsgårdar har ett positivt utfall totalt på 181 tkr (338 tkr). Överskottet redovisas framför allt under Kulturskolan 
med 249 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster till kursverksamheten i Kulturskolan. Under hösten är en del kostnadskrävande 
aktiviteter som studieresor och konserter planerade, samt ett kodlås till Elverket. 
 
Kulturskolan prognosticerar ett resultat med budget, 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
Elevhälsan       
Avvikelse utfall = 122 tkr   Prognos = 0 tkr     
Elevhälsan visar en positiv avvikelse med 122 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader mot budgeterat.  
 
Elevhälsan prognostiserar ett överskott med 250 tkr (0 tkr). En förbättring med 250 tkr sedan föregående prognos. Det beror på 
2,0 vakanta tjänster från augusti månad. 
 
Familjecentralen       
Avvikelse utfall = 160 tkr   Prognos = 0 tkr     
Familjecentralen har en positiv avvikelse med 160 tkr.  
 
Familjecentralen prognosticerar ett överskott med 100 tkr (0 tkr). En förbättring med 100 tkr sedan föregående prognos. 
Förbättringen beror på lägre personalkostnader mot budgeterat. 
 
 
 
Åtgärder 
 

tkr
Åtgärder 2022 Effekt 2022 Helårseffekt Helårseffekt 

2023 2024
Beslutade åtgärder 2021:  
Spångbergsgymnsiet minskad organisation   
(4 800- 1 000 tkr) 3 800 3 350 3 800 3 800

Förslag till åtgärder 2022:  
Fortsatt utredningsarbete 8 000 ? ? ?
Justerad PO-pålägg 2023 2 450   
 
 
Kommentarer till 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 bergtekning 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 
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Ej beslutade till åtgärder: 
 
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. 
 

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. 
Åtgärder som en följd av ökade pensionskostnader kommer att arbetas fram. 

 
Underskrift 
Sten-Åke Eriksson 

12



Socialnämnd 
 

Period: Januari -  September 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

262 894 274 682 -11 788 342 636 353 396 -10 760  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning SOC  
 
Avvikelse utfall = -11 788 tkr       Prognos = -10 760 tkr 
Socialförvaltningen redovisar en avvikelse på -11 788 tkr (-11 303 tkr). En försämring med -485 tkr främst beroende på fortsatta 
svårigheter med bemanning vilket leder till höga kostnader för övertid. 
 
Socialförvaltningen redovisar en prognos på -10 760 tkr (-9 900 tkr). En försämring med -860 tkr sedan föregående prognos 
på grund av att bemanningssvårigheterna inte minskat som förväntat. Kostnaderna för skyddsutrustning och material är 
avsevärt högre än budget vilket gör att förvaltningen bedömer det som nödvändigt att öka budgeten inför 2023 med 1 000 tkr 
för att möta den ökade kostnaden.  
 
Den negativa prognosen beror främst på höga kostnader för försörjningsstöd, placeringar BoU, personalförstärkningar på 
SÄBO och funktionsstöd, mycket svåra bemanningsproblem under året men främst sommaren samt ökade kostnader för 
skyddsutrustning och drivmedel. Det är fortsatt svårt att rekrytera till Lesjöfors vilket gör att bemanningsproblematiken medför 
ökade kostnader. Det finns idag ett flertal vakanta tjänster inom hemtjänsten i Lesjöfors. Förvaltningschef och ekonom har 
påbörjat en översyn och genomgång av alla verksamheter inom Vård och omsorg tillsammans med verksamhetschef och 
respektive enhetschef. Målet är en förbättrad ekonomistyrning och ett mer proaktivt arbete när det gäller ekonomi. Tanken är 
också att det ska påverka det ekonomiska resultatet på ett positivt sätt. 
 
Ett arbete har påbörjats mellan Socialförvaltningen, AIE och Vuxenutbildningen för att kunna möta bemanningsbehovet inför 
nästa sommar. 
 
 
Socialnämnden  
Avvikelse utfall = 167 tkr       Prognos = 180 tkr 
Socialnämnden redovisar en avvikelse på 167 tkr (143 tkr). En förbättring med 24 tkr på grund av att möten inte hållits under 
rådande smittläge. 
 
Socialnämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 180 tkr (140 tkr). En förbättring med 40 tkr sedan föregående prognos. 
Överskottet beror på inställda möten inom Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor. 

 
 
Förvaltningsledning/färdtjänst 
Avvikelse utfall = 700 tkr       Prognos = 750 tkr 
Förvaltningsledning redovisar en avvikelse på 700 tkr (685 tkr). Avvikelsen beror på minskade handledarkostnader, minskat 
behov av arbetskläder samt att tjänsten som verksamhetschef IFO ej är tillsatt. 

Förvaltningsledning beräknar en positiv prognos på 750 tkr (750 tkr). Ingen förändring sedan förgående prognos. 
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Den positiva prognosen beror på minskat behov av arbetskläder, minskade handledarkostnader samt att tjänsten för 
verksamhetschef IFO inte kommer att tillsättas i år. 
 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) Vuxna 
Avvikelse utfall = -1 846 tkr       Prognos = - 1 900 tkr 
IFO Vuxna redovisar en avvikelse på -1 846 tkr (-1 945 tkr). En förbättring med 99 tkr främst på grund av minskat 
försörjningsstöd. 
 
IFO Vuxna redovisar en prognos på -1 900 tkr (-2 300 tkr). En förbättring 400 tkr sedan föregående prognos på grund av 
minskat försörjningsstöd samt 2 vakanta tjänster under resterande del av året. Den negativa prognosen beror främst på höga 
kostnader för försörjningsstöd samt externa vuxenplaceringar där kommunens interna vårdkedja inte har kunnat tillgodose 
behovet.  
 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) Barn och Unga 
Avvikelse utfall = -2 869 tkr       Prognos = - 3 060 tkr 
BoU redovisar en avvikelse på -2 869 tkr (-3 186 tkr). En förbättring med -317 tkr främst beroende på avslutade ärenden under 
perioden. Den negativa avvikelsen beror på ett fortsatt högt antal placeringar.  
 
BoU redovisar en prognos på -3 060 tkr (-2 760 tkr). En försämring med -300 tkr sedan föregående prognos på grund av nya 
placeringar. Den negativa prognosen beror på fortsatt höga placeringskostnader. 
 
  

  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 28 640 -2 500 2 103 

Placeringar BoU 33 710 30 382 21 800 25 510 -3 710 8 200 

Summa  64 453 57 529 47 940 54 150 -6 210 10 303 

         

         

Övrigt IFO Vuxna 18 951 15 497 16 513 15 913 600 3 038 

Övrigt IFO BoU 10 389 14 198 16 370 15 720 650 -5 331 

Summa  29 340 29 695 32 883 31 633 1 250 -2 293 

         

Totalt IFO 93 793 87 224 80 823 85 783 -4 960 8 010 
 
 
Biståndsbedömning 
Avvikelse utfall = 200 tkr       Prognos = 300 tkr 
Biståndsbedömning redovisar en avvikelse på 200 tkr (143 tkr). En förbättring med 57 tkr främst beroende på statsbidrag. Den 
positiva avvikelsen beror på en bra sommar utan behov av förstärkning.  

Biståndsbedömning redovisar ett prognostiserat överskott på 300 tkr (250 tkr). En förbättring med 50 tkr sedan föregående 
prognos då ytterligare statsbidrag tillförts verksamheten under 2022.  
 
 
Vård och omsorg 
Avvikelse utfall = -4 877 tkr       Prognos = -3 100 tkr 
Vård och omsorg redovisar en avvikelse på -4 877 tkr (-3 937 tkr). En försämring med -940 tkr sedan föregående prognos 
främst beroende på fortsatt stora problem med sjukfrånvaro, personalrekrytering och förstärkningsbehov, vilket leder till höga 
fyllnads-, tim- och övertidskostnader, samt ökade kostnader för skyddsmaterial och drivmedel.  

Vård och omsorg beräknar en prognos på -3 100 tkr (-2 050 tkr). En försämring med -1 050 tkr sedan föregående prognos på 
grund av ovan nämnda orsaker.  
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Kommunrehab  
Avvikelse utfall = 1 116 tkr       Prognos = 950 tkr 
Kommunrehab redovisar en avvikelse på 1 116 tkr (1 052 tkr). En förbättring med 64 tkr främst beroende på vakanta tjänster 
och att bostadsanpassningsbidrag inte är utbetalda. 
 
Kommunrehab beräknar en positiv prognos på 950 tkr (950 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Den positiva prognosen beror främst på statsbidrag, svårigheter med rekrytering samt att tjänsten för sinnesträning inte 
återbesatts vid pensionsavgång.  
 
 
Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull  
Avvikelse utfall = -49 tkr       Prognos = 0 tkr 
Rehab- och korttidsenheten redovisar en avvikelse på -49 tkr (-27 tkr). En försämring med -14 tkr främst beroende på 
kostnadsökningar för skyddsutrustning och övrigt material. 
 
Rehab- och korttidsenheten beräknar en prognos på 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
 
Hemsjukvården  
Avvikelse utfall = -785 tkr       Prognos = -1 400 tkr 
Hemsjukvården redovisar en avvikelse på -785 tkr (-870 tkr). En förbättring med 85 tkr beroende på att kostnaden för 
bemanningssköterskor under september saknas i avvikelsen. Den totala avvikelsen beror på höga kostnader för 
bemanningssköterskor, ersättning för flyttad semestervecka, extrapass, sjukfrånvaro och ökade priser för sjukvårdsmaterial.  
 
Hemsjukvården beräknar en negativ prognos på -1 400 tkr (-1 400 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Prognosen är mycket osäker beroende på hur stort behovet av bemanningssköterskor och vikarier blir resten av året.  
 
 
Funktionsstöd  
Avvikelse utfall = -3 545 tkr       Prognos = -3 480 tkr 
Funktionsstöd redovisar en avvikelse på -3 545 tkr (-3 359 tkr). En försämring med -186 tkr främst beroende på stora 
bemanningsproblem, behov av extra förstärkningar, nytt assistansärende, ärendeökningar inom korttidsföräldrar samt 
förlorade inkomster på grund av att en brukare varit inlagd på sjukhus. Del av året har extern gruppbostadsplats köpts. 
 
Funktionsstöd beräknar en negativ prognos på -3 480 tkr (-3 480 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
 
 

Åtgärder 
 
Socialförvaltningen har tidigare räknat fram att det behövs åtgärder för 7 640 tkr för att nå 2020 års ekonomiska ram. Den 
summan ökas nu med 1 000 tkr till 8 640 tkr för att klara av de ökade kostnaderna för skyddsutrustning och material. 
Förvaltningen hänvisar till tidigare utredningsuppdrag för att nå en budget i balans. Uppdragen redovisas på nämndens 
sammanträde i oktober och november. Förvaltningen kommer, till sammanträdet i november, att komplettera med ytterligare 
förslag utöver de som redan finns.  
 
 
Underskrift 
Åsa Andersson 
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Övriga/gemensamma nämnder 
 

Period: Januari -  September 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

Revision 523 430 93 698 698 0

Valnämnd 610 377 233 610 610 0

Överförmyndare 1 388 1 361 27 1 851 1 851 0
BRT-Bergslagens 
räddningstjänst 8 674 8 471 203 11 568 11 568 0

LÖV - Lönesamverkan 2 313 2 276 37 3 085 3 085 0

TOTALT 13 508 12 915 593 17 812 17 812 0

  

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Övriga nämnder: 
 
Utfall avvikelse= 593 tkr    Prognos = 0 tkr 
Övriga/gemensamma nämnder redovisar sammantaget ett utfall i perioden med 593 tkr (590 tkr).  Överskottet inom Valnämnden 
beror på att alla kostnaderna för valet ännu inte är bokförda. 
  
Alla enheter förväntar en prognos i balans med budget 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
 
 
 
 
Åtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Britt-Inger Gustafsson 
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Finansiering 
 

Period: Januari -  September 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

Skatteintäkter 330 744 333 410 2 666 441 110 444 546 3 436

Slutavräkning 11 886 11 886 0 14 588 14 588

Mellankommunal utj. 750 702 -48 1 000 1 000 0

Generella statsbidrag 241 567 244 648 3 081 322 175 328 517 6 342
Stöd för högt 
flyktingmottagande 2 613 2 613 0 3 484 3 484
Stöd för kommuner 
med särskilda 
utmaningar 2 719 2 719 0 3 625 3 625

Avsatta medel 9 372 9 374 2 12 500 12 500 0

Avsatta medel - 
folkhälosarbete 1 500 1 500 0 2 000 2 000 0

Lägre arb.giv.avgift 19-
23 åringar 1 725 2 704 979 2 300 3 200 900

Schablonintäkter 1 732 1 732 0 1 750 1 750

Finansiella intäkter 4 264 7 092 2 828 5 350 6 950 1 600

Finansiella kostnader -2 980 -1 741 1 239 -3 975 -2 975 1 000

Pensionskostnad -40 500 -36 012 4 488 -54 015 -51 015 3 000

Pensionskostnad intern 25 856 26 073 217 34 484 34 484 0

Kapitalkostnad intern 5 312 3 741 -1 571 7 085 5 300 -1 785

TOTALT 577 610 610 441 32 831 770 014 807 954 37 940
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Kommentarer  
 
Sammanfattning Finansiering: 
 
Utfall avvikelse:  32 831 tkr    Prognos = 37 940 tkr 
Finansieringen redovisar ett utfall i perioden på 32 831 tkr (31 236 tkr).  
 
Prognosavvikelsen för finansiering uppgår till 37 940 tkr (37 000 tkr). En förbättring med 940 tkr sedan föregående prognos.  
Förbättring beror främst på justerad prognos för schablonersättningar med 540 tkr, sänkt arbetsgivaravgift för 19,23 åringar med 200 
tkr och finansiella intäkter med 200 tkr. 
 
Enligt senaste skatteprognosen från SKR, cirkulär SKR 22:28 2022-08-25, beräknas skatteintäkter komma att ge överskott mot 
budget med 3 436 tkr som följd av uppjusterad förväntning av utvecklingen av skatteunderlaget. Generella statsbidrag beräknas ge 
överskott med 6 342 tkr, främst till följd av tillförda medel pga. sänkt skatt för pensionärer.  
Slutavräkningen uppgår totalt till 14 587 tkr.  
Filipstads kommun har också fått ’Stöd för högt flyktingmottagande’ med 3 484 tkr och ’Stöd till kommuner med särskilda utmaningar’ 
med 3 625 tkr vilka inte var budgeterade.  
Totalt ger skatteintäkter och generella statsbidrag och övriga stöd ett överskott med 31 474 tkr.  
 
Enligt beslut är arbetsgivaravgifterna för 19 - 23-åringar sänkta från 31,42 % till 19,73 %. Sänkningen gäller från 2021-01-01 till 
2023-03-31. Filipstads kommun har budgeterat en intäkt med 2 300 tkr. Prognosen efter nio månader uppgår till 3 200 tkr (3 000 tkr). 
Prognosen för schablonintäkter uppgår till 1 750 tkr (1 211 tkr). Ingen intäkt är budgeterad för schabloner. 
Pensionskostnaden förbättras med 3 000 tkr. Slutavräkningen för pensioner 2021 och ny prognos från KPA avseende den 
individuella delen 2022 har presenterats av KPA under augusti. 
Finansiella intäkter visar överskott pga. större utdelning från Filipstads Värme AB och Kommuninvest. 
Finansiella kostnader visar överskott då räntebelastningen för upptagna lån inte är så hög som budgeterat. 
Intern kapitalkostnad (internränta) kommer att minska med -1 785 tkr som en följd av fördröjd investering i bl.a bredbandsutbyggnad 
och att nedskrivning av inventarier skedde i årsbokslut för 2021. 
 
Övriga konton inom finansieringen förväntas vara i balans med budget. 
 
 
Underskrift    
Britt-Inger Gustafsson 
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Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

1(1) 

 
 

 

Sammanträdesdatum 

2022-10-24  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2022-000013 

Kulturstipendier 2022 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar  

att uppdra till kulturchefen att presentera kultur- och föreningsutskottets 

förslag till mottagare av stipendierna på kommunstyrelsens sammanträde i 

oktober. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2022-03-17 § 13 utlyser 

Filipstads kommun årligen kulturstipendier.  

 

Ferlinstipendiet avser att stimulera och uppmuntra förtjänstfulla insatser 

inom områdena litteratur, musik, konst, teater, film, dans med flera. 

Stipendiet till Årets Eldsjäl avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla 

insatser inom idrottsrörelsen samt inom annat förenings- och 

folkrörelsearbete. Ungdomsstipendiet till förmån för barn och ungdomar 

avser att stimulera och uppmuntra barn och ungdomar upp till 25 år för 

förtjänstfulla insatser inom kultur, idrott, förenings- fritids- och 

folkrörelseverksamhet. 

 

Stipendierna kan utdelas till personer eller grupper som är verksamma i 

Filipstad eller som på annat sätt har anknytning till kommunen. 

Stipendiaterna utses av kommunstyrelsen. Stipendiernas utdelning sker i 

samband med kommunfullmäktiges avslutande höstsammanträde eller vid 

tillfälle som kommunstyrelsen beslutar. 

 

2022 års stipendier har under september månad utlysts på kommunens 

hemsida och via Facebook. Sista dag för ansökningar och nomineringar för 

samtliga stipendier var den 30 september. Antalet ansökningar och 

nomineringar till stipendierna uppgår i år till 3 st för Ferlinstipendiet,  

14 st för stipendiet till Årets Eldsjäl samt 8 st för Ungdomsstipendiet. 

Beslutsunderlag 

Nomineringar till 2022 års kulturstipendier 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Kommunkansli 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-10-25 

 

Diarienummer 

KS 2022-000001 
 

 

 

  

 

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 31 oktober 2022 

Förslag till beslut 

Att med godkännande av redovisningen lägga anmälningsärendena till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Senast fattade delegeringsbeslut inom kommunstyrelsens ansvarsområden 

anmäls enligt nedan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Arbetsutskottets protokoll 2022-10-07 

2. Teknikutskottets protokoll 2022-10-10 

3. Kultur- och föreningsutskottets protokoll 2022-09-26 

4. Kultur- och föreningsutskottets protokoll 2022-10-24 

 

Catrin Marsell 

Kanslichef  

 


