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Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj 2018                         1 (4)___________ 
Plats och tid:          Bröderna Ericssonrummet, kl 08.00 – 09.05 
                               Ajournering 08.30-09.00 
                                                                          
Beslutande:  Per Gruvberger (S), ordförande 
 Torbjörn Parling (S) 
 Anders Nilsson (V) 
 Christer Olsson (M) 
   Gisela Nyqvist (-) 
 

 
Observatörer: Ulla Olsson (L), Helene Eriksson (FIL) och Urban Pettersson (SD)  
 
Övriga deltagande: Åsa Hååkman Felth, ordförande miljö- och byggnadsnämnden fr 09.00 
 Jan-Erik Andrén, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
 Hannes Fellsman, förvaltningschef, miljö- och bygg samt AIE 
   Inge Nilsson Piehl, förvaltningschef, teknik och service 
   Kristina Steijner, förvaltningschef, socialförvaltningen  
 Britt-Inger Gustafsson, ekonomistrateg 
 Marie Lilja, ekonom 
  Christina Angberg, ekonom 
 Johanna Gustafsson, ekonom 
 Malin Karlsson, ekonom 
 Catrin Marsell, sekreterare 
 Claes Hultgren, kommunchef 
  
Justerare: Christer Olsson    
   
Justeringens plats  
och tid:                    Kommunstyrelsens kansli  14 maj 2018 
 
Underskrifter:       
 Sekreterare   Catrin Marsell  Paragraf: 41 
      
 
      Ordförande  Per Gruvberger     
              
           
                               Justerande  Christer Olsson           
______________________________________________________________________
   ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum: 14 maj 2018 
 
Anslagsdatum: 14 maj 2018                       Datum för anslags nedtagande: 5 juni 2018 
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift      
 Annika Jansson Utdragsbestyrkande 
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Au  § 41 
Au  § 32 
Au  § 22                         Dnr 2018/63 
 
Ekonomisk plan 2019-2021 
 
Kommunchef Claes Hultgren redovisar förutsättningarna för arbetet med 
den ekonomiska planen 2019 – 2021. 
Kommunchefen konstaterar att förutsättningar för att klara ekonomin framåt 
är att verksamhetens nettokostnader måste sänkas. Kommunchefen har 
inlett arbetet med översyn av åtgärder. Arbetet med åtgärder och 
anpassningar avser att ge effekter både på kort sikt och på längre sikt. 
 
Kommunchefens föreslår följande förutsättningar och arbetssätt för det 
fortsatta budgetarbetet;  
 
− Fördelning av ekonomiska nettoramar 2019 för att nå resultatmål 5 mkr 
 
− Förslag till ramar inkluderar det totala utrymmet som nämnden har till 

förfogande för att klara 2019-års verksamhet  
 
− Ansvaret för att anpassa verksamheten inom den ekonomiska ramen 

ligger på nämnd 
 
− Nämnderna svarar för att åtgärder tas fram och genomförs i den takt som 

är möjlig (budgetuppföljning mars 2018 startpunkt för nämnderna) 
 
− Förslag till ramar redovisas för budgetberedningen den 2 maj och 

fastställs av kommunstyrelsen den 23 maj 
 

− Respektive nämnd ska fortlöpande redovisa till budgetberedningen hur 
arbetet fortlöper. 

 
Torbjörn Parling yrkar bifall till kommunchefens förslag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att fastställa, ovan redovisade, förslag för det fortsatta budgetarbetet samt 
 
att uppdra till kommunchefen att vid sammanträdet den 2 maj lämna förslag 
till ramar för 2019. 
______ 
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Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson 
informerar om aktuella förutsättningar inför 2019. Arbetsmaterialet 
Ekonomisk plan 2019-2021 presenterades. De större intäktsposterna av 
tillfällig karaktär om totalt ca 77 mkr belyses särskilt (schabloner, avtal med 
migrationsverket, avsatta medel och välfärdsmiljarderna).  
 
Föregående budgetberedning beslutade att uppdra till kommunchefen att 
föreslå nämndernas ramar vid dagens sammanträde. Nämnderna har 
sedan uppdraget och ansvaret att vidta åtgärder för att anpassa 
verksamheten till sin nettoram.  
 
Kommunchefen har tillsammans med förvaltningscheferna gått igenom 
förutsättningar för respektive nämnd, inkluderat olika presumtiva åtgärder. 
Efter en sammantagen avvägning presenterar kommunchefen sitt förslag till 
ramar (inkl lönekostnadsökningar, inga inflationspåslag är inräknade): 
 
Kommunstyrelsen                       179 420 tkr 
Socialnämnden                           329 818 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden         3 654 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden   221 330 tkr 
 
Sammantaget innebär detta att åtgärder för totalt 15 600 tkr måste fram 
mellan år 2018 och 2019 (KS 6 800 tkr, Soc 6 000 tkr, Mob 200 tkr och Bun 
2 600 tkr).  
 
Ordförande Per Gruvberger föreslår att det beslutas om en extra 
budgetberedning den 14 maj för att partierna skall ges möjlighet att 
diskutera dagens förslag. I oktober kan nämnderna fatta sina beslut om 
budget 2019 och kommunstyrelsen kan besluta i ärendet den 24 oktober. 
Den 1 oktober sker en fördjupad budgetberedning medan den 17 
september stryks.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   extra budgetberedning sammanträder den 14 maj klockan 8.00 samt 
 
att   budgetberedning den 17 september ställs in. 
_______ 
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Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson 
presenterar aktuellt material vilket innebär ett budgeterat resultat om   
5 000 tkr.  
 
Filipstads kommun är en av 32 kommuner i Sverige som kan söka medel 
inom ramen för den statliga satsningen ”Sverige skall hålla ihop”. Det är 
dock ännu inte klart hur mycket medel som kan komma Filipstad tillgodo.  
 
Kommunchefens förslag på ramar år 2019 innebär en förändring mot 2018 
enligt följande, förändringen inom parentes; 
Kommunstyrelsen 179 420 tkr (-5 420 tkr),  
Socialnämnden 329 818 tkr (+6 524 tkr),  
Miljö- och byggnadsnämnden 3 654 tkr (-98 tkr) 
Barn- och utbildningsnämnden 221 330 tkr (-3 259 tkr)  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att   fastställa kommunchefens förslag till ramar för år 2019 
_______ 
 
 
 

 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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