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Paragrafer § 6 
 Madelene Hedström  

 Ordförande 

  

 Peter Pedersen  

 Justerare 

  

 Lennart Johansson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi 

Sammanträdesdatum 2018-09-05 

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-10 Datum då anslaget tas ned 2018-10-01 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Madelene Hedström  
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§ 6 Dnr 00041-2018  

Budget 2019 med plan för 2020-2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. I planeringsförutsättningarna för budget 2019-2021 räkna med en 
befolkningsökning med tio invånare per år. 

2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ge flera förslag på hur den 
generella finansieringen från ersättningar för ensamkommande 
flyktingbarn kan fasas ut över tid.     

Sammanfattning av ärendet 
Sammantaget för skatter och pensioner enligt senaste prognoserna blev det en 
liten förbättring resultatmässigt från 0,47 % till 0,59 %, men efter att behov av 
nya förskoleavdelningar har lagts till är kommunens resultat för 2019 nere på 
0,07 %. 

Efter beslutade ramar i kommunfullmäktige har anslag för bidrag Berget (300 
tkr) och 2,5 nya förskoleavdelningar tillkommit (preliminär kostnad 3 mkr). 

Gymnasiets kostnader för 2019 är osäkra och de signalerar för underskott redan 
i år. Även socialnämnden signalerar för ett underskott i år och förvaltningen ser 
över vilka åtgärder som är möjliga att genomföra redan under 2018. 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om driftramar godkändes anslag 
för friskvårdspeng, miljöstrateg samt omfördelning av medel för centralt inköp 
av utbytesdatorer. Miljöstrateg kan eventuellt delfinansieras av bidrag och 
eventuellt från kommunens bolag (frågan ska tas upp i respektive styrelse, men 
inte klart än). 

Med den nya skatteunderlagsprognosen, ny pensionsprognos och tillkommande 
kostnader för bidrag och förskola kommer anpassningar krävas under 
planperioden. 

Kommunen har ökat invånarantalet med 43 personer från november 2017. 
Snittet de senaste fem åren är en befolkningsökning på 25 personer. Med denna 
bakgrund föreslås befolkningsutvecklingen under planperioden 2019-2021 vara 
en ökning med tio invånare per år.    

 


