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INTERNBUDGET 2020 

 
I förslaget till internbudget finns följande förändringar av vikt: 

 

Organisatoriska förändringar 

Budget för SBB (fd BKT) är flyttad till ansvar 101 Ekonomichef från 111 Kommunchef. 

Vidare har budgeten för Kopparbergs marknad och flaggning flyttats till ansvar 120 

IT/näringslivsutvecklare från ansvar 111 Kommunchef. 

 

Kommunstyrelsens centrala lönepott är flyttad till ansvar 101 Ekonomichef från ansvar 111 

Kommunchef. 

 

Ansvar 544 Rektor 6-9 har även ansvar för Kulturskolan. Ansvar 542 Rektor F-5 har även 

ansvar för särskolan. Vidare är specialpedagogverksamheten och specialundervisningen 

uppdelad mellan rektorsområdena. 

 

Ansvar 123 HR-chef har återuppstått där verksamheter tillhörande området numera är 

budgeterat. 

 

Övriga förändringar 

Ansvar 610 Allmännyttan. Hyresintäkter och vissa driftskostnader reducerade på 

Wallmovägen då ett antal lägenheter ska rivas under 2020. Generellt (förutom Wallmovägen) 

budgeteras med ett hyresbortfall på bostäder med 6%. Sophämtning och elkostnader är 

budgeterade utifrån faktiskt utfall 2019. 

 

Uppdatering av interkommunala ersättningar och köp av platser i fristående skolor/förskolor 

har gjorts. Vidare har det saknats budget för gruppledare för respektive parti. Ej heller har 

någon budgeterad hyra för det av fullmäktige beslutade inrättande av fritidsbank funnits i 

decemberbudgeten. Därför återfinns en sådan budget i detta förslag. Sedan kan konstateras att 

det vid nyanställningar vanligen sker en löneglidning som belastar kommande års budgetar. 

Dessa poster har stigit mer än vad som antogs vid kommunfullmäktige i december. Därför har 

vissa justeringar gjorts: 

 

Lönepott reducerad med 1 700 tkr.  

Pensionsbudgeten reducerad med 213 tkr. 

Minskning av budgeterade medel från Migrationsverket är gjort, dock ej fullt ut, -234 tkr mer 

än planerat. 

 

Uppdatering av ersättning från arbetsförmedlingen avseende lönebidragsanställda har gjorts. 
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Ev kompletteringar 

Fortfarande återstår dock en del interna fördelningar och avstämningar med sk motparter.  Till 

det kommer också att samtliga kapitalkostnader, dvs avskrivningar och internränta, behöver 

uppdateras utifrån 2019 års investeringar. 

 

Förändringar med anledning av ovanstående kommer redovisas på kommunstyrelsen 25/3.  

 

Förslag 
Undertecknade förslår kommunstyrelsen  

att anta föreliggande förslag till internbudget för 2020, 

att justeringar enligt ovan redovisas nästkommande kommunstyrelse. 
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