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ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2 december 2019 

Anslagsdatum: 4 december 2019       Datum för anslags nedtagande:  27 december 2019 

Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 

Underskrift 
Annika Jansson Utdragsbestyrkande 
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Au §  74  Dnr  2019/266 

Revidering av krisledningsplan 

Säkerhetssamordnaren Michael Björklund meddelar i tjänsteskrivelse 26 
november 2019 att Enligt Lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, som trädde i kraft den 1 september 2006, ska 
kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur man ska 
hantera en extraordinär händelse. Nu gällande Krisledningsplan antogs 
av kommunfullmäktige 2015-11-12, § 114. 

En aktuell plan (krisledningsplan) har tagits fram för perioden 2020-2023 
som bygger på erfarenheter och utvärderingar från genomförda 
utbildningar och övningar samt de risker och sårbarheter som har 
framställts i kommunens risk- och sårbarhetsanalys för perioden 2020-
2023. Planen kommer att löpande revideras efter framtida planerade 
utbildningar och övningar samt eventuella lagändringar. Syftet med 
planen är framförallt att vara ett hjälpmedel vid en 
samhällsstörning/extraordinär händelse. 

Beslutsunderlag 
Krisledningsplan 

Förslag till beslut 
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
den reviderade krisledningsplanen för Filipstads kommun 

Arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att   bifalla förslaget 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
                 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 
 

 2 december 2019 
 
  

  3 
 
 

       Au § 75                              Dnr  2019/264 
 
Riktlinje för suicidprevention och minska psykisk ohälsa 2020 - 
2023 
 
Förvaltningschefen Åsa Andersson meddelar i tjänsteskrivelse 22 
november 2019 att 2017 antogs en regional handlingsplan för 
suicidprevention och minskad psykisk ohälsa av dåvarande Landstinget i 
Värmland (nuvarande Region Värmland). Länets samtliga 16 kommuner 
har därefter antagit den regionala handlingsplanen. För att göra arbetet 
med suicidprevention till en fråga för alla bygger den regionala 
handlingsplanen på att lokala planer tas fram i samtliga kommuner. Den 
regionala handlingsplanen bygger på strategier som arbetats fram 
nationellt i det suicidförebyggande arbetet. 
 
Arbetet med suicidprevention sker på olika nivåer. På nationell nivå 
samordnar Folkhälsomyndigheten myndigheternas arbete. Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), Uppdrag psykisk hälsa, stödjer 
utvecklingsarbetet som sker i regioner och landsting. De utsedda 
samordnarna för suicidprevention träffas regelbundet. 
Folkhälsomyndigheten har utsett landstingen som samordnarfunktion i 
arbetet. I Värmland finns en utsedd samordnare samt en 
samverkansgrupp. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa 2020-2023 
(Den i ärendet bifogade handlingsplanen är förvaltningsövergripande och 
fastställs av kommunchefen).  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att anta föreslagen riktlinje för suicidprevention och minskad psykisk 
ohälsa 2020-2023. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att   bifalla förslaget. 
_______ 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Au §  76                              Dnr  2019/267 
 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023 
 
Säkerhetssamordnaren Michael Björklund meddelar i tjänsteskrivelse 26 
november 2019 att varje kommun ska enligt lag (2006:554) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap identifiera, värdera och 
analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och 
sårbarhetsanalys.  
 
Vad kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska innehålla samt hur och 
när den ska redovisas till Länsstyrelsen regleras enlig Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och 
landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). Utifrån 
gällande föreskrifter har Filipstads kommun under 2019 sammanställt 
underlaget i rapporten. 
 

Beslutsunderlag 
Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023 

Förslag till beslut 
Att föreslå kommunstyrelsen besluta 
Anta risk- och sårbarhetsanalysen för Filipstads kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att   bifalla förslaget. 
_______ 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 Au §  77                             Dnr 2019/269 
 
Riktlinjer för barnens rättigheter 
 
Den politiska viljan att FN:s barnkonvention ska genomsyra 
verksamheterna i Filipstad är stark. Mål har formulerats om barn och unga  
deltagande och inflytande. Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 
2020.  
 
I den ekonomiska planen har fullmäktige beslutat ”att under 
verksamhetsåret ta ställning till hur vi ska säkerställa barn och ungas 
rättigheter, deltagande och inflytande enligt Barnkonventionen”. 
Filipstads kommun behöver nu besluta om organisation, rutiner och 
”verktyg” för att stödja arbetet i att implementera Barnets bästa i 
organisationens arbete. 
 
I de här föreslagna riktlinjerna anges såväl organisation, rutiner och 
redovisningsformer i organisationen Filipstads kommun.  
 
Beslutsunderlag: 
Riktlinjer Barnens rättigheter (Bifogat checklista vilken fastställs av 
kanslichefen) 
 
Förslag till beslut 
Att föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att   fastställa riktlinjer för Barnens rättigheter 
 
att   godkänna föreslagen organisation för det systematiska arbetet om 
barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention 
 
att   arbetet med barnets rättigheter följs upp i Årsredovisningen  
under särskild rubrik  
 
Kanslichef Catrin Marsell presenterar förslaget. I samband med ärendet 
besvaras även frågor 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att   bifalla förslaget. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Au §  79                            Dnr 2019/15 
 
 
Personalfrågor 
 
Personalchef Annika Alfredsson redovisar utfallet i löneöversyn 2019.  
 
Lokal projektledare Kristina Ling informerar om processen i det 
pågående projektet Experio Worklab. Projektet pågår i en treårs period 
och syftar till att hitta nya sätt att minska långvarig sjukfrånvaro. 
Medarbetarna involveras i arbetet bland annat genom metoden 
tjänstedesign. Projektets sju delprojekt omfattar 32 mkr och är finansierat 
med ESF-medel. Förutom Filipstad ingår Region Värmland, Edas, 
Karlstads, Kristinehamns och Säffles kommun samt Försäkringskassan. I 
Filipstads kommun är projektet kopplat till verksamheterna Individ- och 
familjeomsorgen samt Funktionsstöd.   
 
Tillsammans med personalchef Annika Alfredsson besvarar Kristina Ling 
även frågor.  
  
Arbetsutskottet beslutar 
 
att   med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna. 
______ 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Au § 78                        Dnr 2019/14  
 
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottet konstaterar att aktiviteten ”företagsbesök” genomfördes 
torsdagen 28 november. Flera företag besöktes då av politiker och 
tjänstemän, för gemensamt erfarenhetsutbyte och värdefulla möten.  
______ 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Au § 80                              Dnr  2019/271 

Organisation för ekonomi och kundtjänst 

Kanslichefen Catrin Marsell och Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson 
meddelar i tjänsteskrivelse 11 november 2019 att under våren 2010 
formades en delvis ny organisation inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområden. Den berörde bland annat kansli, kundtjänst, 
ekonomikontor och fastighetsenheten. Sedan dess har verksamheternas 
utmaningar och möjligheter förändrats och olika delar har förts vidare till 
andra organisatoriska tillhörigheter. Stiftelsens administration och 
kundtjänst har t ex flyttats till fastighetsenheten.  

De senaste åren har kommunledningen arbetat strategiskt för att samla 
vissa verksamhetsstödjande och kommunövergripande funktioner 
centralt. Detta har skett genom en samlad ekonomorganisation och ett 
samlat kansli. Det innebär att kommunens förvaltningsekonomer 
succesivt samlats organisatoriskt centralt med ekonomstrategen som 
chef och förvaltningsadministratörerna har samlats på samma sätt med 
kanslichefen som chef.  

Vi konstaterar nu att de samlade funktionerna är en stor styrka för 
kommunen såväl kompetensmässigt som i att minska sårbarheter och att 
effektivt kunna hantera nya utmaningar. Den senaste tiden har 
exempelvis införande av nytt ekonomisystem skötts med till största del 
egen kompetens inom den egna ekonomorganisationen. GDPR 
direktivets effekter med rutiner och dataskyddsombud har på samma sätt 
kunnat hanteras inom kansliet.  

Förslag till beslut 
Att   kommunens förvaltningsekonomer, ekonomiassistenter, 
debiteringsassistent och debiteringshandläggare i central funktion 
organiseras gemensamt inom kommunstyrelsens arbetsutskott 

Att    organisationen benämns ekonomienheten och leds av 
ekonomichefen 

Att   ekonomstrategens titel ändras till ekonomichef samt 

Att   förändringarna träder i kraft 1 januari 2020. 

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
Berörda 

Kanslichef Catrin Marsell presenterar ärendet och besvarar frågor i 
anslutning härtill.  

Arbetsutskottet beslutar 

att   bifalla förslaget 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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