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Styrdokument för kommunens arbete för krisberedskap 2020-2022 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (SKL 18/03101). 
Överenskommelsen utgår från Lag (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH), Förordning (2006:637) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).  
 
I enlighet med överenskommelsen har Filipstads kommun upprättat ett 
styrdokument för krisberedskap 2020-2022. Styrdokumentet anger 
kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden. 
 
Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för ärendet i 
tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12. 
 
Beslutsunderlag 
Styrdokument 2020-2022 
 
Förslag till beslut 
att  föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 
styrdokumentet för Filipstads kommun. 
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Styrdokument för kommunens arbete för krisberedskap 2020-2022 
Sammanfattning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022 (SKL 18/03101). Överenskommelsen 
utgår från Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Förordning 
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).  
 
I enlighet med överenskommelsen har Filipstads kommun upprättat ett 
styrdokument för krisberedskap 2020-2022. Styrdokumentet anger kommunens 
övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden. 
 

Bakgrund 
I enlighet med överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) ska kommunen ta fram ett styrdokument  för sitt 
arbete med krisberedskap. Filipstads kommun har nu upprättat ett styrdokument 
för krisberedskap 2020-2022. Styrdokumentet anger kommunens övergripande 
mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 
 
Av överenskommelsen framgår att kommunen för varje mandatperiod ska, med 
beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), utarbeta och fastställa ett 
styrdokument som ska innehålla: 
 

• Kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.. 
 
Styrdokumentet skall antas av kommunfullmäktige och kommer att revideras för 
varje ny mandatperiod. Styrdokumentet följs upp i samband med den uppföljning 
som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
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samt till Länsstyrelsen Värmland. Uppföljningarna kommer att årligen i februari 
månad redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Styrdokument 2020-2022 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokumentet för 
Filipstads kommun. 
 
 
 
 
  
Michael Björklund 
Säkerhetssamordnare 
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1 INLEDNING 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (SKL 
18/03101). Överenskommelsen utgår från Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgär-
der inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Förordning 
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds-
tid och höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).  
 
I enlighet med överenskommelsen har Filipstads kommun upprättat ett styrdokument för krisbe-
redskap 2020-2022. Styrdokumentet anger kommunens övergripande mål och inriktning för 
arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 
 
Av överenskommelsen framgår att kommunen för varje mandatperiod ska, med beaktande av 
risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), utarbeta och fastställa ett styrdokument som ska innehålla: 
 

• Kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag 
och kommunalförbund 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta 

fram eller uppdatera under mandatperioden. 
 
Styrdokumentet skall antas av kommunfullmäktige och kommer att revideras för varje ny man-
datperiod. Styrdokumentet följs upp i samband med den uppföljning som årligen redovisas till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt till Länsstyrelsen Värmland. Upp-
följningarna kommer att årligen i februari månad redovisas för kommunstyrelsen. 
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2 AVGRÄNSNING  
Syftet med detta styrdokument är att utifrån LEH och kommunöverenskommelsen beskriva kommu-
nens arbete med krisberedskap och inriktningen för hur kommunen avser att fullgöra sina åtaganden 
samt redovisa hur den ekonomiska ersättningen ska användas under mandatperioden. Styrdokumen-
tet inkluderar inte annat säkerhetsarbete eller uppgifter enligt annan lagstiftning, som exempelvis 
skydd mot olyckor även om vissa åtgärder har koppling till annan lagstiftning.  

2.1 Styrdokumentet 
Styrdokumentet ska fungera som ett paraply för riktlinjer, policy och verkställande dokument 
(se figur 1) som avser kommunens arbete med lagen om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid, höjd beredskap och säkerhetsskydd. 
 

 
 
 
Figur 1: Översiktbild på innehåll i styrdokumentet och dess bilagor. 
 
En samlad översikt av alla gällande dokument som berör krisberedskap presenteras i bilaga A. 
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3 ARBETSPROCESS 
För att utveckla kommunens förmåga inom krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar ska ar-
betet utgå ifrån tre steg:  
 

1. Identifiera risker och sårbarheter 
Risk- och sårbarhetsanalysen är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, minska 
sårbarheter i samhället och att förbättra förmågan att förebygga, motstå och hantera samhällsstör-
ningar. Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen ska baseras på de risk- och sårbar-
hetsanalyser som tas fram av förvaltningarna/verksamheterna, erfarenheter från samhällsstörningar 
och övningar samt informationsutbyte med aktörer inom kommunens geografiska område. 
 

2. Planering 
Analysen av de samhällsstörningar som kan drabba kommunen ska ligga till grund för dimensioner-
ingen och utformningen av krisledningsförmågan. I den kommunövergripande planen för hantering 
av samhällsstörningar ska kommunens ansvar och krisledningsorganisation beskrivas. Även förvalt-
ningarna/verksamheterna ska, med beaktande av sin risk- och sårbarhetsanalys och kommunens 
övergripande plan för hantering av samhällsstörningar, fastställa planer för hantering av samhälls-
störningar för sin verksamhet. 
I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen kan det framkomma risker/typhändelser som berör flera 
förvaltningar/verksamheter, kan få mycket stora konsekvenser eller där hanteringen av andra skäl är 
komplex. För sådana risker och typhändelser kan det finnas behov av att komplettera planerna för 
samhällsstörningar med underliggande instruktioner och checklistor.  
För att kunna vidta och prioritera de åtgärder som lyfts upp i risk- och sårbarhetsanalysen kan konti-
nuitetsplaner tas fram i syfte att öka förmågan hos de samhällsviktiga verksamheter som alltid måste 
fungera.  
 

3. Övning  
Risk- och sårbarhetsanalyserna samt planerna för hantering av samhällsstörningar ska användas som 
planeringsunderlag för både kommunövergripande och förvaltningsspecifik övningsverksamhet. 
Övningarna är ett verktyg för att pröva och utvärdera krisledningsförmågan. 
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4 MÅL OCH INRIKTNING FÖR ARBETET MED KRISBEREDSKAP 
UNDER MANDATPERIODEN 
Filipstads kommuns arbete med krisberedskap utgår från Lag (2006:544) om kommuners och reg-
ioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, förordning 
(2006:637) och överenskommelsen (SKR 18/03101) som reglerar kommunernas ersättning för de 
uppgifter de har enligt lagen.  
 
Under mandatperioden kommer kommunen att fokusera arbetet mot att säkerställa att Filipstads 
kommun har förmåga att omhänderta grunduppdragen inom krisberedskap som åläggs kommunen. 
Med ett systematiskt arbete där utrymme ges att vidmakthålla det arbete som planeras genomföras 
under mandatperioden är förhoppningen att långsiktigt stärka kommunens grundförmåga för krishan-
tering. Samma förmåga kan sedan komma att utgöra en god grund för de uppdrag som planeras 
bygga vidare på krisberedskapsarbetet, så som civilt försvar och säkerhetsskydd.  
 

4.1 Risk- och sårbarhetsanalys 

 
Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap 
•  Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska om-

rådesansvaret, kommunens organisation samt berörda kommunala bolag och kommunalförbund.  
•  Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och genomfö-

rande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet samt 
stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.  

•  Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både avseende på kom-
munens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i ar-
betet med risk- och sårbarhetsanalys. 

 
Filipstads kommuns inriktning 
För att fullgöra uppgifterna enligt överenskommelsen ska kommunen fokusera på att under mandat-
perioden genomföra en risk- och sårbarhetsannalysprocess bestående av tre delar:  
•  Identifiering av kritiska beroenden och risker inom samhällsviktig verksamhet, 
•  risk- och sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå, och 
•  en kommunövergripande sammanställning. 
 
 
Arbetet under mandatperioden ska genomföras enligt nedanstående tidsplan. 
År 1 och 2 – Planering av arbetsprocess och metodutveckling.  
År 3           – Genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser på förvaltnings/verksamhetsnivå. 
År 4           – Sammanställning av kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys. 

 
 
 
 

Kommuner ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.       
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 
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Kommuner ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 

Kommuner ska, enligt 4 § Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH), ha de planer som behövs 
för verksamheten under höjd beredskap. 

Mål med analysen är att kommunen skall ha:  
• God kunskap och en samlad bild av risker och sårbarheter som kan påverka kommunens verk-

samhet.  
• God kännedom och en samlad bild om samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 

område samt vilka kritiska beroenden som finns för dessa.  
• En planering för hur risker och sårbarheter skall undanröjas, minskas eller hanteras.  
• Ha en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.  
• Möjlighet att verka för samordning av all krishantering, i det förebyggande arbetet och i ett akut 

skede, som berör aktör inom kommunens område.  
 
Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen identifieras åtgärdsförslag, i syfte att öka robustheten och för-
mågan i Filipstads kommun för att hantera en kommunal krissituation. Åtgärdsförslagen samman-
ställs i en åtgärdslista som tydliggör vilken som får ansvaret för att hantera åtgärden.  
 
Plan för åtgärder enligt RSA  
Åtgärderna är kopplade till de åtgärdsbehov som har identifierats enligt RSA. Åtgärderna ansvars 
fördelas och en genomförandetid planeras även in, tills att åtgärden förväntas vara genomförd på. 
Åtgärdslistan presenteras i bilaga B. 
 
 

4.2 Planering 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap 
•  Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 
•  Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka uppgifter som kommun-

direktören ska ha avseende krisberedskap. 
•  Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska innehålla:  

- hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser,  
- hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att 
uppnå inriktning och samordning, och  
- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid   
extraordinära händelser. 

•  Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar 
•  Kommunen ska under perioden (till år 2020) påbörja en planering för sina uppgifter inom total-

försvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva under höjd bered-
skap samt dess krisorganisation och krigsplaceringar. 
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Kommuner ska, enligt 2 kap. 7 § LEH, inom sitt geografiska område i fråga om   
extraordinära händelser verka för att: 
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet, 
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 
samordnas, och 

       3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

Filipstads kommuns inriktning 
• Kommunen ska ta fram en kommunövergripande plan för hantering av samhällsstörningar 

som ska innehålla punkterna ifrån överenskommelsen för krisberedskap.  
• Kommunen ska under år 2019 påbörja planering för kommunens uppgifter vid höjd bered-

skap.  
• Kommunens plan för hantering av samhällsstörningar ska utvecklas gällande civilt försvar. 

Verksamheterna ska utifrån den kommunövergripande planen ta fram egna planer för hante-
ring av samhällsstörningar som kan påverka verksamheten.  

• Under mandatperioden ska även kommunens plan för kriskommunikation uppdateras. 
 
Mål för planering  

• Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i sina ordinarie former.  
• Ansvar, organisation, lokaler och arbetsrutiner bör i princip vara desamma som i den dagliga 

verksamheten. Den ordinarie processen ersätts av ett snabbare agerande.  
• Vid en krishändelse i Filipstads kommun ska kommunchefen, stabschefen eller dess ersät-

tare. etablera en stab för att stötta den verksamhet som äger krishändelsen.  
• Krisledningsnämndens ordförande eller dess ersättare skall löpande informeras för att lö-

pande kunna göra bedömningen om krisledningsnämnden bör sammankallas. 
 

4.3 Geografiskt områdesansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap 
•  Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geogra-

fiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför extraor-
dinära händelser. 

•  Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och samord-
ningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers åtgärder. 

•  Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär 
händelse. 

•  Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas.  
•  Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med närliggande 

kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En förutsättning för att 
samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.  

•  Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ska sändas via 
anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls. 
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Kommunstyrelsen ska, enligt 3 kap. 4 § LEH, under höjd beredskap verka för att den verk-
samhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer 
till stånd mellan dem som bedriver verksamheten. 

Kommuner ansvarar, enligt 2 kap. 8 § LEH, för att förtroendevalda och anställd personal får 
den utbildning och övning som behöver för att det ska kunna lösa sina uppgifter vid extraor-
dinära händelser i fredstid. 

 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar 
•  Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser och 

möjligheter till samverkan på lokal nivå.  
 
Filipstads kommuns inriktning 
Kommunen ska under mandatperioden etablera samverkansformer med kommunala bolag och andra 
aktörer i syfte att uppnå samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Samverkan ska behandla 
risker, sårbarheter och förberedelser för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap.  
Kommunen ska stärka sin förmåga till samordning och inriktning med andra aktörer vid samhälls-
störningar. Kommunen ska också verka för samordning av information till allmänheten. Samverkan 
ska beakta de nationella rekommendationerna ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar”. 
 
 
Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att:  
• Kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommu-

nens geografiska område ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedel-
ser inför och åtgärder under en extraordinär händelse,  

• Kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för kom-
munen och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska om-
råde bör ingå  

• Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas  
• Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär 

händelse.  
• Kommunen ska ta initiativ till att aktörerna som ska hantera händelsen kan få en samstämd upp-

fattning om vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och de åtgärder som behöver samordnas.  
• Kommunen ska verka för att skapa och vara delaktig i den länsövergripande lägesbilden  
 

4.4 Utbildning och övning 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap 
•  Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även beredskapsfunktioner 

inom till exempel kommunalteknisk försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade. 
•  Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod. Kommu-

nens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska övas minst en gång per mandatperiod.  
 
•  Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, genomförande och utvärdering 

av samverkansövningar på regional eller nationell nivå som avser fredstida kriser. 
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Kommuner ska, enligt 3 kap. 1 § LEH, vidta de förberedelser som behövs för verksam-
heten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). 
Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen, enligt 3 kap. 2 § LEH, för ledningen av den 
del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. 

 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar  
•  Nyckelpersoner1 i kommunens organisation ska under perioden (till år 2020) genom utbildning 

ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar. 
•  Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd beredskap ansvara 

för kommunens ledning. 
•  Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i utbildningar och övningar 

som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning anordnad av annan statlig myndighet. 

 
Filipstads kommuns inriktning 
Krisledningsorganisationen ska regelbundet utbildas och övas i syfte att underhålla och förbättra 
kunskapen och rutinerna för hanteringen av samhällsstörningar. Kommunen ska fastställa en öv-
nings- och utbildningsplan för mandatperioden som närmare reglerar målgrupp och innehåll.  
Kommunen ska genomföra både kommunövergripande samt verksamhetsspecifik övningsverksam-
het samt delta i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller 
nationell nivå.  

• Kommunen ska utvärdera både skarpa händelser och övningsverksamhet. 
• Scenarioövning med hela krisledningen ska genomföras minst en gång vartannat år.  
• Krisledningsnämnden ska i seminarieform fortbildas en gång vartannat år.  
• Krisledningsstab och övriga nyckelpersoner ska utbildas och övas minst en gång vartannat år.  
• Kvartalsvis övas teknik och samband tillsammans med Länsstyrelsen, andra kommuner och aktö-

rer. Syftet är att öka förmågan att nyttja de ledningssystem som används vid samhällsstörningar, 
t.ex. Rakel och WIS.  

• Krisledningsnämnden/Krisledningsstaben samtliga utbildningar och övningar utvärderas.  
 
Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att:  
• Hålla en hög beredskap för att snabbt kunna planera och leda i en oförutsedd händelse. För detta 

ändamål finns en utbildad krisledningsstab. Utbildningen syftar till att kunna möta oförutsedda si-
tuationer.  

• Kommunen ska öva varje år för att kunna möta olika situationer. Övning som syftar till att säker-
ställa samhällsviktig verksamhet är prioriterad. I normalfall övas krisledningsstaben i samband 
med dessa övningar.  

• Övningarna ska bekräfta robustheten i kommunen men också att klarlägga framtida utbildnings-
behov och åtgärder  

 
Detaljerad övning och utbildningsplanering för respektive år presenteras i bilaga C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Med nyckelpersoner avses minst kommunstyrelsen och kommunledning. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 
(SKR 18/1807), sid 6. 
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Kommunen ska, enligt 2 kap. 9 § LEH och 2 § FEH, hålla länsstyrelsen informerad om vilka 
åtgärder som vidtagits enligt 2 kap. LEH och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. 
Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge länsstyrelsen lägesrapporter och 
information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 
vidtagna och planerade åtgärder. 

Kommuner ska, enligt 3 kap. 5 § LEH och 6 § FEH, under höjd beredskap hålla länsstyrelsen 
informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila 
försvaret i kommunen. 

4.5 Rapportering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap 
•  Kommunen ska ha förmåga att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer 

med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och regionalt för samverkan och 
ledning vid samhällsstörningar (till exempel WIS och Rakel). 

•  Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en 
extraordinär händelse. 

 
 
 
 
 
 
Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar 
•  Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte. 
•  Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för 

lägesbild. 

 
Filipstads kommuns inriktning 
Kommunen ska medverka vid införande och i implementering av tekniskt system och rutiner för 
informationsutbyte. 
 
Mål för kommunens arbete med rapportering är att:  
• Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer 

med stöd av den teknik som tillämpas nationellt och regionalt för ledning och samverkan i kris 
samt att  

• Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker och sårbarheter i 
kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en extraordinär hän-
delse. Vidare ska kommunen ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kom-
munen vid en extraordinär händelse.  
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Säkerhetsskyddslagen gäller, enligt 1 kap. 1 § Säkerhetsskyddslag (2018:585), för den som 
till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet och avser skydd 
av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan 
hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

4.6 Säkerhetsskydd 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter enligt överenskommelse 
• Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef. 

• Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera uppgifter som 
omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs. 

• Kommunen ska under perioden (till år 2020) etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt 
analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet. 

 
Filipstads kommuns inriktning 
Under perioden 2019-2020 ska kommunen ta fram rutiner och anskaffa materiel för hantering av 
säkerhetsskyddsklassificerad information. 
Kommunens process för säkerhetsskyddsanalys ska samordnas med processen för risk- och sårbar-
hetsanalysen (se 4.1). 
Kommunen ska fram till år 2020 ha genomfört säkerhetsskyddsanalyser för arbetet med krisbered-
skap och civilt försvar samt för minst en säkerhetskänslig samhällsviktig verksamhet. 
 
Mål för kommunens arbete medsäkerhetsskydd: 
Filipstads kommuns säkerhetsskydd ska vara utformat så att den samhällsviktiga verksamheten2 
inom kommunens ansvarsområden skyddas. På så vis ges även ett skydd för riket.  

4.7 Statlig ersättning 
Staten betalar årligen en ersättning - huvudsakligen baserad på invånarantalet - till kommuner för 
fullgörande av uppgifter enligt lagen. För Filipstads kommun del blir summan ca 680 tkr per år, un-
der åren 2020-2023.  
   
Kommunernas arbete med förberedelser för och hantering av extraordinära händelser är en inte-
grerad del av det verksamhetsansvar som åligger respektive ansvarig chef och berörd politisk 
instans. Med det som grund avsätts både personella och ekonomiska resurser i verksamheten för 
planering, utbildning, övning och anskaffning av utrustning och materiel utifrån de behov som 
respektive förvaltning/verksamhet har.  
 
Statsbidragets konstruktion har beslutats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
Sveriges kommuner och regioner och gäller för perioden 2019-2023. Statsbidraget består av 
följande delar (i prisläge mars 2019): 
 

- Grundbelopp för att hålla en funktion för verksamheten på 318 000 kr per kommun för 
kommuner under 80 000 invånare.  

- Verksamhetsersättning för planering, övning m.m. som utgår med 17,25 kr per invånare 

- Ersättning för utomhusvarning med 1 145 kr per ljudsändare 

- Civilt försvar och säkerhetsskydd 
2 Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och 
tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.  
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I nedanstående tabell redovisas sammanställning över kommunens statsbidrag 2019: 
 
 
 
 
 
 

Av överenskommelsen framgår att i det fall kommunen inte fullgör sina uppgifter kan delar av 
ersättningen reduceras eller falla bort efter beslut från länsstyrelsen och MSB. 
 
Under 2019 fördelas statsbidraget enligt följande: 
Grundersättning och verksamhetsersättning: 

- Lönekostnader, lokaler och övriga omkost-
nader 

 
 390 000 

Kostnader för POSOM-verksamheten: 
 

30 000 

  
Övriga kostnader för verksamheten (t ex övningar, 
licenser, telekostnader m.m.) 

60 000 

Civilt försvar och säkerhetsskydd 160 000 
Samverkansersättning 
(avser resekostnader och logi som deltar i samver-
kansmöten samt vissa omkostnader för möteslokaler 
m m) 

40 000 

TOTALT  Ca 680 000 
 

4.7 Hantering av sparande från föregående år  
Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i lagen och övriga åtaganden enligt överenskommel-
sen. Att spara en del av ersättningen till kommande år i syfte att genomföra åtgärder inom ramen för 
denna överenskommelse är möjligt, så länge det finns en plan för hur de medel som sparas ska an-
vändas. Om kommunen inte har använt hela ersättningen ska de vid länsstyrelsens uppföljning moti-
vera varför denna inte har utnyttjats till fullo samt redogöra för hur kommunen planerar att använda 
oförbrukade medel kommande år. Om det finns ett sparande från föregående år som överstiger 10 
procent av den totala ersättningen ska det finnas en plan för den kommande medelsanvändningen.  
 

4.9 Riktlinjer för redovisning av den statliga ersättningen  
Den statliga ersättningen ska användas för att säkerställa handlingskraft vid och inför extraordinära 
händelser. Handlingskraften utgörs av planering, praktiska förberedelser, genomförande och utvärde-
ring. På detta vis uppnår vi ett önskat läge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruders. Verksamers. Varning 
Civilt 

försvar TOTALT 
 

 
318 000 186 214 5 725 

 
160 000 679 505 
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BILAGA A DOKUMENTÖVERSIKT KRISBEREDSKAP  
Nedan presenteras en förteckning av de dokument som beskriver kommunens arbete med krisbered-
skap. Samtliga dokument ska genomlysas och aktualiseras under varje mandatperiod. I tabell 1 besk-
rivs de åtgärder som kommer att genomföras under perioden. 
 
Dokument  Beslutade  Revideras  
Styrdokument LEH  
 

Antagen av KS  
2016-02-29 

Utkast 2019  
Fastställs under 2020  

Kommunövergripande risk- och sårbar-
hetsanalys  

Antagen av KS  
2019-12-18  

Revideras 2022  
 

Krisledningsplan/beredskapsplan  
 

Antagen av KF  
2015-11-12 

Utkast 2019  
Fastställs under 2020 

Detaljerad övnings- och utbildningsplan  
 

Antagen av KS  
2015-10-28 

Fastställs/revideras årligen av 
kommunchefen 

Reglemente för krisledningsnämnd  
 

Antagen av KF  
2015-02-05 

Revideras vid behov 

Säkerhetsskyddsplan Antagen av KF  
2019-10-16 

Revideras vid behov 

 
Tabell 1. Översikt över dokument, policy och riktlinjer med avseende på lagen om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
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BILAGA B ÅTGÄRDSLISTA BASERAT PÅ RSA  
 
I det nedanstående redovisas de åtgärder som kommer att genomföras under mandatperioden: 
 
• Krisledningsorganisationen ska vara tydligt förankrad i kommunledningen med tydligt ut-

pekade roller och uppdrag.  
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2020-03-31 
 

• De som ingår i den ordinarie krisledningsorganisationen ska känna till sina roller samt ut-
bildas och övas i linje med sina tänkta uppgifter.  
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2020-12-31 
 

• Alla kommunens samhällsviktiga verksamheter skall ha tillgång till en kontinuitetsplan till 
utgången av år 2022.  
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2022-03-31 
 

• Kommunen ska göra en översyn av befintlig reservkraft samt dess kapacitet, och inventera 
och dokumentera kommunens övriga behov av reservkraft för samhällsviktiga verksamhet-
er. 
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2021-03-31 
 

• Kommunen ska under perioden 2020–2022 fastställa lämpliga platser för trygghetspunkter 
i kommunen.  
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2021-03-31 
 

• En organisation för bemanning av trygghetspunkter ska upprättas 
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2022-06-31 
  

• Nödvattenplan ska tas fram för centralorten, Nykroppa, Lesjöfors, Brattfors, Nordmark och 
Persberg.  
Ansvar: Säkerhetssamordnaren Klart: 2022-03-31 
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BILAGA C ÖVNINGS- OCH UTBILDNINGSPLANERING  
Nedan presenteras en detaljerad planering av vilka övningar och utbildningar som kommunen 
avser att genomföra under mandatperioden. 
 
Genomförande  
[tidsperiod]  

Deltagare  Övning/Utbildning  

2020 1:a kvartalet    Nyckelpersoner Övning: TFÖ2020 del 2 
2020 1:a kvartalet  Krisledningsstab 

inkl. nyckelpersoner 
 

Utbildning: Verka som krisled-
ningsstab, WIS och Rakel  

2020 2:a kvartalet  Krisledningsstab 
inkl. nyckelpersoner 

 

Utbildning: Verka som krisled-
ningsstab, WIS och Rakel  

2020 2:a kvartalet    Nyckelpersoner Övning: TFÖ2020 del 2b 
2020 3:a kvartalet    Kommunstyrelsen/krisledningsnämnd Utbildning: Höjd beredskap 

och LEH3  
2021 2:a kvartalet   Krisledningsnämnd, Krisledningsstab 

inkl. nyckelpersoner 
Scenarioövning med motspel 

2021 3:a kvartalet  Krisledningsstab 
inkl. nyckelpersoner 

 

Utbildning: Verka som krisled-
ningsstab  

2021 4:a kvartalet  Krisledningsstab 
inkl. nyckelpersoner 

 

Utbildning: Verka som krisled-
ningsstab, WIS och Rakel  

2022 2:a kvartalet    Kommunstyrelsen/krisledningsnämnd Utbildning: Höjd beredskap 
och LEH3  

2022 4:a kvartalet     Krisledningsnämnd, Krisledningsstab 
inkl. nyckelpersoner 

Utbildning: Verka som krisled-
ningsstab, WIS och Rakel 

2023 1:a kvartalet   Krisledningsnämnd, Krisledningsstab 
inkl. nyckelpersoner 

Scenarioövning med motspel 

 
3 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-
skap. 
 



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: 12 Februari 2020  (8 Januari 2020)

Sammanställning:

Likvida medel: Swedbank 22,3 mkr [Filipstads kommun -2,7 mkr, Stadshus 25,0 mkr]

Ränta inlåning 0,000% (0,000%)

Ränta utlåning 0,600% (0,600%)

Placeringar:

Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag

Svensk upplåning Kommuninvest 24,8 1,93% F kvartalsvis / 2024-11-11

Kommuninvest 17,3 0,11% F kvartalsvis / 2024-10-02

Kommuninvest 13,0 -0,05% F kvartalsvis / 2022-09-15

Kommuninvest 15,0 0,36% R kvartalsvis / 2020-09-01

Kommuninvest 14,0 0,44% F kvartalsvis / 2021-11-16

Kommuninvest 14,3 0,76% F kvartalsvis / 2023-11-13

98,3 genomsnittlig ränta 0,73 %  (0,72 %)

Övertagna lån 11,8 0,34% F kvartalsvis / 2022-10-24

stiftelsen 6,0 0,12% R kvartalsvis / obestämd tid

3,8 0,39% R kvartalsvis / 2020-05-05

21,6 genomsnittlig ränta 0,29 %  (0,28 %)

119,9 genomsnittlig ränta 0,65%  (0,64 %)

Total låneskuld   

 

Ekonomienheten  2020-02-12
 

Britt-Inger Gustafsson

O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - CENTRALT\EKONOMI\Lån och skuldebrev\Info till KS om likviditet\Information till 
kommunstyrelse avs. placeringar m.m



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
     
Kommunstyrelsen  
 
 
 
 

 19 februari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

       Ks  §                         Dnr 2020 /45      
 
Rätten att teckna handlingar m m för 2020-2022 
 
Tillträde till kommunens bankfack 
Ekonomichef Britt-Inger Gustafsson, ekonom Christina Angberg och 
ekonom Johanna Gustafsson äger var för sig tillträde till kommunens 
bankfack. 

 
Tecknande av diverse handlingar m m 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas eller initieras av 
kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen 
bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska 
underteckna handlingar. 

 
Dessutom har kommunchefen rätt att för löpande förvaltningsåtgärder 
underteckna handlingar. 

 
Behörighet att teckna kommunens firma tillkommer kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchef, var för sig. Vid förfall för dem tecknas 
firman av kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignering enligt 
punkten Övrigt nedan. 

 
Det ska antecknas att kommunstyrelsens ordförande är Åsa Hååkman 
Felth, 1:e vice ordförande är Torbjörn Parling, 2:e vice ordförande är 
Christer Olsson och kommunchef är Claes Hultgren. 

 
Låne- och borgensförbindelser 
Kommunchefen Claes Hultgren och ekonomichef Britt-Inger Gustafsson i 
förening eller endera av dessa i förening med ekonom Christina Angberg 
eller ekonom Malin Karlsson. 

 
Kommunens likvidkonton 
Kommunchef Claes Hultgren, ekonomichef Britt-Inger Gustafsson, två i 
förening eller endera av dessa i förening med assistenten Marie-Louise 
Hansson, debiteringshandläggare Carola Svenningsson, assistenten 
Ingela Heikkinen eller assistenten Daniel Jansson. 
 
Övrigt 
Kontrasignering sker av den enhets-/avdelningschef (motsvarande) som 
berett sak ärendet eller anställd som styrelsen bestämmer. För de fall 
tveksamhet skulle kunna uppstå om behörig kontrasignant skall 
kontrasignation ske av kanslichef Catrin Marsell. 
 
  
 
 

 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       ÖPPNANDE AV ANBUD 
Enligt lag skall särskilt beslut fattas om behöriga anbuds öppnare för 
respektive kontor.  

 
Efter kontakter med respektive kontor föreslås att följande personer 
minst två i förening får rätt att öppna av respektive kontor infordrade 
anbud. 

 
Kommunledningskontor 
Kommunchef Claes Hultgren, kanslichef Catrin Marsell, förvaltningschef 
Inge Nilsson-Piehl och assistenten Annika Jansson.  

 
Ekonomi 
Ekonomichef Britt-Inger Gustafsson, ekonom Christina Angberg och 
ekonom Malin Karlsson. 

 
Övrigt   
Kontoren har rätt att anlita inköpsfunktionen för öppnande av anbud. 

 
BEFULLMÄKTIGANDE AV OMBUD 
I delegationsplan för kommunstyrelsen finns för ett antal 
befattningshavare intaget befullmäktigande att företräda kommunen. 
Delegationsplanen innehåller av naturliga skäl inga namn eftersom den 
skall ha löpande giltighet. För det fall befullmäktigat ombud inte utsetts  
är det delegerat till kommunstyrelsens ordförande med kommunchefen 
som ställföreträdare att utfärda fullmakt. 

 
För att av praktiska skäl få befullmäktigande namnsatta så att inte en 
mångfald handlingar skall behöva sändas med för att styrka 
vederbörandes rätt har följande förslag i anslutning till delegationsplanen 
upprättats. 

 
Kommunens befullmäktigade ombud för 
 
A  Betalningsföreläggande även innefattande tvistiga fall som  
hänskjutes till kronofogde eller rättegång och handräckning som begäres 
samtidigt med betalningsföreläggande kommunchefen Claes Hultgren, 
kanslichefen Catrin Marsell eller endera med Carola Svenningsson, 
Johanna Gustafsson eller Ingela Heikkinen som ställföreträdare. 
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 B Bevakning av kommunens fordringar och andra rättigheter vid 
konkurser och exekutiva auktioner eller likvärdig situation - 
kommunchefen Claes Hultgren och ekonomichef Britt-Inger Gustafsson 
med kanslichef Catrin Marsell och debiteringshandläggare Carola 
Svenningsson som ställföreträdare. 
 
C Mål och ärenden angående folkbokföring, taxering samt 
mantalsskrivning ekonomichef Britt-Inger Gustafsson med kanslichef 
Catrin Marsell som ställföreträdare.  

 
D Taxeringsärenden - ekonomichef Britt-Inger Gustafsson med 
kommunchef Claes Hultgren som ställföreträdare. 

 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen äger rätt att förordna 
annan delegat. 
 
Förslag till beslut 
Att fastställa förteckningen enligt ovan. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
Kommunstyrelsen  19 februari 2020         
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       Au §  1   Ks §                         Dnr  2020/36 
 
Förorenad mark – Torskbäckens anrikningsverk 
 
Förvaltningschefen för miljö- och stadsarkitektkontoret meddelar i 
tjänsteskrivelse 27 januari 2020 att Sweco, på uppdrag av Länsstyrelsen 
i Värmland 2008 genomfört en miljöteknisk undersökning vid 
Torskbäckens anrikningsverk i Filipstads kommun. Anrikningsverket var i 
drift i några år på 1910-talet och låg vid södra stranden av 
Torskbäcksviken, som är en vik av sjön Yngen. På platsen anrikades bly-
, koppar- och zinkmalm från närbelägna sulfidmalmsgruvor. 
Länsstyrelsen har efter avslutad inventering i MIFO fas 1 placerat 
Torskbäckens anrikningsverk i riskklass 1, mycket stor risk. 
 
Tillsynsmyndighet i ärendet är miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads 
kommun. Efter avslutad huvudstudie övergick huvudmannaskapet till 
Filipstads kommun. Med anledning av ovanstående hemställde 
Filipstads kommun (KS 2010-10-20 §110) hos SGU (Sveriges 
geologiska undersökningar) att överta huvudmannaskapet i det fortsatta 
arbetet med den förorenade marken vid Torskbäckens anrikningsverk. 
SGU beslutade 2012-05-28 att åta sig huvudmannaskapet för 
genomförande av kvarstående utredningar i utredningsfasen vid 
Torskbäckens fd anrikningsverk. Arbetet avslutades under våren 2015. 
 
SGU, Länsstyrelsen och Filipstads kommun har för avsikt att under året 
inkomma med en bidragsansökan till Naturvårdsverket rörande 
finansieringen av det fortsatta arbetet med Torskbäcksviken. Detta 
arbete omfattar en projektering av det förordade alternativet, (se bilaga) 
och därefter en entreprenad som innebär att jord schaktas ur, mm. En 
entreprenad bedöms i bästa fall kunna vara aktuell 2023 under 
förutsättning att statsbidrag även fortsättningsvis kan erhållas. 
Då kommunen tidigare sökt stöd hos SGU och myndigheten historiskt 
varit delaktig i projektet gör undertecknad bedömningen att en 
hemställan till SGU bör göras igen för det fortsatta arbetet.  
 
Förslag till beslut 
Filipstads kommun hemställer hos SGU (Sveriges geologiska 
undersökning) att överta huvudmannaskapet inför det fortsatta 
arbetet med den förorenade marken vid Torskbäckens 
anrikningsverk. Omfattningen av huvudmannaskapet kommer att 
regleras i avtal beroende på vilka statliga medel som tilldelas.  
 
Förvaltningschef Hannes Fellsman presenterar ärendet. I samband med 
presentationen besvaras även frågor.   
 
  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Arbetsutskottet beslutar 
 
att  föreslå kommunstyrelsen bifalla förslaget. 
_______ 
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 Ks  §                                   Dnr 2020/46               
  
Återrapportering budgetuppdrag Ny skola 
 
Projekteringen av en Ny skola utgår från ett beslut i kommunfullmäktige 
2019-03-14, § 14. I samband med antagande av budget 2020 – 2022 
beslutade kommunstyrelsen §100/2019 att uppdra kommunchefen att 
säkerställa  pågående planering av ny skola och ombyggnad av simhall 
och se på möjligheten att minska kostnaderna. Enligt beslutet kunde 
detta ske både genom anpassning av byggnation och verksamhet. 
 
Kommunchef Claes Hultgren redovisar sin rapport i tjänsteskrivelse 
daterad 2020-02-10. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10 samt bilagor 
 
Förslag till beslut 
att godkänna kommunchefens rapport, samt 
 
att besluta i enlighet med ledningsgruppens förslag att Ny skola och 
idrottshall som för närvarande planeras och projekteras ska ha 
inriktningen F-3 skola med idrottshall enligt förslag och att Åsenskolan 
iordningställs för årskurs 4-6. 
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”Kommunstyrelsen” 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2020-02-10 

 
 

Diarienummer 
 

 
 

 
  

 

Återrapportering Kommunchefens budget uppdrag att 
utvärdera möjligheten till minskade kostnader för ny 
skola och ombyggnad simhall 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna kommunchefens rapport, samt 
Att besluta i enlighet med ledningsgruppens förslag att Ny skola och 
idrottshall som för närvarande planeras och projekteras skall ha inriktningen 
F-3 skola med idrottshall enligt förslag och att Åsenskolan iordningställs för 
årskurs 4-6. 

 
Utgångspunkt 
Projekteringen av en Ny skola utgår från ett beslut i kommunfullmäktige 
2019-03-14. 
I samband med antagande av budget 2020 – 2022 beslutade 
kommunstyrelsen §100 att uppdraga åt kommunchefen att säkerställa  
pågående planering av ny skola och ombyggnad av simhall ser på 
möjligheten att minska kostnaderna. Enligt beslutet kunde detta ske både 
genom anpassning av byggnation och verksamhet. 
I ärendet har endast delen som berör skola inkl. idrottshall hanterats. 
Beräknad schablonkostnad för F-6 skola uppgick till ca 200 mkr och 
föreslagen lösning innebär en kostnad runt 150 mkr. 
Uppdragets inriktning på att minska kostnaderna är därmed avslutat och 
arbetet med att projektera en ny skola inkl. idrottshall kan därmed fortsätta. 
Med den ändringen att projekteringen inriktas på en F- 3 skola och 
uppdatering av Åsenskolan för att motsvara en 4-6 skola. 
Efter genomförd projektering ska ärendet slutligen avgöras i 
kommunfullmäktige inkl. ställning till finansiering. 
Föreslagen lösning innebär aven att byggnationen inriktas utifrån tidigare 
BUN beslut och information som gått ut  att kommunen framöver kommer 
att organisera F-6 skolorna i Filipstads centralort i en F-3 skola och en 4-6 
skola för att uppnå kommunens mål att erbjuda likvärdig skola för alla barn  
och dessutom skapa möjlighet att bryta dagens segregation.  
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Projektering av en ny skola som ersättning för Strandvägsskolan pågår 
tillsammans med vår partnering entreprenör NCC men är pausad. Orsaken är 
ett beslut i BUN att behovet är en ny skola för F-3 alternativt 4-6 och 
grundsärskola/träningsskola. Beslutet grundas på ekonomi, samlad 
lärarkompetens och sociala skäl (integration och lika förutsättningar för alla 
elever). 
 

Förslag: Ny skola F-3 och uppdatering av Åsenskolan för 4-6 
Ledningsgruppen för projekteringen av Ny skola har utrett möjligheterna för 
att bygga en ny skola för F-3 med placering där den s.k. Gamla skolan låg 
och undersökt konsekvensen av att Åsenskolan då blir en skola för 4-6. 
Vidare har gruppen gjort motsvarande undersökning beträffande det motsatta 
d.v.s. en ny skola för 4-6 och att Åsenskolan anpassas för F-3. 

 
Besluts underlag 
 

Elevtal 
En utredning har gjorts angående elevtal med utgångspunkt från befintliga 
tal 2019-10-31 och med extrapolering fram till 2031. Man kan notera att om 
inget oförutsett sker kommer Filipstads skolor att få ta emot en s.k. puckel 
under ett antal år där de högsta elevtalen gäller födda 2015-2016. 
I utredningen och därmed i nedanstående elevtal har ingen hänsyn tagits till 
ev. nedläggning av skolor i landsorten. 
 
Elevtal i förhållande till Ny skola/Åsenskolan 
F-3 medför fyra årskullar med vad vi kan förutse idag maximalt 340 elever 
exklusive särskolan. 4-6 medför tre årskullar med maximalt 270 elever 
exklusive särskolan. 
Alternativet F-3 i en Ny skola medför projektering för en skola för 360 
elever inkl. särskolan. Åsenskolan kan inrymma 4-6 med en mindre 
förändring. 
Alternativet 4-6 i en Ny skola medför projektering för en skola för ca. 300 
elever inkl. särskolan samt tillbyggnad av Åsenskolan för att rymma fler 
elever än vad skolan är dimensionerad för. 
 

Kostnader 
Nedanstående kostnader är en av utgångspunkterna för val av alternativ. 
OBS! Kostnaderna är schablonkostnader uppskattade efter gällande 
nyckeltal. Ingen exakt beräkning! 
 
Samtliga kostnader anges i tkr. 
 
Alternativ Ny skola F-3 inkl. idrottshall 
Skola för 360 elever inklusive mottagningskök tkr 119 000 
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Komplettering Åsenskolan 4-6      4 000 
Idrottshall fullstor med fasta läktare    30 000 
SUMMA    153 000 
 
Kapitalkostnaderna för föreslaget alternativ beräknas till ca 6 mkr. 
(Avskrivning 40 år och internränta med 1,5%) 
Övriga driftkostnader för nybyggd skola och Idrottshall bedöms som 
likvärdiga med de  lokaler som avvecklas vid strandvägsskolans. 
 
Alternativ Ny skola 4-6 
Skola för 300 elever inklusive mottagningskök  100 000 
Utbyggnad Åsenskolan      15 000 
Uppdatering av befintlig standard enligt bestämmelser    
I BBR       45 000  
Idrottshall fullstor med fasta läktare     30 000 
SUMMA     190 000 
  

 
Avveckling av lokaler 
I projekteringen för en Ny skola förutsätts avveckling av ”gamla lokaler” 
såsom befintliga lokaler för särskola, idrottshall Strandvägsskolan och 
befintlig aula. 
Avveckling av lokaler medför energibesparingar i storleksordningen  
ca. 300 000 kWh/år på grund av nya lokalers energieffektivitet. 
 

Värdegrund/Tillgänglighet 
Tillgänglighet är mer än anpassning till fysiska funktionsvariationer. 
Skolans värdegrund vilar på att alla elever har rätt till fysisk och psykisk 
tillgänglighet. Ingen ska särbehandlas beträffande tillgång till lokaler och 
möjligheten att känna sig som en del av helheten i skolan. Detta är särskilt 
viktigt att beakta beträffande särskolans möjligheter att utifrån elevernas 
individuella förutsättningar ha tillgång till skolans resurser och möjligheten 
att delta i gemensamma aktiviteter (måltider, aktivitetsdagar, friluftsdagar, 
evenemang etc.) 
 

 
Kök/skolmat på Nya skolan 
Skolledning och referensgrupper från verksamheten har prioriterat tillgången 
på skolmat på den Nya skolan mycket högt. Värdegrund, effektivitet, 
säkerhet och trygghet ligger till grund. 
Med målet att Nya skolan ska omfatta grundsärskolan/träningsskola är det en 
viktig värdegrundsfråga att alla har tillgänglighet till skolmat. Det är en 
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rättighet att inte särbehandlas beträffande möjligheten att ta sig, om möjligt 
för egen maskin, till måltiden och att dela den tillsammans med andra. 
Kravet kommer att ställas under fortsatt projektering att lokaler nyttjas fullt 
ut och att därmed yta för att äta kan användas till andra verksamheter utöver 
tid för skollunch. 
 

Specialsalar 
Med alternativet Ny skola F-3 minimeras behovet av kostnadsdrivande 
specialsalar. Åldersgruppen har ett mindre behov av specialsalar för slöjd, 
bild och musik är årskurserna 4-6. Dock behövs någon form av 
skaparverkstad där ex. bild och slöjd kan bedrivas. Musik ställer krav på 
ljudisolering. 
 

Fritids 
En skola för F-3 medför ett relativt stort behov av utrymme/lokaler för 
fritidsverksamhet. Fritids har behov av tillgång till aktiviteter där en 
skaparverkstad är en gemensam tillgång för skola och fritids. 
Fritids har liksom skolan behov av måltider på morgon och eftermiddag 
vilket stärker behovet av tillgång till kök och yta för att äta. 
 

Idrott 
Ledningsgruppen har utrett alternativen för en Ny skola och behovet av 
idrottshall. 
Den Nya skolans elever har behov av en idrottshall. Om Strandvägsskolans 
aula utgår finns behovet av samlingslokal för den nya skolan och 
Spångbergsgymnasiet. En ny idrottshall med tillräckligt många 
åskådarplatser fyller behovet. Alternativen att behålla befintlig idrottshall för 
Strandvägsskolan och eller samordning med gymnasieskolan i sporthallen 
har utretts och förkastats. 
Tre typer av ny idrottshall har utretts, fullstor hall med flexibla läktare, 
fullstor hall med fasta läktare eller en mindre icke fullstor hall. Av behovs- 
och kostnadsskäl föreslås alternativet en fullstor hall med fasta läktare. 

 
 

Ärendet 
Kommunchefen fick i uppdrag i samband med beslut om ekonomisk plan för 
2020-2022, 23 oktober 2019, Ks§95, att omgående tillsätta en arbetsgrupp 
för att utvärdera möjligheten att minska kostnaderna för Ny skola och e. 
ombyggnad simhall alternativt föreslå annan lösning.  
Efter närmare utredning i ärendet föreslår Kommunchefen och den 
ledningsgrupp som tillsats i ärendet att Ny skola som byggs skall vara en F-3 
skola med mottagningskök och att den idrottshall som byggs skall vara 
fullstor med fasta läktare. Särskild utredning kring simhall kommer att 
presenteras i TU i ett senare tillfälle.  Kostnaderna till följd av föreslagna 
åtgärder kommer därmed att reduceras avsevärt mot tidigare föreslagna.  
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Förvaltningen fick i uppdrag 2019-03-14, KS §20, KF §14, att genomföra 
upphandling av partner för planer, projektering och efter särskilt beslut 
byggande av Ny skola och Idrottshall. I hela processen fram till detta beslut 
togs så har redovisats att Ny skola skall innehålla verksamhet för F-6 skola 
och ersätta nuvarande Strandvägsskolan. Efter genomgång av elevunderlag 
och bedömning av andra för skolverksamheten viktiga faktorer och efter 
beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-14, §2, om att ställa sig 
positiv till en förändring av åldersindelningen från två F-6 skolor till en F-3 
och en 4-6 skola i tätorten Filipstads kommun, så föreslås Ks besluta om 
denna förändring i uppdraget om Ny skola. 
 
 
 
Claes Hultgren  Inge Nilsson Piehl 
Kommunchef  Teknisk chef  
   
 

Beslutet ska skickas till 
 



Bilaga 1 till KS 2020-02-19 

Sammanställning av underlag för beräkning av elevtal för grundskolan i tätorten Filipstad åren 2019-20131. I materialet 

finns också med, som alternativ, en beräkning med förutsättningen att Brattfors skola och Nordmarks skola inlemmas i 

tätortens skolor. 

Barn i kommunen t.o.m.191102 (=senast födda) Exkl asylsökande      

            

Födda  Tätorten Nykroppa Brattfors Lesjöfors Långban Persberg Nordmark Totalt    

            

År 2012 66 14 3 11 1 2 4 101    

År 2013 67 10 3 14 1 3 6 104    

År 2014 63 11 5 6 4 4 5 98    

År 2015 90 7 7 10 4 3 5 126    

År 2016 90 15 4 9 5 4 2 129    

År 2017 82 8 10 7 4 3 7 121    

År 2018 78 7 3 7 4 4 7 110    

År 2019 70 5 2 2 2  5 86 Prognos 2019-11-08 

 606 77 37 66 25 23 41 789    

År 2020 70           

År 2021 70 Medel 4,6 8,3 3,1 3,3 5,1     

År 2022 70           

År 2023 70           
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Per-Arne Söderstedt 

Pedagogisk projektledare Ny skola 



F-3 Ny skola

En skola för 360/400 elever inklusive grundsärskola
Kostnad tkr

Totalt uppskattad kostnad inkl tillagningskök Yta enligt ursprungsplan för 360 elever 124 000
Ny omgång med arkitekt för effektivisering av lokalanvändning

Besparing med mottagningskök kontra tillagningskök Om förutsättningar finns -5 000

Besparing utan kök
Lägstanivå är behov av mottagningskök och möjlighet att äta 
på skolan. Värdegrund, diskriminering/tillgänglighet -10 000
Nyttjas för Fritids, lunch, undervisning etc. Ytor för 
fritidsverksamhet.
Tillgänglighet. Förutsättning måltid grundsärskolan. Tidsåtgång 
för måltider. Arbetsmiljö. Säkerhet. 
Fritids och grundsärskolan behöver kök och måltidsutrymmen

Idrott
Mindre behov än 4-6

Behålla Strandvägsskolans idrottshall Inget alternativ
All idrott i befintlig Spångbergshall Inget alternativ
Nybyggnation mindre idrottshall 800 m2 26 000
Nybyggnation fullstor hall 1200 m2 30 000
Nybyggnation fullstor hall med flexibla läktare 35 000

Slöjd/Hemkunskap Mindre behov än 4-6
Utemiljö Anpassas för F-3



4-6 Åsen

En skola för 270/300 elever
Kostnad tkr

Totalt uppskattad kostnad
4 000

Projektering/upphandling 500
Anpassningar/ombyggnad för 4-6

3 500



4-6 Ny skola
En skola för 300/320 elever Kostnad tkr

Totalt uppskattad kostnad

Ytan kan reduceras på grund av färre elever/grupper enligt 
ursprungsplan. Ny omgång med arkitekt för minskning och 
effektivisering 105 000

Besparing med mottagningskök kontra 
tillagningskök -5 000

Besparing utan kök Önskvärt är mottagningskök och möjlighet att äta på skolan -1 0000

Nyttjas för Fritids, lunch, undervisning etc
Tillgänglighet. Förutsättning grundsärskolan. Tidsåtgång för 
måltider. Arbetsmiljö. Säkerhet. 

Idrott
Större behov än F-3

Behålla Strandvägsskolans idrottshall Inget alternativ
All idrott i befintlig Spångbergshall Inget alternativ
Nybyggnation mindre idrottshall 800 m2 Möjligt men 4-6 har större behov än F-3 26 000
Nybyggnation fullstor hall 1200 m2 Önskvärt 30 000
Nybyggnation fullstor hall med flexibla läktare För både skolor och föreningsliv 35 000
Hemkunskap Kan ev. samnyttjas med kök. Se ovan.
Slöjd/estetisk verksamhet Kan inte bantas bort pga större behov än F-3
Ut iljö A  fö  4 6



F-3 Åsen

En skola för 340/385 elever inklusive grundsärskola Kostnad tkr

Totalt uppskattad kostnad 60 000

Nybyggnad/tillbyggnad På grund av ökat elevantal/antal grupper 10 000

Ny projektering/upphandling/planarbete Nytt projekt 1 000

Iordningställande av utökat skolområde 4 000

Ombyggnad befintliga lokaler Enligt bestämmelse BBR 45 000

Kök/matsal utbyggnad Krävs för fler elever

Idrott Befintlig

Slöjd Mindre behov än 4-6. Lokalanpassning

Fritids ökat behov Större behov än 4-6. Lokalanpassning

Utemiljö Utökas och anpassas för F-3



Ny skola F-3
4-6 Åsen

Kostnad tkr Ny skola 4-6
F-3 Åsen

Kostnad tkr

Ny skola F-3 124 000 Ny skola 4-6 105 000

Idrottshall fullstor inklusive flexibla läktare 35 000 Idrottshall fullstor inklusive flexibla läktare 35 000

Anpassning för 4-6 Åsenskolan 4 000 Tillbyggnad + utemiljö Åsenskolan för 
anpassning till F-3

15 000

Ombyggnad/anpassning enligt BBR 45 000

Total kostnad 163 000 190 000



Bakgrund
En Ny skola och en ny idrottshall projekteras enligt beslut i kommunfullmäktige 
2019-03-14.
Nedan utreds behov och förutsättningar för en ny idrottshall avseende den Nya 
skolans behov men också för Spångbergsgymnasiet.
OBS! Där kostnader nämns är det baserat på nyckeltal och inte en noggrann 
beräkning.
1. Sammanfattning
2. Ny idrottshall grundförutsättningar Ny skola
3. Ny idrottshall grundförutsättningar Spångbergsgymnasiet
4. Schema befintlig sporthall
5. Ny idrottshall
6. Behövs en ny idrottshall? Dela!?
7. Alternativ för en ny idrottshall

Ny skola/Idrottshall



Sammanfattning
Utredning av nedanstående punkter ger följande slutsats

• En Ny skola har behov av en ny idrottshall eftersom
– Den gamla hallen rivs
– Befintlig sporthall inte räcker till för att täcka flera skolors behov

• En ny idrottshall uppfyller kraven på tillgänglighet och privat ombyte
• En fullstor idrottshall uppfyller krav och önskningar för en Ny skola, 

Spångbergsgymnasiet och föreningslivet
• Önskvärt är en fullstor hall med flexibla läktare men av kostnadsskäl är en 

fullstor hall med fasta läktare att föredra

1. Ny skola/Idrottshall sammanfattning



• Strandvägsskolan/Ny skola planeras för max 360 elever
• Idag har Strandvägsskolan tillgång till en egen idrottshall som inte räcker till 

för det totala behovet utan kompletterande tider schemaläggs i nuvarande 
Sporthall

• Barnens behov av fysisk aktivitet ska tillgodoses enligt läroplan
• Ute- och innemiljö, för fysisk aktivitet, anpassas för åldersgruppen
• Tillgången till schemalagda positioner i idrottshall är en förutsättning för 

måluppfyllelse
• En förbättring beträffande tillgänglighet är helt nödvändig
• Möjligheter till enskilt ombyte saknas eller är undermåligt

2. Ny idrottshall grundförutsättningar Ny skola



• Spångbergsgymnasiet har 400 elever Strandvägsskolan/Ny skola 360 
elever

• Programspecifika behov (GY) ska tillgodoses.
• Idrottsundervisningen 100 p. Utöver gymnasieskola grundskola IM DH
• För att så långt det är möjligt främja fysisk aktivitet i kombination med 

undervisning om hälsans betydelse fördelas kursen på två år
• Elever har särskilda behov för att kunna tillgodogöra sig kursen Idrott och 

hälsa 1. Ex. finns behov av enskilt ombyte/dusch, alternativa aktiviteter etc
• Behov av aula
• Ämnet Idrott och Hälsa samläses i grupper med elever från flera program
• Idrottsundervisningen är styrande i planeringen
• Läsårsplaneringen samverkas med Strandvägsskolan och Persbergs

friskola. Idrottshallen är uppbokad hela veckan. Se schema

3. Ny skola/Idrottshall grundförutsättningar Spångbergsgymnasiet



4. Schema befintlig sporthall

Strvsk

Strvsk Persberg

Innebandyprofil Innebandyprofil

IDH



• Större flexibilitet vid planering för skolorna
• Ökad tillgänglighet
• Möjlighet till enskilt ombyte/dusch
• Gemensam samlingslokal/aula för Ny skola och 

Spångbergsgymnasiet
• Tillgång för föreningslivet

5. Ny idrottshall



• Med tillgång till en halv idrottshall tvingas Spångbergsgymnasiet att jobba 
med mindre grupper i ämnet Idrott och hälsa vilket försvårar det övriga 
planeringsarbetet. Ökad kostnad

• Fler grupper i Idrott och hälsa kräver fler schemapositioner
• Övriga ämnens samläsning påverkas negativt om idrottsämnet inte kan 

samläsas i högsta möjlig grad. Ökad kostnad
• Spångbergsgymnasiet står inför stora sparkrav. Skolan behöver förtäta 

undervisningsgrupper ytterligare, inte glesa ut, enligt de sparförslag som 
föreligger. Detta fungerar inte med en halvsal som enda tillgång. Ökad 
kostnad

• Omklädning/dusch
Idrottshallen har fyra omklädningsrum med tillgång till två duschrum. 
Möjlighet till enskilt ombyte/dusch saknas. Ombyggnation krävs. Räcker 
ytan till? Ombyggda duschrum blir mycket små. Ökad kostnad

6. Behövs en ny idrottshall? Dela!?



• Delning av hallen utan ljudisolering
Om hallen delas bör halvsalarna isoleras från varandra på grund av 
helt skilda verksamheter

• Otrygg undervisningsmiljö? (gymnasieklass + F-3 har idrott 
samtidigt)

• Arbetsmiljö personal? Halvering av personalutrymmen
• Möjligt med NIU-utbildning?
• Delad hall leder till en försämrad studiesituation för alla elever vilket 

kan/kommer leda till sämre måluppfyllelse. Dessutom leder det till 
sämre arbetsmiljö för de lärare som ska arbeta i hallen. Variationen i 
undervisningen försämras och kommer leda till en kvalitésänkning. 

6 forts. Behövs en ny idrottshall? Dela!?



• Under projekteringen har framkommit följande förslag angående en 
eventuell ny idrottshall utformning.

1. En fullstor idrottshall med flexibla läktare. Kostnad 35 000tkr
En hall med alla möjligheter för Ny skola, Spångbergsgymnasiet, övriga skolor 
och föreningslivet. Fyller kravet på tillgänglighet, privat ombyte och ex. behovet 
av aula
2. En fullstor idrottshall med fasta läktare. Kostnad 30 000 tkr
En hall med alla möjligheter för Ny skola, Spångbergsgymnasiet, övriga skolor 
och föreningslivet. Fyller kravet på tillgänglighet och ex. behovet av aula. Något 
mindre flexibel på grund av fasta åskådarplatser.
3. En liten idrottshall. Kostnad 25 000 tkr
Fyller en Ny skolas behov men inte behovet av aula för Ny skola och 
Spångbergsgymnasiet. En liten idrottshall fyller inte heller föreningslivets behov 
av en fullstor hall med tillräckligt antal åskådarplatser.

7. Alternativ ny idrottshall
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 Ks  §                                   Dnr 2020/9 
  
Rapport  - Förvaltningschef BUF 
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 november 2019 § 108 att uppdra till 
kommunchefen att förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
avrapporterar arbetet för att åtgärda det ekonomiska underskottet 
fortlöpande till varje kommunstyrelse tillsvidare. Vidare uppdrogs 
kommunchefen övervaka rapporteringen.  
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 Ks  §                        
  
Anmälningsärenden 
 

1. Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande 200115-200203 
dnr 2020/08 
 

2. Delegationsbeslut kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 191218 
dnr 2019/288 

 
3. Delegationsbeslut kanslichefen dnr 2020/13 

 
4. Delegationsbeslut förvaltningschefen för teknik- och service dnr 

2020/30 
 

5. Beslut Länsstyrelsen om bidrag från Yngens regleringsfond dnr 
2020/10 
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