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Datum 

2021-02-18 
 

  

 

 Till ledamöter 

 Ersättare för kännedom 

 

Kommunstyrelsen 

Tid: onsdagen den 24 februari 2021 kl. 13:30 

Plats:  Bröderna Ericssonrummet , Sammanträdet hålls via Teams på 

distans. Presidiet är närvarande i lokalen. 

Ärende   

Fullmäktigeärende   

1.  Begäran om folkomröstning   

Kommunstyrelseärende   

2.  Revisionens bedömning av kommunens delårsrapport    

3.  Internkontroll redovisning 2020   

4.  Redovisning medelsplaceringar, lån och likviditetsställning 

 

  

5.  Tillsynsplan 2021-2024 Serveringstillstånd   

6.  Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 

Oxhälja 

  

7.  Ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel 

 

  

8.  Utredningsuppdrag om framtida hantering av gruppbostäder 

LSS 

  

9.  Remissvar, lokalstatlig service   

10.  Anmälningsärenden   

11.  Delegationsbeslut   

Åsa Hååkman Felth 

ordförande 
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Folkinitiativ om folkomröstning gällande 
skolområdesindelning 

Förslag till beslut 

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att   ta ställning om folkomröstning ska hållas eller ej samt 

att   fastställa ställningstaganden enligt punkterna 1-6 i §2 Lagen om 

kommunala folkomröstningar samt besluta om finansiering 

 

Sammanfattning av ärendet 

Till Filipstads kommun inkom den 17 december 2020 ett folkinitiativ med 

begäran om Folkomröstning gällande skolområdesindelning avseende 

årskursen F-6 i tätorten Filipstad med omnejd. Efter granskning av 

underskrifterna har 1060 unika och godkända underskrifter räknats av 

kommunkansliet. I Filipstads kommun. Begäran formulerar frågeställningen 

”Vill du att Filipstad behåller nuvarande skolområdes-indelning i tätorten F-

6, dvs Åsenskolan F-6 & Strandvägsskolan F-6”? 

 

Folkinitiativ och folkomröstning regleras i Kommunallagen (SFS 2017:725) 

kap 8. 2§ och kap 5. 37§ samt Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 

1994:692). De inkomna 1060 folkinitiativtagarna överstiger de 10% av de 

röstberättigade som krävs för när Kommunfullmäktige ska besluta om ifall 

folkomröstning ska hållas eller ej. 

 

Kommunfullmäktige har nu att besluta dels om folkomröstning ska hållas 

eller ej samt i det fall folkomröstning ska hållas formerna för den. Detta vad 

gäller:  

1. dag för omröstningen, 

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 

3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 

4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 

omröstningslokalen, samt 

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad 
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Beslutsunderlag 

Kanslichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 

 

Ärendet 

 

Reglering av Folkinitiativ och Folkomröstning 

Folkinitiativ och folkomröstning regleras i Kommunallagen (SFS 2017:725) 

kap 8. 2§ och kap 5. 37§ samt Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 

1994:692). Dessa lagar innebär att om minst 10% av de röstberättigade 

kommunmedlemmarna så begär, ska kommunfullmäktige ta ställning till om 

det ska hållas folkomröstning i en viss fråga. Folkomröstning ska hållas om 

saken gäller något kommunen kan besluta om samt om inte minst två 

tredjedelar av kommunfullmäktige röstar för att det inte ska hållas 

folkomröstning. Resultatet av en folkomröstning är endast rådgivande. 

 

I det fall kommunfullmäktige beslutar att hålla folkomröstning regleras i 

Lagen om kommunala folkomröstningar bland annat: 

”2 § I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning 

skall fullmäktige besluta om 

1. dag för omröstningen, 

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 

3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 

4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 

omröstningslokalen, samt 

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad” 

 

Vidare ska kommunen samråda med Valmyndigheten innan datum för 

folkomröstningen fastställs. Efter att Kommunstyrelse berett ärendet ska 

därför samråd ske med Valmyndigheten innan beslut om datum fastställs. 

Samråd med Valmyndigheten ska ske minst tre månader före datumet för 

folkomröstningen.  

 

Folkinitiativ gällande skolområdesindelning 

Till Filipstads kommun inkom den 17 december 2020 ett folkinitiativ med 

begäran om Folkomröstning gällande skolområdesindelning avseende 
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årskursen F-6 i tätorten Filipstad med omnejd. Efter granskning av 

underskrifterna har 1060 unika och godkända underskrifter räknats av 

kommunkansliet. I Filipstads kommun. Begäran formulerar frågeställningen 

”Vill du att Filipstad behåller nuvarande skolområdes-indelning i tätorten F-

6, dvs Åsenskolan F-6 & Strandvägsskolan F-6”?  

 

För att fastställa om detta utgör 10% av de röstberättigade görs följande 

beräkning (detta är ingen uppgift vi kan få fram med exakthet förrän det 

upprättats röstlängder); Vid kommunalvalet 2018 fanns i Filipstad 8 345 

röstberättigade. Den 30 september 2018 fanns 8 731 kommuninnevånare 

som var 18 år eller äldre. 16 december 2020 är samma antal 8 505 vilket är 

en förändring med -2,59 %. Omräknat antal röstberättigade 2018 mot 2020 

ger med samma procentuella förändring 8 129 kommunmedlemmar som är 

röstberättigade i kommunalval.  

 

De inkomna 1060 folkinitiativtagarna överstiger således de 10% (8 129 

personer) som krävs för när Kommunfullmäktige ska besluta om ifall 

folkomröstning ska hållas eller ej.     

 

Budget 

En kommunal folkomröstning bekostas av kommunen. Vid allmänna val 

ersätts kommunerna till viss del av staten men inte vid kommunala 

folkomröstningar. Kommunen kommer ha kostnader för tex. valnämnd, 

arvoden och utbildning för röstmottagare, lokalkostnader, porto, tryck av 

valsedlar och ersättning till valmyndigheten för framtagande av röstlängder. 

Med anledning av den pågående Coronapandemin finns anledning till att det 

bör finnas flertalet möjligheter till förtidsröstning.   

 

Sveriges kommuner och Regioner (dåvarande SKL) gjorde år 2013 en 

kartläggning av vilka merkostnader som är förknippade med genomförandet 

av en folkomröstning. Kommunerna uppskattade då att det kostade i snitt 34 

kronor per innevånare. Jämfört åren 2013-2021 har inkomstbasbeloppet ökat 

med 20,49% och prisbasbeloppet med 6,97%. Då stor del av kostnaderna 

avser arvoden uppskattas inkomstbasbeloppet vara det relevanta i detta 

sammanhang. Filipstads kommun har den 16 december år 2020, 10 509 

folkbokförda. Merkostnaderna (kommunal administration oräknat) beräknas 

därmed till ca 10 509 * 34 kr * 20,49% = ca 430 000 kr. Beloppet bedöms 

som rimligt även i förhållande till tidigare genomförda val.  

 

Om förberedelserna och administrationen 

Förberedelserna skiljer sig åt jämfört med de vid allmänna val. Det ligger 

fler delar på kommunen och Valmyndigheten gör inte alla steg som de gör 

vid allmänna val.   
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När erforderliga beslut fattats är det ett tämligen omfattande arbete som 

behöver göras av kommunen. Om omröstningsdistrikten ska vara annorlunda 

än valgeografin vid allmänna val, krävs en noggrann beskrivning av dem. 

Valmyndigheten tar fram filbeskrivningar men kommunen måste hantera 

arbetet med framtagande av mallar för att ge tryckeriet ett korrekt underlag 

för tryckande av röstlängder och röstkort. I allmänna val hanterar 

Valmyndigheten detta men vid kommunala folkomröstningar ska kommunen 

själv göra det.  

 

Kommunen behöver upphandla ett tryckeri för arbetet och sedan givetvis 

hantera de ”vanliga” delarna med att ordna lokaler och röstmottagare etc.  

 

Ärendeprocess 

Nedan följer förslag på ärendets process. 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 8 februari 2021. Här 

behöver ärendet konkretiseras i de stora delarna för att kommunstyrelsen ska 

kunna hantera ärendet i nästa steg.  

2. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 24 februari 2021. Senast vid detta 

sammanträde behöver förslag finnas till Kommunfullmäktige gällande A och 

B punkt 4 nedan. Lämpligen finns även här med förslag om finansiering.  

3. Samråd sker med Valmyndigheten före Kommunfullmäktiges 

sammanträde i mars. 

4  A. Kommunfullmäktige beslutar den 11 mars 2021 om Folkomröstning 

ska hållas eller ej.   

    B. Om folkomröstning ska hållas fattas beslut om punkterna 1-6 Lagen om 

kommunala folkomröstningar 2§ (se citat ovan). Kommunfullmäktige ska 

även besluta om finansiering och eventuellt uppdra till valnämnden att 

genomföra folkomröstningen.  

Catrin Marsell 

Kanslichef  
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Kostnader för genomförandet uppkommer. Beroende på genomförandet 

beräknas de uppgå till högst 430 tkr. 

x  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Själva folkomröstningen berör inte barn och unga, även om resultatet 

eller vad som följer kan påverka barn och unga.  

 x 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
  

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

  

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

 

 x 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

Samtliga röstmottagningslokaler ska vara tillgängligt. 

x  

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

Detta är ej relevant då kommunens i kommunalval samtliga 

röstberättigade har rätt att delta.  

 x 
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§ 2 Dnr 2020-000321  

Begäran om folkomröstning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att   ta ställning om folkomröstning ska hållas eller ej  

att   fastställa ställningstaganden enligt punkterna 1-6 i §2 Lagen om 

kommunala folkomröstningar samt besluta om finansiering samt 

att   avslå begäran om folkomröstning då beslut om områdesindelning redan 

är fattat 

Reservation 

Christer Olsson reserverar sig mot beslutet i den del som avser förslaget att 

avslå begäran om folkomröstning. 

Sammanfattning av ärendet 

Till Filipstads kommun inkom den 17 december 2020 ett folkinitiativ med 

begäran om Folkomröstning gällande skolområdesindelning avseende 

årskursen F-6 i tätorten Filipstad med omnejd. Efter granskning av 

underskrifterna har 1060 unika och godkända underskrifter räknats av 

kommunkansliet. I Filipstads kommun. Begäran formulerar frågeställningen 

”Vill du att Filipstad behåller nuvarande skolområdes-indelning i tätorten F-

6, dvs Åsenskolan F-6 & Strandvägsskolan F-6”? 

Folkinitiativ och folkomröstning regleras i Kommunallagen (SFS 2017:725) 

kap 8. 2§ och kap 5. 37§ samt Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 

1994:692). De inkomna 1060 folkinitiativtagarna överstiger de 10% av de 

röstberättigade som krävs för när Kommunfullmäktige ska besluta om ifall 

folkomröstning ska hållas eller ej. 

Kommunfullmäktige har nu att besluta dels om folkomröstning ska hållas 

eller ej samt i det fall folkomröstning ska hållas formerna för den. Detta vad 

gäller:  

1. dag för omröstningen, 

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 

3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 

4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 

omröstningslokalen, samt 
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6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Åsa Hååkman Felth yrkar bifall till förslaget att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige 

att   ta ställning om folkomröstning ska hållas eller ej samt 

att   fastställa ställningstaganden enligt punkterna 1-6 i §2 Lagen om 

kommunala folkomröstningar samt besluta om finansiering 

samt tilläggsyrkar att avslå begäran om folkomröstning då beslut om 

områdesindelning redan är fattat. 

 

Christer Olsson yrkar bifall till de första yrkandena och avslag på det 

yrkandet som avser att avslå begäran. 

 







Översiktlig
granskning

-Delårsrapport per 2020-08-31
Filipstads Kommun
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Sammanfattning
Vi har av Filipstads kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

 Kommunens resultat för delåret uppgår till -10,8 mkr, vilket är 10,1 mkr lägre än samma period förra året. Det beror främst på att 
verksamhetens nettokostnader ökar mer än vad skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning gör. Ökade kostnader med 
anledning av Coronapandemin. Delårsresultatet föregående år påverkades positivt (+11,3 mkr) av återföring av tidigare gjorda avsättningar. 

 Kommunens prognos för helåret uppgår till -22,3 mkr, vilket är 23,9 mkr lägre än budget. Detta beror främst på kostnadsökningar inom 
kommunens verksamheter, enligt kommunen främst orsakade av coronapandemin. Återsökning av kostnadsersättning för ökade 
vårdkostnader relaterade till coronapandemin har också skett med 14,1 mkr, men ingen del av detta har, av försiktighetsskäl, intäktsförts 
varken i delårsbokslutet eller i helårsprognosen. Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden prognostiserar stora underskott jämfört 
med budget. 

 Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till -22,3 mkr för 2020, vilket innebär att kommunen inte kommer att uppfylla 
balanskravet för 2020. Det finns också underskott från 2019 på -21,4 mkr som ska återställas under åren 2021-2023. 

I delårsrapporten finns det felperiodiserade avsättningar om 51,1 mkr avseende statsbidrag från Migrationsverket. Beloppet är ett väsentligt fel 
och därmed ger delårsrapporten inte en rättvisande bild. 

Vi har, utöver vad som nämns ovan, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte 
framkommit några ytterligare omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning i Filipstad inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål
Kommunen har för 2020 gjort ett undantag avseende det långsiktiga finansiella resultatmålet, vilket framgår av delårsrapporten och 
budgeten för 2020. Vår tolkning är att resultatmålet för 2020 är 1,6 mkr, vilket motsvarar resultatet enligt fastställd budget för 2020. Att 
detta är kommunens finansiella mål framgår dock inte av budget eller delårsrapport. Vi noterar också att måluppfyllelsen av resultatmålet 
blir missvisande då kommunen har stora avsättningar som egentligen skulle ha intäktsförts tidigare år. 

I delårsrapporten gör kommunen bedömningen att resultatmålet inte kommer att uppnås och för det andra målet har kommunen inte gjort 
någon bedömning. Kommunen bör framgent göra en samlad bedömning om resultatet av de finansiella målen innebär att kommunen 
uppfyller en god ekonomisk hushållning eller inte. 

Vår bedömning, utifrån att prognosen är korrekt, är att de av fullmäktige beslutade finansiella målen inte kommer att uppnås för helåret 
2020. 
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Sammanfattning forts.
Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen kommer att uppnås för helåret 2020 
då kommunen inte gör någon prognos eller samlad bedömning av måluppfyllelsen. Något uttalande avseende uppfyllandet av dessa mål
lämnas därför inte i denna översiktliga granskningsrapport.

Karlstad 2020-10-06

Charlotta Eriksson Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen (LKBR) framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även 
den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning 
av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att 
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som 
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med 
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR 
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla som minimum för att motsvara kraven på en förenklad 
förvaltningsberättelse.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse i allt väsentligt uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17, den information som skall 
finnas enligt RKR R17 finns med. Vi rekommenderar kommunen att se över uppställningen av förvaltningsberättelsen för att mer efterlikna 
den uppställning av förvaltningsberättelsen som presenteras i LKBR och RKR R17. 

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås eller
inte.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Resultat av granskningen
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3.2.2 Finansiella mål

Kommunen redovisar i delårsrapporten utfallet för ett av sina två kommunövergripande finansiella mål för 2020. Målen är enligt 
delårsrapporten:

 Resultatet skall vara minst 1,5 % av skatter och statsbidrag. 

Kommunen har för 2020 gjort ett undantag från detta mål och budgeterat ett resultat på 1,6 mkr. Kommunen kommer enligt prognosen att   
redovisa ett resultat på -22,2 mkr, vilket innebär att resultatmålet enligt budget, som motsvarar +1,6 mkr, inte kommer att uppnås under 
2020, vilket kommunen också noterar i delårsrapporten.

 Verksamheten ska bedrivas så effektivt att kostnaderna, med bibehållen kvalitet, inte överstiger den genomsnittliga kostnaden
för motsvarande verksamhet med jämförbara kommuner. 

Kommunstyrelsen lämnar inte i delårsrapporten några uppgifter som möjliggör bedömning av måluppfyllelsen avseende detta mål. Denna 
redogörelse lämnas först i årsbokslutet.

Vi noterar att kommunen i delårsrapporten gör en bedömning av ett av två individuella finansiella mål. Kommunen gör ingen samlad
bedömning av om resultatet av dessa finansiella mål innebär att kommunen kommer att uppfylla god ekonomisk hushållning för 2020 eller 
inte. Kommunen har för 2020 gjort ett undantag avseende resultatmålet, vilket framgår av delårsrapporten och budgeten för 2020. 

Vår tolkning är att resultatmålet för 2020 är 1,6 mkr, vilket motsvarar resultatet enligt budget. Vi noterar också att måluppfyllelsen av 
resultatmålet kan bli missvisande då kommunen har stora avsättningar som egentligen skulle ha intäktsförts tidigare år.  

Vår bedömning, utifrån att prognosen är korrekt, är att de av fullmäktige beslutade finansiella målen inte kommer att uppnås för helåret 
2020. 

Vi ser med stor oro på kostnadsutvecklingen inom kommunens verksamheter. Främst inom barn- och utbildningsnämnden som redovisar en 
budgetavvikelse om -14,6 mkr och socialnämnden om -14,7 mkr. Det är inte tillfredställande att de finansiella målen inte uppfylls. Vi 
rekommenderar kommunen att under kommande år aktivt arbeta för en bättre budgetefterlevnad inom alla verksamheter inom kommunen.

Resultat av granskningen forts.
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3.2.2 Verksamhetsmål

Kommunen har i budgeten för 2020-2022 fastslagit 18 stycken prioriterade områden/insatser som kopplats till kommunens övergripande mål 
att uppnå god ekonomisk hushållning. Utöver ovanstående prioriterade områden innehåller den ekonomiska planen ett antal nämndspecifika 
målsättningar som dock inte är angivna som mål för god ekonomisk hushållning och därmed i detta sammanhang, inte blir föremål för 
revisorernas bedömning.

Arbetet med de prioriterade områdena/insatserna framgår på ett informativt sätt i delårsrapporten, med beskrivning om vad som har gjorts, 
om arbetet pågår och i vissa fall om målet har uppnåtts. Vi noterar att kommunen och verksamheterna aktivt arbetar med målen, men 
presentationen av resultaten är otydligt och kommunen gör inte någon prognos eller samlad bedömning av måluppfyllelsen för helåret 2020. 
Kommunen gör heller inte någon samlad bedömning av om man kommer att uppfylla god ekonomisk hushållning för 2020.

Vår bedömning är att uppföljningen blir otydlig. Vi menar att målstyrningen inom kommunen kan förtydligas. Många av de prioriterade 
områdena/insatserna är heller inte mätbara utan uppföljningen är en beskrivning av vad kommunen gjort inom området istället för en mätbar 
indikator eller ett mätbart nyckeltal.

Det finns således en fortsatt förbättringspotential i målstyrningen och uppföljningen av de verksamhetsmässiga målen.

Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunen uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det 
inte möjligt att göra en bedömning av kommunens måluppföljning i samband med delårsbokslut och prognos.

Resultat av granskningen forts.
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3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen, dock saknar vi en balanskravsutredning med 
beräkning av balanskravsresultatet. Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till -
22,3 mkr och därmed prognostiseras balanskravet ej att uppfyllas för år 2020. 

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

Det finns ett underskott från 2019 på -21,4 mkr som ska återställas under 2020-2022, vilket också framgår av delårsrapporten.

Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan 
för hur en reglering ska ske. För att inte tid går förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt. Enligt prop. 2003/04:105 bör det 
åtminstone översiktligt i delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet.

Det finns i delårsrapporten ingen översiktlig åtgärdsplan för hur kommunen ska uppnå balanskravet. Av delårsrapporten framgår det att i 
kommunens förslag till budget för 2021-2024 föreslås att undantag från att återställa underskotten från 2019 och 2020 då synnerliga skäl 
föreligger. Synnerliga skäl för 2019 härrör sig enligt kommunen till integration/migration och för 2020 anges Coronapandemin vara ett 
synnerligt skäl. Beslut är dock inte taget kring detta än utan det är än så länge endast ett förslag. 

Vi gör bedömningen av att ovanstående skäl inte kan ses som synnerliga skäl för att återställa de negativa balanskravsresultaten. 
Dessutom gör vi bedömningen att man inte kan hävda synnerliga skäl retroaktivt. Noteras också att beroende på när och med hur mycket 
kommunen väljer att återföra tidigare nämnda felperiodiserade avsättningar så kan kommunen påverka balanskravsresultatet i den riktning 
som önskas.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse över resultaträkningen för kommunen.

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till -10,8 mkr, vilket är 10,1 mkr lägre än samma period förra året. Det beror främst på att 
verksamhetens nettokostnader ökar mer än vad skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning gör. Kommunen har haft extra 
kostnader avseende pandemin vilka har kompenserats genom ökade statsbidrag jämfört med motsvarande period föregående år. 
Kommunen har hittills i år mottagit extra statsbidrag avseende Coronapandemin om 19,4 mkr. Kommunen har tagit upp hela bidraget som 
intäkt i delårsbokslutet. Återsökning av kostnadsersättning för ökade vårdkostnader relaterade till Coronapandemin har också skett med 14,1 
mkr, men ingen del av detta har, av försiktighetsskäl, intäktsförts, varken i delårsbokslutet eller i helårsprognosen. 

Resultat av granskningen forts.

Belopp i mkr 2020-08-31 2019-08-31
Procentuell 

skillnad
Budget 
helår

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos vs 

budget
Verksamhetens nettokostnader -509,2 -475,5 7,1% -718,2 -762,1 6,1%
Skatteintäkter och statsbidrag 494,2 470,0 5,1% 716,6 735,6 2,7%
Finansnetto 4,2 4,8 -12,5% 3,2 4,3 34,4%
Årets resultat -10,8 -0,7 1442,9% 1,6 -22,2 -1487,5%
Nettokostnader inkl. finansnetto i 
relation till skatteintäkter och 
bidrag % 102,2% 100,1% 99,8 103,0 
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3.4 Analys av Resultaträkning .

I delårsresultatet föregående år ingick en återföring av tidigare gjorda avsättningar som påverkade delårsresultatet för 2019 positivt med 11,3 
mkr vilka sedan i årsbokslutet återbokades, därmed ser föregående delårsbokslut 11,3 mkr bättre ut än vad det annars hade gjort.

Kommunens nettokostnader är högre än skatteintäkter och statsbidrag, vilket gör det svårt för kommunen att uppnå sina finansiella mål och 
klara balanskravet.

De verksamheter som prognostiserar underskott mot budget är framförallt socialnämnden (prognos -14,7 mkr i avvikelse) och barn- och 
ungdomsnämnden (prognos -14,6 i avvikelse). Beträffande socialnämnden är en stor del av underskottet relaterat till extra kostnader i 
samband med Corona, för vilka kommunen delvis har fått eller kommer att få ersättning för. Även ökade kostnader avseende familje- och 
individomsorg främst beroende på institutionsplaceringar och försörjningsstöd. Barn- och ungdomsnämndens underskott avser främst
grundskolan (högre personalkostnader) samt gymnasieskolan (högre personalkostnader samt intäktsbortfall ). 

Övriga nämnder visar inga stora skillnader i prognostiserade resultat jämfört med budget.

Samlat genererar verksamheternas resultat ett prognostiserat underskott mot budget på -28,7 mkr, vilket kompenseras till en liten del av ett 
överskott på finanserna på +4,9 mkr. 

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Balansräkning 

Kommunen redovisar en soliditet på 32 % och en soliditet med hänsyn taget till ansvarsförpliktelser på -16 %, vilket betyder att kommunen 
har täckning för sina skulder men inte för samtliga av sina ansvarsförbindelser.

Soliditeten minskar jämfört med föregående period. Främst beroende på att kommunen under året tagit upp ett nytt lån om 30 mkr som till 
största del i delårsbokslutet ligger bokfört under kassa och bank. Pengarna kommer att användas till investeringar under den närmsta tiden. 
Även förändringen i balanslikviditeten förklaras av denna transaktion, balanslikviditeten hade annars varit i det närmaste oförändrad.

Resultat av granskningen forts.

Belopp i mkr 2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31
Balansomslutning 578,8 546,4 561,1
Redovisat eget kapital 186,5 197,3 218,0
Eget kapital inkl. 
ansvarsförpliktelse -90,1 -85,2 -68,8
Redovisad soliditet 32% 36% 39%

Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse -16% -16% -12%
Anläggningstillgångar 463,6 465,3 457,7
Omsättningstillgångar 115,2 81,1 103,4
Avsättningar 64,2 63,2 47,6
Långfristiga skulder 144,9 114,9 120,1
Kortfristiga skulder 183,2 171,0 175,4
Balanslikviditet 63% 47% 59%



19© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.5 Balansräkning 

Vi har i vår granskning översiktligt granskat kommunens betydande balansposter. Vi noterar härvid följande:

• Felperiodiserade avsättningar. I balansräkningen per 2020-12-31 ingår 51,1 mkr (49,2 mkr 2019-12-31) avseende avsättningar för 
framtida kostnader inom flykting och integrationsområdet. Merparten avser kvarstående belopp från de betydande avsättningar som 
gjordes i årsbokslutet 2016.

Även om avsättningen, som påpekats av kommunen, avser att täcka en långsiktigt och i kostnads- och intäktshänseende osäker 
verksamhet, måste vår bedömning vara att 51,1 Mkr av kommunens avsättningar, inte är i överensstämmelse med god redovisningssed 
(RKRs rekommendation R9) eftersom de framtida kostnader som avses att täckas med avsättningen är av löpande karaktär. 

• Övriga felperiodiserade avsättningar uppgår till 8,3 mkr, varav främst en avsättning på 5,6 mkr avser framtida investeringar i 
återvinningscentral.

• Kommunen har inte beräknat faktisk semesterlöneskuld i delårsbokslutet utan skulden från årsbokslutet 2019 ligger kvar. Förändring av 
semesterlöneskulden bokförs endast en gång per år, i samband med årsbokslutet.

Vi har, utöver vad som nämns ovan beträffande felaktiga periodiseringar av statsbidrag från Migrationsverket, inte identifierat några 
väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några ytterligare omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Filipstads kommuns årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 93 133 tkr. Till och med augusti har kommunen investerat 21 456 tkr. 
Årsprognosen visar att kommer kommunen att investera 82 326 tkr, vilket visar på att 10 796 tkr inte kommer att användas under året.

Resultat av granskningen forts.
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3.6 Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när 
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget 
har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de 
kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

Filipstads kommuns delårsrapport innehåller inte någon sammanställd redovisning. En redogörelse lämnas dock för vilka bolag som ingår i 
kommunkoncernen och resultatprognos och budget för helår framgår för respektive bolag ingående i koncernen. Även upplysning om 
viktiga händelser i respektive bolag lämnas. Det går dock inte i delårsrapporten att utläsa resultat per 2020-08-31 eller helårsprognos för 
hela kommunkoncernen.

Trots att det inte finns ett explicit krav på att upprätta en sammanställd redovisning i delårsrapporten anser vi att det finns ett mervärde i att 
ändå ha med denna rapport i delårsrapporten, då en sammanställd redovisning skulle ge en läsare en bättre möjlighet att skaffa sig en bild 
av hela kommunens verksamhet.

Resultat av granskningen forts.
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3.7 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer 
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring 
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten 
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket 
avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Kommunen anger att samma redovisningsprinciper används som i 
det senaste årsbokslutet, vilket inte är fallet avseende beräkning av semesterlöneskulden. Av redovisningsprinciperna framgår att beräkning 
görs, men som nämnts tidigare i rapporten görs inte någon beräkning av faktisk semesterlöneskuld i delårsbokslutet utan skulden från 
årsskiftet ligger kvar. 

Vi rekommenderar kommunen att se över sina redovisningsprinciper framledes.

Resultat av granskningen forts.
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§ 4 Dnr 2021-000040  

Internkontroll redovisning 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

 

 att   genomförande och redovisning av kommunstyrelsens internkontroll för 

år 2020 utgår eller reduceras utifrån förvaltningens möjlighet att genomföra 

kontroller samt 

 

att   medge att övriga nämnder kan besluta likalydande om så bedöms 

nödvändigt 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen och nämnderna 

varje år besluta om intern kontrollplan. Förvaltningarna genomför sedan 

kontroller och redovisar resultatet årligen. Kommunstyrelsen har det 

övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i 

kommunen.  

Med anledning av en oerhört hög arbetsbelastning bland annat på grund av 

Coronapandemin tillsammans med tillfällig personalbrist på kommunkansliet 

bedöms det inte vara rimligt att prioritera genomförande och redovisning av 

Internkontroll 2020.  

Kanslichef Claes Hultgren och kanslichef Catrin Marsell presenterar ärendet 

och besvarar frågor i anslutning härtill. 

 
 

 



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: 17 Februari 2021  (14 Januari 2021)

Sammanställning:

Likvida medel: Swedbank 37,1 mkr [Filipstads kommun 15,6 mkr, Stadshus 21,5mkr]

Ränta inlåning 0,000% (0,000%)

Ränta utlåning 0,600% (0,600%)

Placeringar:

Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag

Svensk upplåning Kommuninvest 23,8 1,93% F  2024-11-11

Kommuninvest 16,3 0,11% F  2024-10-02

Kommuninvest 11,8 -0,05% F  2022-09-15

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

Kommuninvest 13,3 0,76% F  2023-11-13

Kommuninvest 29,3 0,46% F 2025-05-12

Kommuninvest 14,5 0,28% F 2023-11-23

122,8 genomsnittlig ränta 0,66 %  (0,66 %)

Övertagna lån 10,8 0,34% F 2022-10-24

stiftelsen 6,0 0,20% R kvartalsvis / obestämd tid

3,1 0,44% F  2023-11-13

19,9 genomsnittlig ränta 0,31 %  (0,31 %)

142,6 genomsnittlig ränta 0,61 %  (0,61 %)

Total låneskuld   

 

Ekonomienheten  2021-02-17
 

Britt-Inger Gustafsson
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Förslag till beslut 

Föreslå kommunstyrelsen fastställa förslag till Tillsynsplan enligt 

alkohollagen 2021-2024 

 

Beslutsunderlag 

Alkoholhandläggare Ulrika Perssons förslag till tillsynsplan daterad 2021-

02-01  

Ärendet 

Enligt 9 kapitlet 2 § tredje stycket alkohollagen ska kommunen upprätta en 

tillsynsplan. Tillsynsplanen kan vara årlig eller flerårig och revideras vid 

behov.  

Det primära syftet med tillsynsplanen är att den ska fungera som ett stöd i en 

effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. 

Kommunstyrelsen i Filipstad har ansvaret att utöva den lokala tillsynen 

enligt alkohollagen. Enligt avtal sedan 1 juli 2010 handläggs ärenden om 

serveringstillstånd och utförande av tillsyn enligt alkohollagen i Filipstads 

kommun av alkoholhandläggare anställd hos Hagfors kommun. 

Handläggning av serveringstillstånd omfattar tillståndsprövning av olika 

typer av tillstånd. Tillsynen omfattas av förebyggande tillsyn, inre tillsyn, 

händelsestyrd, samordnad och planerad yttre tillsyn. 

 

Catrin Marsell 

 

Kanslichef  

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

  

 
Förslag till 

 

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2021-2024 

 
Alkohollagen 
Enligt 9 kapitlet 2 § tredje stycket alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan 

som ska ges in till Länsstyrelsen. Tillsynsplanen kan vara årlig eller flerårig och revideras 

vid behov. Det primära syftet med tillsynsplanen är att den ska fungera som ett stöd i en 

effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. 

 

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens 

skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 8 kapitel ger tillståndsmyndigheten rätt 

att utföra tillsyn över restaurangers servering av starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alko-

holdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat. 

 

Målsättning med tillsynsverksamhet enligt alkohollagen 
Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 

medicinska och sociala skadeverkningar. All försäljning av alkoholdrycker ska skötas på 

ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Servering av alkoholdrycker får 

endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och 

nykterhet inte föreligger. Dessutom ska uppmärksammas om särskild risk för människors 

hälsa uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdomar finns dessutom åldersgränser. 

 

Tillsynsmyndigheter 
Kommunstyrelsen i Filipstad har ansvaret att utöva den lokala tillsynen enligt alkohollagen. 

Den direkta tillsynen ska även utövas av Polismyndigheten.  

Regional tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen som bland annat ska ge kommunerna 

vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet avseende alkohollagens 

efterlevnad. Central tillsynsmyndighet är Folkhälsomyndigheten som ska följa 

utvecklingen och vara vägledande vid tillämpningen av lagen. 

 

Nationell och regional ANDT-strategi 
Regeringen har tagit fram en strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016-2020. 

ANDT-strategins övergripande mål är "Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med 

minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.". 

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande 

målet: 

 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller 

debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 

missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 

successivt minska. 

4. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 

utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god 

kvalitet. 
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5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt 

eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt. 

 

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram en regional strategi för ANDT-förebyggande arbete 

i Värmland för perioden 2017-2021.  

Strategin innehåller samma övergripande mål som den nationella ANDT-strategin samt sex 

regionala mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet. 

 

Kommunerna är en aktör i det förebyggande ANDT-arbetet och har en central roll i arbetet 

med att tillhandahålla skyddande och främjande miljöer som är viktiga för befolkningens 

hälsa.  

 

Tillståndsprövning enligt alkohollagen 
Enligt avtal sedan 1 juli 2010 handläggs ärenden om serveringstillstånd och utföras tillsyn 

enligt alkohollagen i Filipstads kommun av alkoholhandläggare anställd hos Hagfors 

kommun.  

 

I Filipstads kommun finns för närvarande tretton stycken stadigvarande serveringstillstånd 

för servering till allmänheten och två till tre återkommande tillfälligt serveringstillstånd för 

servering till allmänheten. 

 

Tillståndsprövning av serveringstillstånd  
Det omfattar tillståndsprövning av permanenta tillstånd till allmänhet/slutna sällskap, 

tillfälliga tillstånd till allmänhet/slutna sällskap, utvidgade/ändrade serveringstillstånd och 

bolagsändringar i bolag som har aktuellt serveringstillstånd samt cateringverksamhet. 

 
Förebyggande tillsyn 
Förebyggande tillsyn är den tillsyn som ska förebygga att det sker överträdelser av 

alkohollagen. Den förebyggande tillsynen är ett sätt för kommunen att sprida kunskap till 

de som har ett serveringstillstånd om hur de ska arbeta för att följa alkohollagens regler i 

sina verksamheter. 

Exempel på förebyggande tillsyn är utbildningar i ”Ansvarsfull alkoholservering” som 

genomförs årligen tillsammans med andra kommuner i länet och som riktar sig till 

tillståndsinnehavare och deras personal. Samt löpande rådgivning och vägledning i 

samband med tillsyn och frågeställningar till alkoholhandläggare via telefon och mejl.  

 
Inre tillsyn 
Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har 

serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk 

lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter såsom 

Polismyndigheten, Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten. Uppgifter erhålls 

även från kreditupplysningsföretag vid förändringar i tillståndshavande bolag.  

Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan 

myndigheter. 

 

En annan form av inre tillsyn som kommunen utför är att granska restaurangernas 

försäljning av mat och alkoholdrycker genom de restaurangrapporter som lämnas årligen 

enligt alkohollagen. 

 
Händelsestyrd yttre tillsyn 
Vid signal om brister, servering till underåriga, störningar från verksamheten i form av 

bråk, bullerstörningar, överservering, ekonomisk brottslig verksamhet ska tillsyn göras så 
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fort som möjligt efter aktuell händelse och då helst tillsammans med Polismyndigheten 

eller annan berörd myndighet. Efter ett första besök planeras tillsyn med större insats under 

en period. 

 

Till den händelsestyrda yttre tillsynen räknas även tillfälliga serveringstillstånd till 

allmänheten. 

 
Samordnad yttre tillsyn 
Med samordnad yttre tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som kommunen planerar 

och/eller genomför med andra berörda myndigheter som Polismyndigheten, Skatteverket, 

Räddningstjänsten och miljö- och byggförvaltningen på serveringsstället. Dessa deltar som 

stöd av den lagstiftning som gäller för deras respektive sakområde. 

 

Planerad yttre tillsyn 
Yttre tillsyn över restauranger med stadigvarande serveringstillstånd ska ske minst en gång 

per år och vid påtalad händelse. Beroende på restaurangens art kan tillsyn ske dagtid såsom 

kvälls-/nattid.  

 

 

 

 
__________________ 
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§ 3 Dnr 2021-000036  

Tillsynsplan 2021-2024 Serveringstillstånd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen fastställa förslag till Tillsynsplan enligt 

alkohollagen 2021-2024 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 9 kapitlet 2 § tredje stycket alkohollagen ska kommunen upprätta en 

tillsynsplan. Tillsynsplanen kan vara årlig eller flerårig och revideras vid 

behov.  

Det primära syftet med tillsynsplanen är att den ska fungera som ett stöd i en 

effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. 

Kommunstyrelsen i Filipstad har ansvaret att utöva den lokala tillsynen 

enligt alkohollagen. Enligt avtal sedan 1 juli 2010 handläggs ärenden om 

serveringstillstånd och utförande av tillsyn enligt alkohollagen i Filipstads 

kommun av alkoholhandläggare anställd hos Hagfors kommun. 

Handläggning av serveringstillstånd omfattar tillståndsprövning av olika 

typer av tillstånd. Tillsynen omfattas av förebyggande tillsyn, inre tillsyn, 

händelsestyrd, samordnad och planerad yttre tillsyn. 

Alkoholhandläggare Ulrika Persson presenterar ärendet och besvarar frågor i 

anslutning härtill. 

Beslutsunderlag 

Förslag till tillsynsplan daterad 2021-02-01 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2021-02-18 

 

Diarienummer 

«Databas» «Diarienr» 
 

 

 

  

 

Ansökan Stiftelsen Filipstads Marknadskommité 

Förslag till beslut 

Att godkänna Stiftelsen Filipstads Marknadskommité, ansökan om 

verksamhetsstöd och ge Stiftelsen Filipstads Marknadskommité 60 000 kr i 

stöd för perioden 2021-01-01 -- 2022-09-30, samt anstånd med hyresskuld 

och hyra till Filipstads kommun under samma period fram tills nästa 

planerade Oxhäljamarknad 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Filipstads Marknadskommité har inkommit med ansökan om 

Verksamhetsstöd till Kultur och föreningsutskottet (KFU), men då Stiftelsen 

Filipstads Marknadskommité inte är en förening i enlighet med KFU 

reglemente lyfts frågan till Kommunstyrelsen för vidare beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

 

Här kommer en uppdaterad lägesrapport om ekonomiska läget för Oxhälja 

marknad per den 2021-02-15. 

 

Beräknade utgifter under 2021 
Telia bredband mm                       6.000  

Telia mobil                                     5.100 

Göta Energi                                     500 

Filipstads Energinät                      3.500 

Swedbank                                     1.200 

Länsförsäkringar                           8.500 

Markhyra Trafikverket                   5.200 

K.Persson Redovisning                5.000 

Hyresskuld Fi Kommun 2020       7.472 

Hyresskuld 2021                        22.416 

Totalt                                          64.888 
 

Vårt banksaldo är 16.691 sek. 

 

Vi arbetar med att försöka minska våra fasta kostnader och har avslutat 

postboxen samt minskat något på bredband/mobilkostnader. 

 

Markhyran till Trafikverket gäller för de två förrådsbyggnaderna på 

Järnvägsgatan. 
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Vi har samarbete med FFIS som vi sponsrar med fri hyra i marknadsförrådet 

för deras material som tält, dansbanan mm. 

Vi lånar ut marknadsstånd / el-centraler vid mässor, mat och julmarknader. 

 

Betr hyresskuld gjorde vi en överenskommelse att från 2020-09-01 frysa 

inbetalningarna tills nästa marknad. 

 

Stiftelsen Filipstads Marknadskommité grundades 1974. 

Vårt mål har varit, att dela ut största möjliga belopp varje år till våra 

medlemsföreningar. 

Idag är det 27 föreningar i hela kommunen som delar på överskottet enligt 

andelslistan på 20 hela andelar. 

 

Se vidare bifogad ansökan till KFU 

Ärendet 

På grund av rådande Pandemi i samhället har den för föreningslivets i 

Filipstads kommun så viktiga Oxhälja marknad tvingat ställas in under 2020. 

Enligt Stiftelsen Filipstads Marknadskommité och deras ansvarige Ulf Elmér 

så ser utsikterna ut för att det skall kunna genomföras en marknad i höst 

2021 som mycket små. Då marknadsavgifter och andra inkomster i samband 

med Oxhälja marknad normalt täcker Stiftelsen Filipstads Marknadskommité 

kostnader så har Stiftelsen meddelat att de har svårt att klara sina kostnader 

för verksamheten fram tills nästa planerade marknad 2022 och anhåller 

därför om dels anstånd med hyror till nästa marknad och dels efter samråd 

mellan Filipstads kommun och Stiftelsen Filipstads Marknadskommité om 

ett bidrag om 60 000 kr för att klara verksamheten fram till nästa planerade 

marknad 2022. 

Inge Nilsson Piehl 

Teknisk chef  

Beslutet ska skickas till 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera:Om Stiftelsen Filipstads Marknadskommité inte längre klarar 

sin verksamhet kommer inga fler Oxhälja marknader att genomföras i 

Filipstad vilket får ekonomiska konsekvenser för föreningslivet och 

Filipstads kommun. 

X  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt? Utan marknad så blir livet och föreningslivet 

tråkigare och sämre i Filipstads kommun 

x  

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

Alla 
  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
 x 

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

 x 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: Utan marknad så blir livet och föreningslivet 

tråkigare och sämre i Filipstads kommun 

X  

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 



 

 
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD   Besöksadress: Våxnäsgatan 5 

Telefon: 010-224 70 00 (växel)  E-post: varmland@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/varmland 

 

 
 
Regional utveckling 

Liisa Kapanen 
010-224 74 43 
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682 27 FILIPSTAD 
 
 

 

Ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel 

 

Det har kommit in en ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel från 

Nordmarks hembygdsförening. Ansökan gäller upprustning av kaféköket. 

 

Enligt 9 § (SFS 1998:928) förordningen om bygde- och fiskeavgifter ska 

samråd ske med berörda kommuner innan beslut om bidrag fattas. 

 

Svar önskas senast 2021-03-12.  

 

Skicka yttrandet med e-post till länsstyrelsens centrala ärendeservice:   

varmland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer samt texten 

”Yttrande på ansökan om bygdemedel” i mejlets ärenderad. 

 

 

Vänliga hälsningar 

Liisa Kapanen 

 

 

 

 

Bilaga: 

Ansökningshandlingar 

 

mailto:varmland@lansstyrelsen.se
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

Att ge förvaltningarna genom socialchef och teknisk chef i uppdrag att 

utreda och ta fram förslag på framtida hantering av externt förhyrda 

gruppbostäder. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I Filipstads kommun finns idag fyra gruppbostäder för vuxna personer med 

beslut enligt LSS. Två av fastigheterna ägs idag av externa företag 

(Klippgatans gruppbostad och Blombackavägens gruppbostad). Kommunen 

hyr dessa lokaler för ändamålet. Inför kommande förlängning av 

hyreskontrakt behöver utredas framtida hantering av dessa externt förhyrda 

gruppbostäder. Detta då kommunen har strategiska lokalförsörjningsmål att 

minska andelen förhyrda externa lokaler, för att minska kommunens totala 

kostnader för lokaler. 

För närvarande betalar kommunen ca 400 000 kr per år i hyra för Klippgatan 

och ca 450 000 kronor i hyra per år för lokalerna på Blombackavägen. Till 

detta tillkommer driftkostnader. 

 

 

Ärendet 

Avtalen för de två gruppbostäderna vars lokaler hyrs av extern hyresvärd går 

ut inom de närmaste åren och innan förlängning eller uppsägning av 

hyresavtalen, bör en analys göras av i vilka lokaler och i vilken form 

verksamheten skall bedrivas framgent. Denna analys bör visa om det är 

möjligt att bedriva gruppbostäderna i andra fastigheter i kommunal eller 

kooperativ regi och i så fall till vilken kostnad för kommunen.  
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Åsa Andersson                                              

Förvaltningschef 

 

Inge Nilsson Piehl 

Teknisk chef  

Beslutet ska skickas till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checklista vid ärendeberedning 
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Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: Ärendet gäller en överenskommelse för målgruppen psykiskt 

funktionsnedsatta 

x  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt? ÖK belyser barn både som målgrupp men också 

som anhöriga 

x  

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

Barn till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning samt barn som själva 

har en psykisk funktionsnedsättning. 

 

x  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
 x 

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt? Barn har inte varit med i framtagandet men samverkan 

har skett med bl a BUP 

  

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: Hela ÖK rör en målgrupp med funktionsnedsättning 

x  

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt? ÖK har kommit till för att säkerställa att målgruppen får 

sina behov tillgodosedda. Brukarrepresentanter har varit delaktiga i 

framtagandet (bl a NSPH). 

x  

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     x  
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På vilket sätt? ÖK:s syfte är bland annat att huvudmännen genom att 

tydliggöra ansvars- och samverkansfrågor faktiskt ska underlätta för 

målgruppen så att de får en möjlighet att leva som andra. 
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Remissvar till promemorian DS 2020:29 - En utvecklad 
organisation för lokal statlig service  

Förslag till beslut 

att föreslå kommunstyrelsen avge yttrande till Finansdepartementet enligt 

nedan 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Filipstads kommun har bjudits in till att besvara promemorian ”En utvecklad 

organisation för lokal statlig service Ds 2020:29”. En utvecklad organisation 

för lokal statlig service – slutredovisning. Promemorian är en slutredovisning 

av ett uppdrag att utveckla de statliga servicekontoren som drivs av Statens 

servicecenter. Promemorian lämnar ett flertal förslag kring hur lokal statlig 

service kan breddas avseende service men också geografisk placering av 

servicekontor.  

Promemorian föreslår etablering av 15 servicekontor i gles- och 

landsbygdskommun (här föreslås Filipstad), två till tre i de centrala 

storstadsområdena och 11 kontor i socialt utsatta områden. 

Förslag på remissvar 

Filipstads kommun ställer sig positiva till föreslagen utökad statlig närvaro i 

kommunen. Lokal statlig närvaro är, precis som utredningen lyfter fram,  

oerhört viktigt för att hålla ihop landet och framförallt skapa legitimitet och 

förtroende för statlig och kommunal verksamhet. Särskilt viktigt är detta i 

områden med många medborgare i utanförskap samt en hög andel nyanlända 

med svårigheter för det svenska språket. En sådan kommun är Filipstad.  

Då Filipstad som en av 32 kommuner är utpekade som socioekonomiskt 

utsatt område men idag saknar statligt servicekontor är det av stor vikt att ett 

servicekontor etableras så fort som möjligt. Det pågår ett samlat och 

långsiktigt arbete med att bryta de socioekonomiska utmaningar som finns i 

Filipstads kommun med fokus på segregationsbrytande insatser. Fokus ligger 

bland annat på att få ut mer medborgare i egen försörjning, minska 

bidragsberoendet och stödja familjer och elever i grundskola, gymnasieskola 

samt kommunal vuxenutbildning. Ett statligt servicecenter skulle kunna 

bidra till utbud av service i tätorten och skulle rimligtvis samordnas med 

arbetsförmedling, arbetsmarknads- och integrationsenhet samt kommunal 

vuxenutbildning.  

Det är positivt att flera myndigheter ansluts till servicecentret. Utifrån andel 

hushåll med arbetslöshet och bidragsberoende i kommunen ses 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/ds-202029/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/ds-202029/
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Arbetsförmedlingen som en särskilt viktig aktör för den enskilde individen 

liksom för kommunen som samverkanspart.  

Filipstads kommun vill avslutningsvis framföra att det är av stor vikt att 

föreslaget flexikontor har generösa öppettider då inresande ska ske från 

närliggande servicekontor. Nuvarande Arbetsförmedling saknar fast 

bemanning och i kombination med ett flexikontor vill kommunen påtala 

vikten av att få till öppettider samtliga vardagar i veckan.  

Filipstads kommun hade hellre sett ett etablerat servicekontor med anställd 

personal och urvalskriterier som utgick mer ifrån socioekonomiska kriterier 

snarare än befolkningsmängd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Slutredovisning ”En utvecklad organisation för lokal statlig närvaro” 

Ds2020:29 

Ärendet 

Bakgrund 

Filipstads kommun har bjudits in till att besvara promemorian ”En utvecklad 

organisation för lokal statlig service Ds 2020:29”. Promemorian är en 

slutredovisning av ett uppdrag att utveckla de statliga servicekontoren som 

drivs av Statens servicecenter. Promemorian lämnar ett flertal förslag kring 

hur lokal statlig service kan breddas avseende service men också geografisk 

placering av servicekontor.  

Statens servicecenter är den myndighet som bedriver de statliga 

servicekontoren och ansvarar för en samlad organisation för lokal statlig 

service. De myndigheter vars service tillhandahålls är Försäkringskassan, 

Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Sedan 2020 ansvarar Statens 

servicecenter också för Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet. 

Verksamheten bedrivs av Statens servicecenters ansvar men å 

samverkansmyndigheternas vägnar.  

Idag finns 117 servicekontor spridda över hela landet. Den service som i 

dagsläget ges är oftast av generell karaktär som till exempel att ge stöd till  

att finna information, ta emot och vidimera handlingar, stöd att fylla i 

blanketter, utskrift av underlag till de kunder som saknar tillgång till digitala 

verktyg. 

Promemorian föreslår etablering av 15 servicekontor i gles- och 

landsbygdskommun (här föreslås Filipstad), två till tre i de centrala 

storstadsområdena och 11 kontor i socialt utsatta områden. 

15 kontor i kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbats av 

nedläggningar av annan statlig verksamhet. Det bör handla om sju små 

kontor (i Boden, Finspång, Laholm, Nynäshamn, Stenungsund, Sölvesborg 

och Östhammar) och åtta flexikontor (i Askersund, Borgholm, Filipstad, 

Lysekil, Nordmaling, Tingsryd, Ånge och Åre). 

Flexikontor saknar egna anställda, i stället reser personalen dit från 

servicekontor på andra orter de dagar kontoret har öppet. 

Arbetsförmedlingen har i dag ett så kallat kontor att resa till i Filipstad (utan 

fast bemanning), som ska bli kvar enligt nuvarande plan 
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Urvalskriterierna för var servicekontor ska föreslås har enligt utredningen 

inte varit helt tydligt. De varierande geografiska och demografiska 

förutsättningar som råder över landet kan vara svårt att formulera ett 

ändamålsenligt och tillämpbart avståndskriterium för tillhandahållande av 

offentlig service. 

Det kan också konstateras att det som utgångspunkt för en analys av 

lämpliga platser för nya servicekontor är svårt att med säkerhet slå fast vad 

som bör avses med begrepp som ”tillräckligt stort kundunderlag” eller 

”rimligt avstånd”. Enligt utredningen får man i praktiken i stället göra en 

samlad rimlighetsbedömning utifrån olika relevanta aspekter.  

Att det föreslås just flexikontor i Filipstads utgörs av framförallt närheten till 

närmaste servicekontor (Kristinehamn). Dessutom föreslås utvalda 

kommuner med färre än 15 000 invånare få just ett flexikontor.  

Av de 32 kommuner som kan ansöka om statsbidrag i enlighet med 

förordningen om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta 

områden har 27 stycken servicekontor i dag. Filipstad är idag en av fem 

kommuner som saknar servicekontor.  

Ett flexikontor innebär öppettider ett mindre antal dagar per vecka samt att 

den tjänstgörande personalen inte har den berörda orten som sin vanliga 

verksamhetsort. Vid tjänstgöring reser de i stället dit från servicekontor på 

andra orter. Utredningen pekar på vikten av tydlighet vid nyanställning för 

den arbetssökande att de ovan nämnda förutsättningarna gäller i samband 

med rekryteringen, alternativt – för redan anställda – i dialog med 

medarbetaren under pågående anställning 

Årliga driftskostnaden för ett flexikontor beräknas till 0,9 miljoner/år.  

Utredningen föreslår att Arbetsförmedlingens samverkan bör säkras genom 

instruktion samt att samverkan med Centrala studiestödsnämnden, 

Kronofogdemyndigheten respektive Trafikverkets förarprovsverksamhet bör 

initieras. Även samverkan med polismyndigheten ses som en önskvärd 

åtgärd. 

 

Förslag på remissvar 

Filipstads kommun ställer sig positiva till föreslagen utökad statlig närvaro i 

kommunen. Lokal statlig närvaro är, precis som utredningen lyfter fram,  

oerhört viktigt för att hålla ihop landet och framförallt skapa legitimitet och 

förtroende för statlig och kommunal verksamhet. Särskilt viktigt är detta i 

områden med många medborgare i utanförskap samt en hög andel nyanlända 

med svårigheter för det svenska språket. En sådan kommun är Filipstad.  

Då Filipstad som en av 32 kommuner är utpekade som socioekonomiskt 

utsatt område men idag saknar statligt servicekontor är det av stor vikt att ett 

servicekontor etableras så fort som möjligt. Det pågår ett samlat och 

långsiktigt arbete med att bryta de socioekonomiska utmaningar som finns i 

Filipstads kommun med fokus på segregationsbrytande insatser. Fokus ligger 

bland annat på att få ut mer medborgare i egen försörjning, minska 

bidragsberoendet och stödja familjer och elever i grundskola, gymnasieskola 

samt kommunal vuxenutbildning. Ett statligt servicecenter skulle kunna 

bidra till utbud av service i tätorten och skulle rimligtvis samordnas med 
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arbetsförmedling, arbetsmarknads- och integrationsenhet samt kommunal 

vuxenutbildning.  

Det är positivt att flera myndigheter ansluts till servicecentret. Utifrån andel 

hushåll med arbetslöshet och bidragsberoende i kommunen ses 

Arbetsförmedlingen som en särskilt viktig aktör för den enskilde individen 

liksom för kommunen som samverkanspart.  

Filipstads kommun vill avslutningsvis framföra att det är av stor vikt att 

föreslaget flexikontor har generösa öppettider då inresande ska ske från 

närliggande servicekontor. Nuvarande Arbetsförmedling saknar fast 

bemanning och i kombination med ett flexikontor vill kommunen påtala 

vikten av att få till öppettider samtliga vardagar i veckan.  

Filipstads kommun hade hellre sett ett etablerat servicekontor med anställd 

personal och urvalskriterier som utgick mer ifrån socioekonomiska kriterier 

snarare än befolkningsmängd. 

 

Hannes Fellsman 

Förvaltningschef 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten, 

Vuxenutbildningen  

Beslutet ska skickas till 

Finansdepartementet 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: Inte aktuellt i ärendet 

 X 

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
  

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

  

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: Förslaget är positivt för personer med 

funktionsnedsättning då en utökad statlig närvaro i Filipstad medför att 

man kan få hjälp med sina ärenden i sin hemkommun istället.  

X  

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt? I utredningen pekas särskilt denna målgrupp ut som 

gynnade av en lokal statlig närvaro.  

X  

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? Lokal statlig närvaro ser samtliga medborgare, oavsett 

tillhörighet till diskrimineringsgrunderna som målgrupp för statlig 

service. 

X  
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