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       Au §                               Dnr 2020/257 

Krigsplacering för Filipstads kommun 
 
I tjänsteskrivelse 27 oktober 2020 skriver säkerhetssamordnaren Michael 
Björklund att enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 
ska planeringen för civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till 
att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt 
försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter, 
kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila 
och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. 
 
Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är: 
 
• Kompetenshöjning gällande totalförsvar  
• Säkerhetsskydd  
• Krigsorganisation och krigsplacering 
 
Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande 
totalförsvar och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 
2020- 12-31. Dessa arbetsuppgifter har genomförts av kommunen. 
Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av 
personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-
31. Genomförandet för detta arbete föreslås i detta ärende. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga: ”Rätt person på rätt plats” – Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) vägledning för krigsorganisation och krigsplaceringar 
för kommuner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att påbörja 
krigsplacering av personal med nyckelbefattningar inom Filipstads 
kommunkoncern. 
Beslut om vilka personer med nyckelbefattningar som ska krigsplaceras 
delegeras till kommunchefen. 
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       Au §                               Dnr 2020/260 

Finansiering av del av bredbandssamordnare under år 2021 
 
I tjänsteskrivelse 8 oktober 2020 skriver IT-chefen Mikael Kilhage att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober 2013, § 74, att 
ingå en samverkan med Kristinehamn och Storfors kommuner avseende 
bredbandsarbetet (Bredbandssamordning).   
 
Under den första delen av perioden har Filipstads ekonomiska åtagande 
bland annat finansierats med beviljade projektmedel från Region 
Värmland med 125 tkr. (För år 2015 och framåt saknas medel för 
finansiering). 
 
I samband med att det nya avtalet tecknades med IP Only identifierades 
ett fortsatt behov av att ha en gemensam bredbandssamordnare under 
projekttiden som enligt plan löper 2019-2021. För Filipstads del beräknas 
det för 2021 att 195 tkr tas i anspråk för att finansiera detta arbete. . 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå 
kommunstyrelsen att för 2021 anslå 195 tkr av kommunstyrelsens 
tillgängliga medel för finansiering av det fortsatta arbetet under år 2021. 
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       Au §                                Dnr 2020/115                             
 
Budgetuppföljning oktober 2020 
 
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande 
budgetuppföljningen för oktober 2020 för de verksamheter som ingår i 
kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. 
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       Au § 
Kf  § 95                             Dnr 2020/223 
 
Motion angående personalrekrytering 
 
I motion inkommen 18 augusti 2020 skriver Nils-Erik Mellström (C) och 
Peter Johansson (C) att kommunen har svårigheter att rekrytera 
kvalificerad personal till flera tjänster som kräver högre utbildning.  
 
Vi har hört företagare i kommunen som ger uttryck för samma problem. 
Samtidigt vet vi ungdomar som avslutat sina högre studier och vill flytta 
ut från storstäderna, men som inte har råd om bara en i paret får arbete 
genast.  De söker sig då främst till de större städerna där de räknar med 
ett större utbud av arbete för bägge i ett par.  
 
Finns en samlad lista över tillgängliga arbeten i Filipstad, kan den leda till 
att studenterna inte automatiskt väljer bort Filipstad som en möjlig 
arbetsmarknad. Bostadsfrågan är också en faktor för unga 
nyexaminerade, där vi har stora konkurrensfördelar. 
 
Centern vill att kommunen undersöker möjligheterna att en till två gånger 
per år sammanställa en lista över lediga tjänster i kommunens 
verksamhet och det lokala näringslivet och presentera det för studerande 
vid landets universitet och högskolor.  
Formen för presentationen får förankras i respektive lärosäte och dess 
studentkår. Bäst resultat nås genom en personlig presentation.  
Då finns chansen att ett eller flera par kan hitta en matchning och söka 
sig hit.  
I konceptet kan också finnas möjlighet att presentera bra boende till 
rimligt pris, vilket inte borde vara ointressant för kommunens 
fastighetsförmedlare. Det ger också kommunen goodwill. 
 
Centern föreslår kommunen att uppdra åt näringslivskontoret:  
 

1. Att undersöka intresset för att kommunen och näringslivet 
gemensamt presenterar lediga tjänster, som kräver 
högskolekompetens, i kommunen. 

2. Att om intresse föreligger gemensamt med näringslivet upprätta 
listan och en till två gånger per år presentera den för landets 
universitet och högskolestudenter. 

3. Att om intresse finns ta med frågan om boende med kommunens 
fastighetsförmedlingar. 

4. Att den upprättade listan med fördel kan läggas ut på kommunens 
hemsida, om den kontinuerligt uppdateras. 
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       Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   remittera motionen till kommunstyrelsen 
_______ 
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       Au §                               Dnr 2020/81 

Remissvar betänkande SOU 2018:88 
 
Socialdepartementet har inbjudit Filipstads kommun att yttra sig över 
betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, 
SOU 2018:88. Filipstads kommun har haft svårigheter att tolka förslaget 
på grund av att utredningen inte stämmer med de politiska uttalanden 
som skett i och med Januariöverenskommelsen. Frågan vi ställer oss är 
hur de nya insatserna kommer att påverka kommunen, när rätten till 
assistans inte ändras i den omfattning som utredningen föreslår? 
Utredningen bygger på att rätten till assistans förändras och, enligt vår 
mening, blir många faktorer osäkra, inte minst de ekonomiska 
beräkningarna. Filipstads kommun har dock försökt att bilda sig en 
uppfattning om de förändringar som föreslås. 
 

Beslutsunderlag 
SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen 

Förslag till beslut 
att   kommunstyrelsens arbetsutskott antar socialförvaltningens  
       tjänsteskrivelse som kommunens yttrande och överlämnar det till  
       socialdepartementet 
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       Au §                               Dnr 2020/264 

Remissvar gällande Kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken 
 
Regeringen har tillsatt en utredning för att analysera kommunernas roll i 
den statliga arbetsmarknadspolitiken vid reformeringen av 
Arbetsförmedlingen. En utgångspunkt är att det ska finnas likvärdiga 
tjänster hos fristående aktörer i hela landet. Utredningen ska analysera 
och bedöma rättsläget för kommunerna att tillhandahålla 
arbetsmarknadstjänster på uppdrag och med ersättning från 
arbetsförmedlingen. Utredningen ska analysera och redogöra för 
förutsättningarna, samhällsekonomiska konsekvenser, 
marknadsförutsättningarna samt konkurrenskraften. Statens ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken ska behållas men fristående aktörer ska matcha 
och rusta arbetssökande för de lediga jobben. Utredningen ska lämna 
förslag som förbättrar möjligheterna för kommunernas medverkan som 
utförare. 

Beslutsunderlag 
SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken 
Yttrande, 2020-11-04, 2020/264 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar arbetsmarknads- och 
integrationsenhetens tjänsteskrivelse som kommunens yttrande och 
överlämnar det till arbetsmarknadsdepartementet. 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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