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Svar på motion om byggvision 

Förslag till beslut 

Att fastställa Kommundirektörens förslag till svar och med svaret anse motionen 

besvarad 

Ärendet 

Michael Helmersson skriver i en motion till Kommunfullmäktige 2021-06-17 om hur 

landsbygdens skolor är beroende av landsbygdens utveckling. 

Han nämner den pågående bredbandssatsningen som ett positivt exempel, men att mer 

kan göras. 

Michael skriver om Karlstads Kommuns arbete med att stärka landsbygdens orter och 

nämner Byggvision Väse som ett exempel.  

I motionen yrkar Michael Helmersson ”att även Filipstads kommun tar fram 

motsvarande visionsdokument för utvecklingen av kommunens mindre tätorter i 

kommunen där landsbygdens skolor är i drift".  

 

 

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2021 §24 att remittera motionen till 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutade 18 augusti 2021 §78 att remittera motionen till 

Kommundirektör Hannes Fellsman 

 

Kommundirektör Hannes Fellsman föreslår följande svar: 

Filipstads kommun kommer under början av nästa mandatperiod arbeta med att ta fram 

en planeringsstrategi för kommunens samtliga översiktsplanedokument. 

Planeringsstrategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala 

om vad kommunen ska fokusera på i kommande översiktsplanering och om det finns 

delar av planen som behöver ändras. Det kan till exempel handla om att kommunen i 

planeringsstrategin anger att det finns ett behov av att se över den kommunomfattande 

översiktsplanen, eller att översiktsplanens detaljeringsgrad behöver ändras för en viss 

del av kommunen. Det kan också handla om att den befintliga planen behöver ändras 

för att tillgodose ett visst allmänt intresse, exempelvis vindkraft, strandskydd, 

grönområden, utbyggnad av kommunikationsleder och kulturmiljön. 

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en kontinuerlig översiktsplanering 

för att hålla översiktsplanen aktuell. Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för 

politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för 

de övergripande politiska målen i kommunen.  

Översiktsplanen ska bland annat uttrycka den aktuella politiska inställningen till 

bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen. När översiktsplanen från 2016 togs 

fram fanns inte något bebyggelsetryck i kommunens mindre orter och man valde då att 
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inte reservera särskilda områden för tillkommande bebyggelse. I stället formulerades 

övergripande principer för bebyggelseutveckling. 

Vi ser idag ett något ökat bebyggelsetryck och att ta fram byggvisioner för kommunens 

småorter skulle kunna fungera som ett bra underlag för kommande översiktsplanering. 

Syftet med att ta fram en byggvision är i första hand att hitta attraktiva lägen där det är 

möjligt att bygga bostäder. Men för att en plats ska bli attraktiv att bo på behöver även 

andra kvalitéer lyftas fram för att se på orten och dess möjligheter som en helhet och hur 

de kan utvecklas för att bli mer attraktiva.  

Om det ges ett politiskt uppdrag att en byggvision ska tas fram, bör det arbetet ske i nära 

dialog mellan invånare på orten och kommunens politiker och tjänstepersoner. 

 

 

 

Hannes Fellsman 
Kommundirektör 
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§ 78 Dnr 2021-000162 

Motion Byggvision - Instansordning 

Kommunstyrelsens beslut 

att   remittera motionen till Kommundirektören 

 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Helmersson (L) anför i motion följande; "I samband med 

kommunfullmäktiges beslut om budgeten på hösten 2020 fanns en total 

enighet om att skolorna på Filipstads landsbygd ska fortsätta drivas. 

Långsiktigt så förutsätter det att elevunderlagen för respektive skola kan 

hållas rimligt högt. Att de barn som växer upp inom respektive skolas 

upptagningsområde är nog stort. Förmågan att driva skolorna kan förstås 

också påverkas av möjligheten att välja skolorna på landsbygden av elever 

som bor i centralorten. Långsiktigt är landsbygdens skolors överlevnad dock 

beroende av landsbygdens utveckling eller avveckling.  

 

Om vi verkligen vill se en positiv utveckling av landsbygdens skolor är det 

viktigt att vi från kommunfullmäktige följer upp vårt ställningstagande att 

behålla landsbygdens skolor med åtgärder som stärker de små orterna och 

deras omland i vår kommun. Bredbandssatsningen som för närvarande pågår 

är definitivt ett sådant positivt exempel, men mer kan göras. 

 

Vänder vi blicken mot sydväst och vår granne Karlstads kommun så pågår 

sedan länge ett arbete med att finna vägar att expandera inte enbart 

centralorten utan också för att stärka landsbygdens orter och omland. Ett 

sådant exempel är Byggvision Väse. Karlstads styrande har konstaterat att 

det finns en stor utvecklingspotential i och runt kommunens mindre tätorter. 

Byggvisionen är ett dokument som inte är juridiskt bindande. Dess syfte är 

att lyfta fram hur man kan utveckla en av kommunens mindre orter. Man vill 

lyfta fram möjligheter till boende med andra kvalitéer än boende i centrala 

Karlstad ger. 

 

Från 2016 arbetar man med att finna attraktiva lägen för boenden såväl i 

tätorten Väse som mer lantligt. Dokumentet ska ses som en inspiration även 

för externa aktörer som vill bygga. Man har utfört arbetet med byggvisionen 

i nära samverkan med kommunens översiktsplanering. Syftet är också att 

byggvisionen ska kunna hanteras i ett bredare perspektiv än enbart byggande 
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av bostäder utan även rörande framtida näringsliv, service till orten, sociala 

frågor, ortens tillväxt och välmående. 

 

Formellt sett är kommunfullmäktige kommunens högsta beslutande 

församling. När vi klarade att enas om att se positivt på den fortsatta driften 

av landsbygdens skolor i hela kommunen faller också ett ansvar på oss 

ledamöter av fullmäktige att agera så att skolornas kvalitet och elevunderlag 

kan stå vid lag eller förbättras.  

 

Förvisso skiljer sig ett antal grundläggande fakta mellan Filipstads och 

Karlstads kommuner. Det gäller befolkningsstruktur, befolkningsunderlag, 

tillväxtstråket E18 med mera. Det innebär inte per automatik att vi ska 

underlåta att ta vårt ansvar för beslut vi tagit eller underlåta att se 

möjligheterna här.  

 

Yrkande: 

Jag yrkar, med hänvisning till texten ovan, att även Filipstads kommun tar 

fram motsvarande visionsdokument för utvecklingen av kommunens mindre 

tätorter i kommunen där landsbygdens skolor är i drift".    

 

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2021 §24 att remittera motionen till 

Kommunstyrelsen 
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§ 2 Dnr 2022-000004 

Motion Hundrastgård 

Kommunfullmäktiges beslut 

att   remittera motionen till kommunstyrelsen 

 

Ärendet 

Christer Olsson anför i motion daterad 13 januari år 2022 följande; 

"Undertecknad skrev en motion om detta 2015.08.22. vilken fick bifall av 

kommunfullmäktige. Beslutet överklagades dock av geografiskt närboende 

till det markområde som var tänkt för rastgården. Överklagan vann gehör hos 

Länsstyrelsen och därmed blev inte projektet av. 

Eftersom det fortfarande finns ett stort intresse bland hundägare att det ska 

iordningsställas en hundrastgård där de kan släppa sina hundar för motion 

och rastning utan risk för trafik och angrepp av rovdjur föreslår jag härmed 

att ärendet ånyo aktualiseras. 

Undertecknad föreslår därför ; 

 

att      Uppdra åt kommunstyrelsen att på nytt utreda möjligheterna för  

           upplåtande av lämpligt markområde för ändamålet och därefter  

           återkomma med förslag om hur detta kan ordnas". 

 

Motionen presenterades vid sammanträdet av Filip Dahlöv. 
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Årsbokslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSau 

Förslag till beslut 

Att godkänna upprättat förslag till årsbokslut 2021 för Kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat årsbokslut 2021 för Kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

Årsbokslut för KSau 

 

Ärendet 

Ekonomienheten har upprättat årsbokslut för Kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Årsbokslutet visar ett överskott mot budget med 5 913 tkr. 

Den främsta orsaken till överskott inom Ksau beror på att kostnader för 

personal, främst inom AIE, har bokförts mot projekt. Även statsbidrag inom 

AIE/Vux visar överskott då subventionsgraden har varit högre än budgeterat. 

I resultatet ingår också återsökta medel för Covid-kostnader för perioden 

december 2020 med ca 700 tkr. 

I årsbokslutet kommenteras också följande rubriker:  

Kommentar till årets resultat 

Mål –Måluppfyllelse 

Årets viktigaste händelser 

Framtid 

Hannes Fellsman 

Kommundirektör 

Britt-Inger Gustafsson 

Ekonomichef 

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: 

 X 

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt? Barnperspektivet är beskrivet i kommande 

Årsbokslut 2020 för Filipstads kommun 

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
 X 

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: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 

 

 

 



   

KSau bokslut 2021 
 

 
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto

Budget Redovisning Budget Redovisning Budget Redovisning Budget-
avvikelse

Kommunfullmäktige -1 291 -1 051 -1 291 -1 051 240
Stabsenhet -29 190 -29 362 1 823 3 590 -27 367 -25 772 1 595
HR-enhet -12 171 -12 872 1 485 2 199 -10 686 -10 673 13
Ekonomienhet -6 537 -5 969 35 32 -6 502 -5 937 565
Näringslivsenhet -2 926 -4 090 90 1 695 -2 836 -2 395 441
AIE-enhet -29 130 -36 470 7 228 17 627 -21 902 -18 843 3 059

Totalt -81 245 -89 814 10 661 25 143 -70 584 -64 671 5 913
 
 
 
Kommentarer till årets resultat 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau, redovisar 
sammantaget ett överskott med 5 913 tkr. En stor del av 
överskottet är att hänföra till att kostnader för personal, främst 
inom AIE, har bokförts mot projekt. I överskottet ingår också  
återsökta medel för kostnader i samband med Corona-
pandemin, för perioden december 2021, med 737 tkr. 
Pandemin har också påverkat att aktiviteter, främst inom 
Näringslivsenheten, inte har kunnat genomföras som planerat. 
 
 
Kommunfullmäktige inklusive partistöd 
Kommunfullmäktige redovisar ett överskott med 240 tkr till 
följd av inställda sammanträden. 
 
Stabsenhet 
Sammantaget visar kansliets verksamheter ett överskott med 
1 595 tkr. Överskottet beror främst på BRT (Bergslagens 
räddningstjänst), för sjukfrånvaro och vakans inom kansliet 
och på utvecklingskontoret samt för inställda sammanträden.  
 
HR-enhet 
Personalenheten redovisar ett resultat som i stort sett är i 
balans med budget, 13 tkr. Underskott finns inom 
bemanningscentralen som en följd av pandemin men 
motverkas av överskott inom administrationen och kontot för 
fackliga företrädare. 
 
Ekonomienhet 
Enheten redovisar överskott med 565 tkr då främst medel för 
konsulter inte har nyttjats under 2021 och att 
personalkostnader har bokats mot projekt. 
 
 
 

 
 
 
 
Näringslivsenhet 
Enheten redovisar ett överskott på 441 tkr.  
Många aktiviteter har inte kunnat genomföras under  
Pandemin och vakans på Näringslivskontoret har inte varit 
tillsatt under andra halvan av 2021.  
 
Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AIE) 
AIE och Vuxenutbildningen redovisar ett sammantaget 
överskott på 3 059 tkr. 
Överskottet beror framförallt på att personalkostnader är 
bokförda mot projekt, främst projekten MOVE och Stepstone. 
De statliga bidragen för kommunal vuxenutbildning har haft 
större subventionsgrad vilket också påverkar resultatet 
positivt. 
 
Mål -- Måluppfyllelse 
 
Stabsenhet: 
• Implementering och utveckling av nyupphandlat diarie-, 

dokument- och ärendehanteringssystem fortsätter under 
första delen av 2021.  
Måluppfyllelse: 
Målet är uppfyllt. Systemet är på plats och används för såväl 
diarieföring som nämndadministration m.m. Nu övergår 
arbetet i förvaltning och kommer succesivt vidga 
användargruppen.  

 
• Säkerhetsarbete; Fortsatt utveckling av kommunens 

beredskapsfunktioner samt det lokala strategiska arbetet 
tillsammans med polisen Arbetet skall ske med ytterligare 
fokus på trygghetsfrågor.  
Måluppfyllelse:  
Målet är uppfyllt. Strukturer och kontaktvägar är upprättade. 
Arbetet har bromsats upp av corona-pandemin men 
fortsätter nu utvecklas.  



   

 
HR-enhet 
• Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med god 

arbetsmiljö. Målsättningen för 2020 - 2023 är en 
sjukfrånvaro på 4,0%. Projektet Experio Worklabs arbete 
med tjänstedesign och förbättrad arbetsmiljö ska 
implementeras i de verksamheter projektet pågår. 
Måluppfyllelse: 
Sjukfrånvaron för hela Filipstads kommun är 7,21% för 
2021, där Corona-pandemin påverkar till viss del. 
Sjukfrånvaron har sjunkit mot 2020 då sjuktalen var 7,89%, 
en minskning med 0,68%.  
Projektet Experio WorkLab har implementerats i 
verksamheterna och HR-enheten har tagit in det som en del 
i arbetet med arbetsmiljön.  

 
• Implementerat ”heltid som rätt” inom alla kommunals 

kollektivavtalsområde i kommunen.  
Måluppfyllelse: 
Heltid som rätt har implementerats inom delar av Vård och 
omsorg. Arbetet pågår med övriga verksamheter.  

 
• Vidareutveckla bemanningscentralen som med hög kvalité 

rekryterar och bemannar kommunens olika verksamheter 
med korttidsvikarier.  
Måluppfyllelse: 
Bemanningscentralen har under den pågående pandemin 
haft en mycket stor arbetsbelastning, men tydliga rutiner för 
rekrytering och hantering av timvikarier gör att god kvalité 
bibehålls.  

 
 
Näringslivsenheten 
• Skapa bra förutsättningar för nystart av företag och tillväxt i 

befintliga företag 
Måluppfyllelse: 
Nyföretagarcentrum jobbar aktivt med rådgivning av 
blivande företagare. Rådgivningar har genomförts digitalt 
eller via telefon under första halvåret.  
Vi jobbar med att exponera stödsystemets erbjudanden om 
tjänster.  
Via projektet Hållbar Handelsutveckling i staden 2.0 erbjuds 
företag coachning kring digitalisering.   
Från att Covid-19 slog till med full kraft mot många 
branscher redan under 2020 har vi jobbat med att ge bra 
information till alla våra företag om de statliga, regionala och 
lokala stöd som finns för att mildra effekterna av pandemin. 
 

• Skapa relationer/arenor för utveckling av en bra dialog 
mellan kommunen och näringslivet 
Måluppfyllelse: 
Från pandemins start har vi jobbat med att ta fram bra 
lokala åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 för 
företag.  
Vi har genomfört digitala frukostmöte ett kring ”Använd 
pandemin som en möjlighet att utveckla och ställa om” och 
ett Upphandlingsseminarium om bland annat: - hur man 
skapar ett konto på TendSign - Hur man lämnar digitalt 
anbud till Filipstads kommun – Goda exempel och andra 
tips.  

Gruppen #FantastiskaFilipstadsFöretag har träffats i 
genomsnitt en gång per månad. 
Under hösten har 15 företagsbesök genomförts.  

 
• Utveckla den kommunala servicen till företagen och stärka 

den positiva attityden till företagandet inom kommunens 
organisation 
Måluppfyllelse: 
Arbetar ständigt med att alla som jobbar mot företag skall ha 
ett företagsperspektiv.  
Jobbar tillsammans med upphandlingsenheten för att 
säkerställa att de lokala företagen nås av de upp-handlingar 
som går ut och som kan vara aktuella för just lokala 
entreprenörer. Vi genomförde även ett generellt 
upphandlingsseminarium, se ovan.   
Intern arbetsgrupp som träffas varannan måndag där vi går 
igenom alla förfrågningar från både nya och befintliga 
företagare. Fastighet, Miljö- och hälsa, Bygglov, Plan samt 
Näringsliv är de avdelningar som träffas. Det ger en bra 
överblick över samtliga förfrågningar som kommit in till 
kommunen oavsett vem företagaren först kontaktat. 

 
• Jobba med att stärka skolan och företagens samarbete med 

utgångspunkt i kompetensförsörjning och elevers rätt till 
kännedom om arbetslivets förutsättningar 
Måluppfyllelse: 
På gymnasiet finns ett tätt samarbete med företag/ 
branscherna för alla yrkesprogram. Ung Företagsamhet är 
aktivt på gymnasiet.  
Prao kunde p.g.a. pandemin inte genomföras. 
Arbetsmarknadskunskap som genomförs via Handels-
kammaren i samtliga värmländska kommuner har 
genomförts och fått mycket positiv respons. De träffade alla 
åk 9 under hösten.      

 
 
AIE-enheten 
• Fortsatt utökning av antalet praktikplatser inom kommunens 

förvaltningar samt hos privata företag.  
 Måluppfyllelse: 

Har uppnåtts till viss del, men försvårats pga. Covid-19. 
Samverkan mellan kommunens olika förvaltningar pågår 
och stärks i och med vi har bildat en gemensam förvaltning 
som har ett fokus på dessa frågor. Det är viktigt att denna 
samverkan ytterligare utvecklas så att fler av våra 
medborgare kan nå målet egen försörjning.  

 
• Fortsätta utveckla samarbetet med Socialförvaltningen för 

tidiga insatser för personer som uppbär försörjningsstöd. 
 Måluppfyllelse: 
  Samarbete med socialförvaltningen är gott. Under året har 

det blivit möjligt att använda relevanta delar av samma 
verksamhetssystem som inom IFO-Vux. Det har även fattats 
beslut om en gemensam mottagnings-process som börjar 
gälla i januari 2022.  

 
 
 
 



   

• Alla nya i Etableringen erbjuds samhällsorientering samt 
antagning på lediga plaster av personer som lämnat 
etableringen sedan länge. 
Måluppfyllelse: 
Alla deltagare som anvisas av arbetsförmedlingen erbjuds 
samhällsorientering.  Antalet har dock minskat pga. minskad 
invandring till Sverige och till Filipstad.  

 
• Utveckla EU-sekretariatet i syfte att nå extern finansiering, 

både på lokal och regional nivå, för hela kommunens 
verksamhetsområde.  

 Måluppfyllelse: 
EU-sekretariatet är fr.o.m. 2021 organiserat under 
Kommunkansliet under namnet Utvecklingskontor. 
AIE har en tät samverkan med Utvecklingskontoret där vi 
idag har ett levande ESF projekt, Stepstone (att öka 
deltagares tillträde till arbetsmarknaden genom kartläggning 
och validering av deras reella kompetens), och samtidigt 
diskuterar tankar och idéer kring nya projekt.  

 
• Garantera erbjudande om en sommarjobbsperiod för alla 

gymnasieelever i åk 1-2 som är bosatta i Filipstads kommun. 
 Måluppfyllelse: 

Enligt politiskt beslut, Ksau § 11/2021, erbjöds alla elever i 
årskurs 1-2 på gymnasiet en feriearbetsplats under 
sommaren 2021. Enligt beslutet skulle, om möjligt i mån av 
platser, även årskurs 9 ges möjlighet till feriearbete.  Dock 
räckte platserna inte till för årskurs 9.  
Förhoppning är dock att alla ungdomar som söker 
feriearbete 2022 kommer att kunna erbjudas det med hjälp 
av insatser från AIE.  

 
AIE-enheten /Vux 
• Arbeta för att den ”nya” organisationen (AIE, Komvux) ska 

skapa bra, tydliga rutiner utifrån behovsanalys, 
omvärldsbevakning och erfarenheter. 
Måluppfyllelse: 
Fr.o.m.  2022 ingår också Näringslivskontoret i den nya 
organisationen. Hittills har samverkan byggts med 
representanter från olika enheter där vi arbetar med 
individuppföljningar – arbetsgruppen SMEF. 

 
• Revidera årshjulet för huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete med fokus på att utveckla ett system som 
upplevs logiskt, transparant och spårbart. 
Måluppfyllelse: 
Arbetet med att ta fram ett årshjul har inte påbörjats under 
året.  

 
• Fortsätta ta fram kvalitetsindikatorer för en mer samlad bild 

av resultat och måluppfyllelse (elever, kön och poäng), för 
att öka möjligheten att göra jämförbara analyser av gjorda 
insatser gällande tillgänglig lärmiljö. 
Måluppfyllelse: 
Kvalitetsredovisningen för 2021 är inte fullständig, då det 
saknas data (betyg) gällande måluppfyllelse från 
verksamhetssystemet.  

 
 
 

• Kartläggning av elever med olika behov. 
Måluppfyllelse: 
Idag finns en förstelärare som arbetar med kartläggning och 
djupintervjuer. Främst mot elever där bedömningen gjorts 
att de saknar förmåga att klara utbildningen.  
Intervjuer/kartläggningssamtal har hittills gjorts med ett 30-
tal elever som av olika anledningar inte blivit antagna till 
SFI-studier. 
 

• Fokus på yrkesutbildningar i olika former som erbjuds i egen 
regi, i samverkan eller i annans regi.  
Måluppfyllelse: 
Flera nya utbildningsspår är igång och planeras inom 
gällande samverkansavtal Filipstad – Storfors – Filipstad. 
Bl.a. måltidsbiträden, vård- och omsorg i Filipstad som är 
samorganiserade utbildningar. 
 

• Arbeta fram förslag på samverkansavtal om 
yrkesutbildningar och IKE med Kristinehamn. Utifrån 
uppdrag från skolcheferna.  
Måluppfyllelse: 
Målet är uppfyllt. 

 
• Skapa förutsättningar för kompetensutveckling av personal 

för att möta behörighetskrav. 
Måluppfyllelse: 
Pågående arbete och diskussion med lärare. Tre 
medarbetare är i pågående utbildning, en medarbetare har 
avslutat sin utbildning till yrkeslärare. 

 
• All SFI ska vara yrkesinriktad. Samverkan med olika 

utbildningsaktörer ska prioriteras. Olika bransch-
företrädares behov ska vara vägledande i upplägget av 
utbildning. Med branschföreträdare menas ex. lokalt företag 
eller kommunalt/regionalt behov av arbetskraft. 
Måluppfyllelse: 
Samtlig SFI är yrkesinriktad. SFI nivå A och B arbetar med 
orienteringskurs mot arbetsliv. 
Nivå C och D arbetar med yrkesinfärgning mot måltids-
biträden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Årets viktigaste händelser 
 
Stabsenhet 
• Hantering av Coronapandemin. 
• Pågående utvecklingsarbete med Trygghetsfrågorna 

inklusive samverkan med polisen. 
• Utveckling av strategier för det samlade folkhälsoarbetet. 
 
HR-enhet 
I flera verksamheter har tjänstedesign som metod används för 
att undersöka och skapa delaktighet kring arbetsmiljön. HR-
enheten har utbildat samtliga chefer i kommunen i SAM 
(systematiskt arbetsmiljöarbete), en utbildning i 5 delar om 2,5 
timme/tillfälle.  
 
Näringslivsenhet 
• Webbsidan Move-to-Filipstad för inflyttare lanserades i 

september och hade 1 900 besökare och 8 000 sidvisningar 
fram tom december. 

• Nya webbsidor för Visit Filipstad (i samarbete med Visit 
Värmland) och Kalhyttan lanserades under hösten.   

• Avslutningskonferens HHIS (www.filipstad.se/hhis) 
• ESF- ansökan ”Konkurrenskraftigare Butiker boenden” som 

vi sökte tillsammans med Forshaga, Karlstad och 
Kristinehamn beviljades i oktober. Uppstartsarbetet startade 
i december. 

• Fortsatt arbete med platsutveckling.   
 

Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AIE) 
AIE: 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att inrätta en 
mottagningsenhet för nyinskrivningar till försörjningsstöd. 
Enheten kommer att bemannas av personal både från AIE-
förvaltningen och från Socialförvaltningen. 
 
Verksamheten har lyckats bedriva sitt arbete kring 
medborgares väg till egen sysselsättning även om vi haft en 
pandemi som försvårat genomförandet av många insatser. 
Projektet Move har lyckats med att få ut många medborgare i 
egen försörjning genom tät samverkan med Vux som lett till 
en minskad kostnad på försörjningsstöd.  
 
VUX: 
• Samverkansavtalet Östra Värmland. Avtalet har skapat 

förutsättningar för ökad samverkan mellan Filipstad, 
Kristinehamn och Storfors vilket lett till att fler utbildningar 
har kunnat starta och därigenom berett möjligheten för fler 
kommuninvånare att börja studera. 

• Lärlingsplatser på friskola. Persbergs friskola tar emot 
lärlingar från den pågående barnskötarutbildningen i 
Kristinehamn. På det sättet bereds två kommuninvånare 
möjlighet till studier som på sikt bidrar till kompetens-
försörjningen.  

 
 
 
 
 
 

Framtid 
 
Stabsenhet 
• Utveckling av rutiner för att hantera krav beträffande olika 

moment inom civil beredskap och samhällsskydd. 
• Tillsammans med IT och förvaltningar ska informations-

säkerhetsarbetet fortsätta utvecklas. 
 
HR-enhet 
Arbeta vidare med Heltidsresan för kommunen och som en 
del av det kommer nytt systemstöd implementeras.  
Utöka samverkan på alla nivåer mellan fackliga representanter 
och arbetsgivaren.  
Fortsätta med ledarskapsutveckling för våra chefer i form av 
interna chefsutbildningar.  
 
Näringslivsenhet 
• Företagsgala 
• Företagsbesök i olika former 
• Starta-eget-utbildning i samarbete med NFC 
• Fortsatt arbete med platsutveckling.   
• Genomförande av ESF-projektet ”Konkurrenskraftigare 

butiker boenden” som vi driver tillsammans med Forshaga, 
Karlstad och Kristinehamn.  
 

 
Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AIE) 
Insatser planeras för att fler Filipstadsbor ska nå målet egen 
försörjning. Exempel på insatser är att bredda och fördjupa 
utbildningsutbudet på Komvux, öka samverkan med 
socialförvaltningen avseende mottagandet av personer som 
söker stöd samt ytterligare stärka samarbetet med 
arbetsgivare, både i kommunal och privat regi. 
Näringslivskontoret är från och med 2022 en del av denna 
förvaltning. 
 
AIE: 
• En ordentlig och strukturerad handlingsplan utifrån 

individens behov, inte bara slentrianmässiga 
handlingsplaner.  

• Bättre uppföljning och återkoppling i form av effektivare 
möten mellan användare och andra parter.  

• En konkret verksamhetsplan internt inom AIE, utifrån att 
göra det så bra som möjligt för användaren. 

 
Vux: 
• Verksamhetsplan 2022 för Komvux måste kopplas till 

framtida mål. 
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Översyn av arvoden 

Förslag till beslut 

att   tillsätta en arbetsgrupp för översyn av arvoden och arvodesbestämmelser 

bestående av kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 

sekreterare samt en representant från varje parti nu representerat i 

kommunfullmäktige 

 

att   arbetsgruppen uppdras bereda ärendet så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige senast juni 2022 

 

Ärendet 

Inför kommande mandatperiod är det lämpligt och brukligt att en översyn av 

arvoden och arvodesbestämmelserna görs. Förslagsvis tillsätts för arbetet en 

parlamentarisk arbetsgrupp som leds av kommunfullmäktiges ordförande 

med stöd av kommunfullmäktiges sekreterare. I gruppen bör en representant 

från varje i kommunfullmäktige representerat parti ingå.  

 

Kallelse skickas till kommunfullmäktiges gruppledare som meddelar senast 

den 14 mars vem som representerar varje parti. Den 14 mars kl 15.00 

planeras gruppens första möte äga rum i Bröderna Ericssonrummet på 

kommunhuset. I det fall representant är förhindrad att närvara vid något möte 

kan partiet utse annan representant.   

 

Catrin Marsell 

Kanslichef  

 

 

 

 

 

 

 


