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§ 68 Dnr 2022-000247 

VA-taxa 2023 

Kommunstyrelsens teknikutskotts beslut 

Teknikutskottet beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa VA-taxa 2023, samt 

att VA-taxan träder i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

Brukningsavgifter är i sin tur indelade i fasta avgifter och en avgift för 

förbrukning. 

Förvaltningen föreslår följande förändringar i VA-taxan att gälla från och 

med 2023-01-01:  

 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Avgift utgår per fastighet med: 2022 2023 

 - en fast avgift per år 1 287,34    1 570,55 kr 

 - en fast avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 1 880,94    2 294,75 kr 

 - en avgift per m3 levererat vatten 19,01    23,19 kr 

 

§ 18  

Har Teknik och Service på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har 

på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet så vattentillförseln 

avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av Teknik och Service 

debiteras följande avgifter: 
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  2022 2023 

Nedtagning av vattenmätare 500 kr    600 kr 

Uppsättning av vattenmätare 500 kr    600 kr 

Avstängning av vattentillförsel 500 kr    600 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 500 kr    600 kr 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 500 kr    600 kr 

Undersökning av vattenmätare 700 kr    840 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 500 kr    600 kr 

 

Avgifterna är exklusive moms. De fasta avgifterna ger en höjning på 58,09 

kronor per månad och bostadsenhet. Avgiften per kubikmeter levererat 

dricksvatten ger en höjning på i snitt 52,33 kronor per månad och 

bostadsenhet (baserat på en förbrukning på 150 m3/år). 

I tjänsteskrivelse 2022-10-28 skriver tekniske chefen och enhetschefen för 

VA/renhållning att föreslagen höjning är nödvändig för att möta de årliga 

ökade kostnaderna för driften av VA-anläggningarna avseende elkostnader, 

underhåll och prisökningar på varor och tjänster, men framför allt för att 

klara de stora kommande investeringar och reinvesteringar som VA-enheten 

står inför. 

Det handlar om investering på Filipstads reningsverk för att klara 

utsläppskrav enligt tillstånd samt reinvestering av utsliten inkommande 

gallerdel och sandtvätt. På Flyfallets vattenverk behövs renovering av 

reservoarer och långsamfilter samt utökande av en filterdel för att kunna 

genomföra nämnda renoveringar och för att öka kapacitet, säkerhet och 

kvalitén på dricksvattnet. Arbetet med dubblering av råvattenledningen till 

Flyfallet behöver fortsätta. Utöver detta krävs fortsatt arbete med förnyelse 

av ledningsnätet för att minska inläckage i avloppsledningsnät, klara skyfall 

samt säkra dricksvattennätet. Totalt har detta beräknats till investeringar om 

155 miljoner kronor vilket ger en årlig ökad kapitalkostnad för VA på 5,5 

miljoner kronor (med 1.5 % ränta och 50 års avskrivningstid). 

Filipstads kommun är inte ensam om detta. VA byggdes ut ungefär samtidigt 

i stora delar av landet och är idag också till stora delar uttjänt. Samtidigt ökar 

kraven på reningsverk vad gäller utsläppsnivåer och kraven på vattenverk 

vad gäller säkerhet och kapacitet. Branschorganisationen Svenskt vatten 

menar att VA-taxorna i Sveriges kommuner i snitt behöver fördubblas till år 

2040 i dagens penningvärde. 
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Va-taxa 
 

TAXA 

för Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2008 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunfullmäktige och 

handhas under Teknikutskottet av Teknik och Service. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Filipstads kommun. 

 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Filipstads kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som 

ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 

lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 

att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor   Förvaltning  Stormarknader 

Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell   Restauranger 

Hantverk  Småindustri 

Utbildning  Sjukvård 

 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt 

ovan jämställs med bostadsfastighet. 

 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 

fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 

påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 

motsvarar sådan mark. 

 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelse-

punktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 

angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 

blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 

vattentjänster är uppfyllda.  

 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)  

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df om 50 000 kronor om 62 500 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 

Df, om 16 667 kronor om 20 833 kronor 

    

c) en avgift per lägenhet  

 om 20 000 kronor        25 000 kronor 

d)* en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. om 16 667 kronor om 20 833 kronor 

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 

enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 

och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 

a) lika mellan fastigheterna. 

 

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

 

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 

erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

 

5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

 

en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df om 45 000 kronor om 56 250 kronor 

b) 

 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 

Df om 15 000 kronor om 18 750 kronor 

c) 

 

en avgift per m2 tomtyta 

om 13 kronor om 16,25 kronor 

d)* 

 

en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. om 15 000 kronor om 18 750 kronor 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 

enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 

och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 

a) lika mellan fastigheterna. 

 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 

annan karta som huvudmannen godkänner. 

Avgift enligt 6.1 b) reduceras för större fastighet. Reducerad avgift uttryckt i procent av full 

avgift framgår av följande tabell: 

_______________________________________________________________________   

Tomtyta   Reducerad avgift 

Delen   5 000-10 000 kvm  75% 

Delen 10 000-20 000 kvm  60% 

Delen 20 000-            kvm   50% 

 

6.4 Teknikutskottet kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 

verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 

anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen. 

 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 

erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
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6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

 

§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 0 6.1 c) 70% 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c)  6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 

reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 50% 20% - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d)   100%  

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 d), eller 6.1 b) 

respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) 

respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 

blivit högre. 
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8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 

om10 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens 

merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 

servisledningar. 

 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande 

av dagvattenbortledning om 3,00 kronor om 3,75 kronor 

 

§ 10 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 305,08 (2008-09-01) i konsumentprisindex, 

KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock 

inte oftare än en gång årligen. 

 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 

i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift enligt denna taxa betalas till Filipstads 

kommun inom tid som anges på fakturan. 

 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan skickas ett inkassokrav 

enligt 5 § inkassolagen, vilket medför en ytterligare kostnad samt dröjsmålsränta enligt 

kommunens rutiner, från den dag betalning skulle ha skett.  

 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 

årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 

betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 

fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 

första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 

erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
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bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 

huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 

anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av Teknik och Service 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än Teknik och Service 

bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta Teknik och 

Service överenskomna kostnader härför. 

 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 

och finner Teknik och Service skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att 

bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med 

hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 

servisledningens allmänna del. 

 

13.3 Finner Teknik och Service påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 

läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 1 570,55 kronor 1 963,19 kronor 

b) en avgift per m3 levererat vatten 23,19 kronor 28,98 kronor 

c) en avgift per år och lägenhet för bostads-

fastighet och därmed jämställd fastighet 2 294,75 kronor 2 868,44 kronor 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 50% 6% 4%- 

Avgift per m3 14.1 b) 40% 60% - - 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 40%   60% -. - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

Teknik och Service bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 

150m3/lägenhet och år. 

 

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 

antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 

ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till 

närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter Teknik och Service 

undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär 

det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har Teknik och Service 

rätt att uppskatta förbrukningen. 
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Fastighetsägare som inte godtar Teknik och Service beslut efter genomförd undersökning 

eller uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.  

 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

skall fastighetsägaren ersätta Teknik och Service för undersökningskostnaderna i enlighet 

med vad som framgår av § 18. 

 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt Teknik och Service medgivande avleds till dagvatten-

ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 15 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark  

för bortledning av dagvatten om 3,66 kronor om 4,57 kronor 

 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 

spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan Teknik och 

Service och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 

avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 50% 6% 4% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 18  

Har Teknik och Service på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet så vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 

annan åtgärd vidtagits av Teknik och Service debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 600 kr 750 kr 

Uppsättning av vattenmätare 600 kr 750 kr 

Avstängning av vattentillförsel 600 kr 750 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 600 kr 750 kr 

Montering och demontering av  

strypbricka i vattenmätare 

600 kr 750 kr 

Undersökning av vattenmätare 840 kr 1050 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 600 kr 750 kr 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 

i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får Teknik och Service 

i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) och 14.1 c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 

enligt beslut av Teknik och Service. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 

enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 

§§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan skickas ett inkassokrav enligt 5 § 

inkassolagen, vilket medför en ytterligare kostnad samt dröjsmålsränta enligt kommunens 

rutiner, från den dag betalning skulle ha skett. 

 

Sker enligt Teknik och Service beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering 

efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 

bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att Teknik och Service skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 

åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får Teknik och Service i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 22 

Avgifter enligt § 14.1 b) är baserade på indextalet 305,08 (2008-09-01) i konsumentprisindex, 

KPI. När detta index ändras får Teknikutskottet reglera avgiftsbeloppet därefter, dock inte 

oftare än en gång årligen. 

 

Fasta avgifter 14.1 a) och 14.1 c) har Teknikutskottet rätt att ändra med maximalt 4 

procentenheter. Ändringen får ske tidigast 2010-01-01 och därefter inte oftare än en gång 

årligen 

 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 

16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 

vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 

dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Teknikutskottet beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av mark och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna 

vattentjänster. 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

1(2) 

 
 

 

Sammanträdesdatum 

2022-11-14  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr MOB 2022-000045 

Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområde 
samt för kontroll inom ekologisk produktion och 
material i kontakt med livsmedel 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige  

att fastställa avgiften i taxa för kontroll inom livsmedelsområde samt för 

kontroll inom ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel i 

enlighet med förslag upprättat 2022-11-08 och att den därmed träder i kraft 

från och med 2023-01-01, 

att nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

fastställd av kommunfullmäktige § 95, 2019-12-11, upphör att gälla från 

2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen får ta ut en avgift för kontroll inom livsmedelsområde samt för 

kontroll inom ekologisk produktion och för kontroll av material i kontakt 

med livsmedel. 

 

Livsmedelverket har tagit fram en ny riskklassning som kommer att införas 

2024. Det nya systemet innebär att varje livsmedelsanläggning tilldelas en 

kontrollintervall. Den årliga kontrolltiden kommer att tas bort. Istället 

beräknas att en kontroll tar 3-5 timmar. Kontrollerna ska debiteras företaget 

efter genomförd kontroll hos verksamheten. 

 

Timavgiften i taxan höjs från 1224 kronor som fastställdes 2019 i den 

nuvarande taxa till 1336 kronor.  

 

Förslaget till den nya taxan innehåller även ett avsnitt om indexuppräkning. 

Det innebär att förvaltningens kostnader för livsmedelskontrollen kommer 

att följa kostnadsutveckling enligt prisindex för kommunal verksamhet som 

tas fram av SKR varje år. 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

2(2) 

 
 

 

Sammanträdesdatum 

2022-11-14  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Miljö- och stadsarkitektkontorets förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunfullmäktige  

att fastställa avgiften i taxa för kontroll inom livsmedelsområde samt för 

kontroll inom ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel i 

enlighet med förslag upprättat 2022-11-08 och att den därmed träder i kraft 

från och med 2023-01-01, 

att nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

fastställd av kommunfullmäktige § 95, 2019-12-11, upphör att gälla från 

2023-01-01. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-08 

Taxa för kontroll inom livsmedelsområde samt för kontroll inom ekologisk 

produktion och material i kontakt med livsmedel 

Föredragande 

Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Hendrikje Böhlert Kruse föredrar 

ärendet och besvarar frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag under proposition och finner det 

antaget. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

 

Filipstads kommun 

 

 

TAXA 

för kontroll inom livsmedelsområde samt 

kontroll inom ekologisk produktion och 

material i kontakt med livsmedel 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

 

Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun  

KF § xx, åååå-mm-dd 

 

Taxan träder i kraft 2023-01-01 
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Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Filipstads kommuns kostnader för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll 

av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om 

kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna 

lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 

livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens 

offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 

1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan 

verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter 

enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 

livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 

byggnadsnämnden efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser 

som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

Timtaxa (timavgift) 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1336 kronor per timme kontrolltid.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt 

för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § 

(upphör den 1 januari 2024) om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid (börjar gäller 

från och med den 1 januari 2024).  



 

 

Vid riskklassning används den metod som vid beslutstillfället rekommenderas av 

Livsmedelsverket. Beslut om riskklassning av en anläggning enligt äldre taxor gäller till dess 

att ett nytt beslut om riskklassning tas. 

7a § //Denna paragraf upphör att gälla den 1 januari 2024//. För offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en 

fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 

(timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av myndighetsnämnden 

multipliceras med timavgiften. Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska 

ligga till grund för årlig avgift. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 

riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 

bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 

vid kalenderårets början. 

7b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt 

de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 

riskklassningsbeslut som fastställs av myndighetsnämnden. Nämnden ska fatta beslut om 

verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för kontrollintervall hos verksamheten. 

Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Timavgiften i taxan ska för varje kalenderår (avgiftsår) justeras med den procentsats för PKV 

som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgift för registrering  

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme 

kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet 

som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i 

taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel 

omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en 

anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör. 



 

 

Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 

upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder 

har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § 

betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt 

artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 

om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 

livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter 

det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att 

spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, 

framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har 

konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska 

en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 

nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra 

intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

Avgift importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av 

den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda 

kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 

belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 



 

 

Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för 

livsmedlen. 

Avgift för köp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel 

uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska 

utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas 

avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilda fall 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov 

eller övriga omständigheter, får myndighetsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en 

avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt 

de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma 

kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det 

kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda 

fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Filipstads kommun genom dess Miljö- 

och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 

räkning.  

Överklagande 

20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER  

Ledningsfunktionen  

1 §  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter.  

2 §   

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 

 - utvecklingen av den kommunala demokratin inklusive brukarinflytandet  

- personalpolitiken  

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten  

- arbetet med sysselsättnings- och näringslivsfrågorna  

- den kommunala beredskapsplanläggningen och vid större fredsolyckor samt höjd beredskap 

utgöra kommunens ledningsorgan med rätt att övertaga totalt verksamhetsansvar och total 

beslutanderätt i kommunen i enlighet med av kommunfullmäktige antagen beredskapsplan 

krisledningsplan 

- informationsverksamheten 

 - arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet  

- arbetet med att effektivisera administrationen.  

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa  

- mark- och bostadspolitiken och verka för att en till fredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas  

- energiplaneringen och verka för främjandet av energihushållningen  

- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning  

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen  

- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 

 - den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård  

- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas  

- fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen  

- utvecklingen av informationssystem, ADB IT och kommunikation inkluderat de 

infrastrukturella aspekterna.  
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Styrfunktionen  

3 §  

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att  

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 

styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor som 

inte i lag är förbehållna annan nämnd  

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 

ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 

ekonomiskt  

- tillse att fullmäktige får uppföljningar från samtliga nämnder om hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret  

- ansvara för samordningsträffar med nämndordförandena och förvaltningscheferna  

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger 

eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen  

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 

sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i  

- att anställa kommunens samtliga förvaltningschefer.  

KOMMUNENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 

Ekonomisk förvaltning  

4 §   

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 

fullmäktige meddelade föreskrifter härför.  

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 

bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder 

som behövs för indrivning av förfallna fordringar.  

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 

bland annat att  

- underhålla och förvalta lös egendom inom sitt verksamhetsområde samt fatta beslut om 

ändrad användning av sådan kommunens egendom som nyttjas för kommunens verksamhet  

- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 

medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden; om donator föreskrivit annat om 

förvaltningen gäller den föreskriften 

- underhålla och förvalta kommunens fasta egendom; styrelsen ska tillse att kommunens 

behov av försäkringsskydd är tillgodosett samt svara för kommunens riskhantering och 

säkerhetsskydd. Det ankommer därvid på övriga nämnder att rapportera sitt försäkringsbehov 

- vara tillståndsmyndighet enligt lagen om tillfällig försäljning.  
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Personalpolitiken  

5 §  

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att  

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 

gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden  

- besluta om stridsåtgärd  

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130).  

Övrig förvaltning  

6 §  

Uppgifter enligt speciallagstiftning  

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.  civilförsvarsnämnd, 

beredskapsnämnd, arbetslöshetsnämnd, kristidsnämnd och hemvärnsnämnd.  

Kommunstyrelsen handhar därtill kommunens uppgifter enligt följande:  

- fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor  

- tillståndsgivning, tillsyn med mera enligt alkohollagen.  

- svara för låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningens främjande  

- är arkivbildare för kommunens centrala och gemensamma ADB-system IT-system.  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 

arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet 

och förfogar över och är inom sitt verksamhetsområde personuppgiftsansvarig enligt 

personuppgiftslagen dataskyddsförordningen GDPR.  

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.  

Övrig verksamhet  

7 §  

Kommunstyrelsen har vidare till uppgift att vara inköpsmyndighet och även samordnande 

med avseende på återanvändning, försäljning och skrotning för allt material och alla varor för 

kommunens räkning och därvid tillämpa gällande lagar och förordningar samt särskilt fattade 

fullmäktigebeslut. Styrelsen ska verka för samordning av inköpsverksamheten så att den 

bedrivs på för kommunen fördelaktigaste sätt samt när det gäller tjänsteupphandling svara för 

en konsultativ och stödjande funktion för hela kommunförvaltningen. 
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Kommunstyrelsen har vidare ansvar för  

- exploateringsverksamheten, mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande 

mark- och lokalberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande 

främjas  

- den kommunaltekniska verksamheten avseende vatten- och avlopp, gator, torg och vägar, 

avfall, parker, idrotts- och fritidsanläggningar och därvid tillgodose miljöaspekterna  

- husbyggnadsverksamheten avseende nybyggnad samt om- och tillbyggnad och att därvid 

tillgodose miljö- och energihushållningsaspekterna  

- trafiksäkerhetsfrågor  

- att bevaka kommunens intressen i ärenden ang. fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 

planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar och därmed 

jämförliga frågor  

- att arrendera eller hyra fastigheter  

- att tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig 

fastighet  

- att belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt  

- kommunens kost-, städ-, repro- och internpostverksamheter  

- åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen  

- kommunens uppgifter för förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål, svarar för 

främjandet av fritidsverksamhet och därmed sammanhängande föreningsstöd samt fullgör 

arbetsuppgifter inom turismområdet  

- kommunens centrala informationsverksamhet  

- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges 

handlingar  

- kommunens heraldiska vapen  

- kommunens samlade arbetsmarknads- och integrationsarbete  

- kommunal vuxenutbildning, särvux, svenska för invandrare (SFI) och uppdragsutbildning 

inom det offentliga skolväsendet  

- fritidsverksamhet för barn och ungdom samt kommunens kulturskola 

- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.  

Delegering från kommunfullmäktige  

8 §  

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden  

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med 

särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit  

- reglering och tolkning av taxor, bestämmelser, normer, reglementen och liknande inom 

verksamhetsområdet  

- styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt  
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- frågor inom fastighetsområdet såsom:  

- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen enligt gällande 

bostadslåneförfattningar 

 - utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen  

- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd 

av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande 

belopp och villkor i övrigt  

- i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt under 

fullmäktiges sommaruppehåll besluta om förköpsärenden  

- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter med mera som inte avser 

utövande av förköpsrätt eller aktieöverlåtelse  

- ärenden angående gatukostnader och parkeringsköp  

- flyttning av fordon enligt lagen härom  

- bidrag till enskild väghållning med mera inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag och 

fastställda normer  

- yttranden över auktorisation för skrotningsverksamhet  

- sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan 

på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning och sluta annat avtal  

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 

betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda 

slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie 

sammanträde med fullmäktige.  

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET  

9 § 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige 

rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. Beslut om rapporteringens omfattning och formerna för denna fattas av 

fullmäktige vid budgetfastställelsen.  

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER  

Sammansättning  

10 §  

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.  

Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige förrättar val av 

ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång.  
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Ordföranden  

11 §   

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att  

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning  

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor  

- främja verksamheten mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt  

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  

Kommunstyrelsens ordförande får besluta i ärenden som är så brådskande att styrelsens 

avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.  

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med samtliga nämnder. 

Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  

Ersättare för ordföranden  

12 § 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 

en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

Kommunalråd  

13 §  

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd och ägna hela sin arbetstid åt 

uppdrag i kommunen om inte kommunfullmäktige beslutar att uppdraget ska delas.  

Om kommunfullmäktige beslutar att uppdraget kommunalråd ska vara delat ska det utföras på 

halvtid av respektive råd. Kommunstyrelsen ska då besluta om arbetsfördelningen dem 

emellan.  

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd.  

Kommunalrådet ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag i kommunen.  

Tidpunkt för sammanträden 

14 §  

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.  

Kallelse  

15 §   

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern 

äldste ledamoten göra detta.  

Ersättarnas tjänstgöring  

16 §  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Beträffande ersättares 

tjänstgöring gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-15 5 kap 17-

21 §§ om ersättares tjänstgöring i kommunfullmäktige.  

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 

mellan dem bestämda ordningen.  

Inkallande av ersättare  

17 §  

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid 

kommunkansliet som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som 

inte redan kallats in. 

Ersättarnas yttranderätt  

18 §  

Ersättare har rätt att delta i överläggningarna även då vederbörande inte tjänstgör.  

Anställdas och allmänhetens närvarorätt  

19 §  

Vid sammanträden får styrelsens tjänstgörande chefstjänstemän vara närvarande med rätt att 

delta i överläggningarna inom vederbörandes verksamhetsområde. Motsvarande gäller 

tjänstgörande sekreterare. Efter samråd med tjänstgörande ordföranden äger tjänsteman, som 

nämns i första stycket, rätt att kalla in de ytterligare befattningshavare som erfordras för 

upplysningar.  

19 a §  

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänhetens närvaro under den inledande 

delen, innefattande ärendegenomgång och föredragning. Detta gäller endast 

kommunstyrelsens sammanträden och inte utskottens.  
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Justering av protokoll 

20 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  

Reservation  

21 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 

för justeringen av protokollet.  

Delgivning  

22 §  

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen, kommunstyrelsens 

sekreterare eller annan anställd som styrelsen bestämmer.  

Undertecknande av handlingar  

23 §  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 

styrelsen bestämmer.  

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.  

UTSKOTT 

24 §  

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, som tillika är budgetberedning, ett 

teknikutskott och ett kultur- och föreningsutskott.  

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.  

Teknikutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.  

Kultur- och föreningsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.  

I budgetberedningen äger i fullmäktige representerat parti, som saknar ordinarie ledamot i 

arbetsutskottet, rätt att deltaga med en observatör. Denne har rätt att deltaga i 

överläggningarna. Samma rätt att deltaga har ordförande i kommunfullmäktige, nämnd eller 

utskott som ej är tjänstgörande i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Utskottspresidium 

25 §  

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland respektive utskotts ledamöter 

en ordförande och en eller två vice ordförande.  
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Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland respektive utskotts ledamöter 

en ordförande. I arbetsutskottet väljs även två vice ordförande, likaså i teknikutskottet. I 

kultur- och föreningsutskottet väljs en vice ordförande.  

Om ordförande i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot eller ersättare i respektive utskott 

att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättarnas tjänstgöring i utskotten 

26 §  

Ersättare ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra.  

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 

ordningen.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas.  

I övrigt gäller i tillämpliga delar det som i detta reglementes § 12 samt §§ 16-18 §§ 11-14 är 

stadgat för ersättare i kommunstyrelsen.  

Utskottssammanträden 

27 §  

Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

28 §  

I fråga om jäv, hur ärendena avgörs och protokollet gäller det som i kommunallagen är 

stadgat om nämnder. Det som i detta reglementes § 15 § 16 är stadgat om kallelse till 

kommunstyrelsen gäller i tillämpliga delar för utskotten, dock att kallelsetiden i normalfallet 

är fyra dagar. Därtill gäller för utskotten det som i detta reglementes §§ 19-21 §§ 18-20 är 

stadgat om kommunstyrelsen.  

29 §  

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskott om 

beredning behövs.  

Normalt ska ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde beredas av utskott.  

Ordföranden, kommunchefen eller styrelsens sekreterare lämnar sådana ärenden till utskott. 

När ärendet beretts ska utskott lägga fram förslag till beslut.  

30 §  

Beträffande sådana ärenden i vilka utskott med stöd av delegering från kommunstyrelsen 

fattar beslut på styrelsens vägnar, ska tillkännagivande av verkställd justering ske i den 

ordning som kommunallagen stadgar för nämnder.  
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IKRAFTTRÄDANDE  

Reglementet antogs av kommunfullmäktige 11 december 2019, § 91, trädde i kraft 1 januari 

2020 och ersatte reglementet som trädde i kraft 11 december 2014, Kf § 33. Revidering av  

§ 23 i reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 23 april 2020, § 31. 

Detta reglemente träder i kraft 2023-01-01. 
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REGLEMENTE FÖR FILIPSTADS KOMMUNS 
SOCIALNÄMND 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

VERKSAMHET 

1 § 

Nämnden har ansvar för vad som i lag sägs om socialnämnd.  

Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården och är ansvarig 

nämnd för kommunal färdtjänst samt kommunal psykiatri. 

Därtill ska nämnden främja, stödja och samordna konsumentintressena inom kommunen. 

2 § 

Nämnden har ansvar för information om sin verksamhet och ska verka för utformning och 

förenkling av reglerna inom verksamheten. 

3 § 

Nämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan i de ärenden som inryms i 

nämndens verksamhetsområde. 

4 § 

Nämnden är för sitt verksamhetsområde personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 

dataskyddsförordningen GDPR samt lagen om behandling av personuppgifter inom 

socialtjänsten. 

Delegering från kommunfullmäktige 

5 § 

Nämnden ska besluta i ärenden beträffande 

- Avskrivning av fordran som ej regleras i socialtjänstlagen 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

6 § 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige eller nämnden själv har beslutat, enligt lagar och förordningar samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 

och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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Beslut och rapporteringens omfattning och formerna för denna fattas av kommunfullmäktige 

vid fastställande av budget. 

NÄMNDENS ARBETSFORMER 

Sammansättning 

7 §  

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 

Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige förrättar val av 

ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång.  

Ordföranden 

8 § 

Det åligger nämndens ordförande att 

• närmast under nämnden ha uppsikt över hela dess förvaltning 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens ansvarsområde och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i dess verksamhet och ta initiativ i dessa frågor 

• främja samverkan med kommunens styrelse och övriga nämnder; samt 

• representera nämnden vid uppvaktningen hos myndigheter, konferenser och sammanträden 

om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall. 

 

Nämndens ordförande får besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas till nämndens nästa sammanträde. 

Ersättare för ordföranden 

9 § 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av 

sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 

för en längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Tidpunkt för sammanträden 

10 § 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Kallelse 

11 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet en vecka före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 

äldste ledamoten göra detta. 

Sekretessärende utsändes endast till ordinarie ledamöter i socialnämnden och individutskottet, 

samt till tjänstgörande ersättare. Då ordinarie ledamot ej kan tjänstgöra vidarebefordrar denne 

sekretessärendena till ersättaren. (SN 1992-01-14, § 8). 

Ersättarnas tjänstgöring 

12 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Beträffande ersättares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 5 kap 12-15 5 

kap 17-21 §§ kommunallagen om ersättares tjänstgöring i kommunfullmäktige. 

Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

Inkallande av ersättare 

13 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

själv kalla in sin ersättare och snarast anmäla detta i första hand till nämndens sekreterare.  

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunkansliet 

som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 

kallats in. 

Ersättarnas yttranderätt 

14 § 

Ersättarna har rätt att delta i överläggningarna även då vederbörande inte tjänstgör. 

Anställdas närvarorätt 

15 § 

Vid sammanträden får socialchef och sekreterare vara närvarande. Socialchef har även rätt att 

delta vid överläggningarna. 

Efter samråd med tjänstgörande ordföranden äger socialchef rätt att kalla in de ytterligare 

befattningshavare som erfordras för upplysningar. 

16 § 
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Företrädare för de anställda (personalföreträdare) har i vissa fall rätt att närvara och yttra sig 

vid nämndsammanträde enligt kommunallagen 7 kap. 10-19 §§.  

Justering av protokoll 

17 § 

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i beslutet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämnden har beslutat att bilagor ej ska justeras. 

Reservation 

18 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska inlämnas före den tidpunkt som fastställs för 

justering av protokollet. 

Delgivning 

19 § 

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller socialchef eller annan anställd som 

nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

20 § 

Avtal undertecknas av den som är delegat enligt delegeringsreglerna. Avtal som fattas av 

nämnden undertecknas av ordförande, vice ordförande eller socialchef. 

Avtal som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 

vice ordförande. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

UTSKOTT 

21 § 

Inom nämnden ska finnas ett individutskott. 

Individutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Utskottspresidium 

22 § 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och 

två vice ordförande. 
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Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för en längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att 

som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättarnas tjänstgöring i utskotten 

23 § 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra eller när så erfordras. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen socialnämnden vid valet 

bestämda ordningen.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas. 

I övrigt gäller i tillämpliga delar det som i detta reglemente § 9 samt §§ 12-13 är stadgat för 

ersättare i nämnden. 

Utskottssammanträden 

24 § 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också 

hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. I fråga 

om jäv, hur ärendena avgörs och protokollet gäller det, som kommunallagen är stadgat om 

nämnder. Det som i detta reglemente § 11 är stadgat om kallelse till nämnden gäller i 

tillämpliga delar för utskottet. Därtill gäller för utskottet det som i detta reglementes § 15 och 

§§ 17-18 är stadgat om nämnden. 

25 § 

Delegerade individärenden bereds direkt till individutskottet. Övriga ärenden bereds direkt till 

nämnden. 

IKRAFTTRÄDANDE 

Detta reglemente som antagits av kommunfullmäktige xxxxxx § xx träder i kraft 1 januari 

2016 och ersätter reglementet för Socialnämnden som trädde i kraft 1 januari 2015. 

Detta reglemente träder i kraft 2023-01-01. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87 Dnr 2022-000117 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Socialnämndens beslut 

Att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att fastställa förslag till reviderat reglemente för socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sett över socialnämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, daterat 2022-11-14 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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REGLEMENTE FÖR FILIPSTADS KOMMUNS 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND  
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

VERKSAMHET 
1 § 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola). 
Nämnden fullgör även kommunens uppgifter för förskoleverksamhet (förskola, 
familjedaghem), skolbarnomsorg (fritidshem, familjedaghem), fritidsverksamhet för barn och 
ungdom samt kommunens kulturskola.  
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom (grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola). 
 
Nämnden fullgör även kommunens uppgifter för förskoleverksamheten. 

§ 2 
Nämnden har ansvar för att lämna information om sin verksamhet. Nämnden ska verka för 
förenkling av utformningen av reglerna inom verksamheten.  

§ 3 
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen dataskyddsförordningen 
GDPR. 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET  
4 § 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente.  
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Beslut om rapporteringens 
omfattning och formerna för denna fattas av kommunfullmäktige vid fastställande av 
budgeten.  

ARBETSFORMER  

Sammansättning  
5 § 
Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 
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Nämndens mandattid räknas fr o m det sammanträde då Kommunfullmäktige förrättar val av 
ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång.  

Ordföranden 
6 § 
Det åligger nämndens ordförande att 
• närmast under nämnden ha uppsikt över hela dess förvaltning 
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens ansvarsområde och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i dess verksamhet och ta initiativ i dessa frågor 
• främja samverkan med kommunens styrelse och övriga nämnder; samt 
• representera nämnden vid uppvaktningen hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall. 
Nämndens ordförande får besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

Ersättare för ordföranden 
7 § 
Om varken ordförande eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

Tidpunkt för sammanträden 
8 § 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Kallelse 
9 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en vecka före sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta.  

Ersättarnas tjänstgöring  
10 § 



Filipstads kommun – Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Sida 4 av 5 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Beträffande ersättarens tjänstgöring gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 
kommunallagen 5 kap. 12-15 §§  5 kap. 17-21 §§ om ersättares tjänstgöring i 
kommunfullmäktige.  
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen.  

Inkallande av ersättare  
11 § 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens 
expedition som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in.  

Ersättarnas yttranderätt  
12 § 
Ersättare har rätt att delta i överläggningarna även då vederbörande inte tjänstgör.  

Anställdas närvarorätt  
13 § 
Vid sammanträden får nämndens tjänstgörande chefstjänstemän vara närvarande med rätt att 
delta i överläggningarna inom vederbörandes verksamhetsområde. Motsvarande gäller 
tjänstgörande sekreterare.  
Efter samråd med tjänstgörande ordföranden äger tjänsteman, som nämnts i första stycket, rätt 
att kalla in de ytterligare befattningshavare som erfordras för upplysningar.  

13a § 
Företrädare för de anställda (personalföreträdare) har i vissa fall rätt att närvara och yttra sig 
vid nämndsammanträde enligt kommunallagen 7 kap. 8-17 §§ 7 kap. 10-19 §§.  

Justering av protokoll 
14 § 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 
15 § 
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska inlämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet. 

Delgivning  
16 § 
Delgivning med nämnden sker med ordförande eller förvaltningschef. 

Undertecknande av handlingar 
17 § 
Avtal som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 
vice ordförande.  
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

IKRAFTTRÄDANDE  
Detta reglemente träder i kraft 2020-01-01 
Detta reglemente träder i kraft 2023-01-01. 



Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 68 Dnr 2022-000084 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
reglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
att fastställa förslag till reviderat reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
En översyn har gjorts av barn- och utbildningsnämndens reglemente då en 
organisationsförändring är föreslagen för kulturskola och fritidsgårdarna. 
Översynen innebär även några redaktionella ändringar.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
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REGLEMENTE FÖR FILIPSTADS KOMMUNS 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
1 §  
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet samt har ansvar för att ta erforderliga initiativ jämlikt 
naturvårdslagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av 
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter i enlighet med 
strålskyddslagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

För de fall kommunstyrelsen med hänsyn till kommunallagen 6 kap 7 § inte får handha vissa 
frågor som beredskapsnämnd eller civilförsvarsnämnd handhas dessa frågor av miljö- och 
byggnadsnämnden.  

Anmärkning  

Med 1 § andra stycket avses dels bestämmande av rättigheter och skyldigheter där 
kommunstyrelsen företräder kommunen som part och dels i lag eller annan författning 
föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som kommunstyrelsen själv bedriver.  

2 § 

Nämnden ska inom verksamhetsområdet vara 

• anställningsmyndighet 
• ansvarig för arbetsmiljöfrågor 
• ansvarig för informationsverksamheten 
• ansvarig för initiativ med syfte att skydda och bevara kulturhistoriskt och/eller konstnärligt 
märkliga byggnader och/eller miljöer 
• ansvarig för arbetet med att effektivisera verksamheten 
• ansvarig för arbetet med att reformera och förenkla regelbeståndet 
• ansvarig för att rättssäkerheten tillgodoses vid myndighetsutövning 
• ansvarig för förvaltningen av sin lösa egendom 
• ansvarig för utvecklingen av informationssystem och kommunikation 
• arkivansvarig 
• bemyndigad att själv eller genom ombud föra nämndens talan 
• personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen GDPR. 
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DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE  
3 §  
Nämnden ska anta detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell 
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Vid tillämpning av enkelt planförfarande ska 
nämnden besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och 
områdesbestämmelser.  
Nämnden är ansvarig för kommunens samlade kartverk. 
Nämnden har rätt att göra framställning till länsstyrelsen om upphävande av strandskydd 
inom område som avses ingå i detaljplan eller områdesbestämmelser samt ska besluta om 
vissa besked, besiktningar och vitesförelägganden enligt civilförsvarslagen.  
Nämnden ska bereda och besluta i namnfrågor avseende kvarter och gator inom planlagda 
områden och belägenhetsadresser utanför planlagda områden. Nämnden ska därvid svara för 
kommunens kontakter med berörda myndigheter.  
Nämnden handhar och ansvarar för kommunens register- och myndighetsfunktioner avseende 
skyddsrum. 

 
ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 
4 §  

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente.  

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret  

Beslut om rapporteringens omfattning och formerna för denna fattas av fullmäktige vid 
budgetfastställelsen. 

NÄMNDENS ARBETSFORMER 

Sammansättning  
5 §  
Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 
Nämnden består av så många ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.  

Ordföranden  
6 §  
Det åligger nämndens ordförande att 
• närmast under nämnden ha uppsikt över hela dess förvaltning 
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens ansvarsområde och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i dess verksamhet och ta initiativ i dessa frågor 
• främja samverkan med kommunens styrelse och övriga nämnder; samt 
• representera nämnden vid uppvaktningen hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall. 
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Nämndens ordförande får besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

Ersättare för ordföranden  
7 §  
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Tidpunkt för sammanträden 
8 §  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Kallelse  
9 §   
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen.  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 

Ersättares tjänstgöring  
10 §  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig i tid till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Beträffande ersättares 
tjänstgöring gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 17-21 §§ om 
ersättares tjänstgöring i fullmäktige.  
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

Inkallande av ersättare  
11 §  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens 
expedition som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
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Ersättares yttranderätt  
12 §   
Ersättare har rätt att delta i överläggningarna även då vederbörande inte tjänstgör.  

Anställdas närvarorätt  
13 §  
Vid sammanträde får tjänstgörande förvaltningschef vara närvarande med rätt att delta i 
överläggningarna inom vederbörandes verksamhetsområde. Motsvarande gäller nämndens 
tjänstgörande sekreterare.  
Efter samråd med tjänstgörande ordföranden äger tjänsteman som nämnts i första stycket, rätt 
att kalla in de ytterligare befattningshavare som erfordras för upplysningar.  

13 a §  

Företrädare för de anställda (personalföreträdare) har i vissa fall rätt att närvara och yttra sig 
vid nämndsammanträde enligt kommunallagen 7 kap. 10-19 §§.  

Justering av protokoll  
14 §    
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Reservation  
15 §  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska göras före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

Delgivning  
16 §  
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens sekreterare eller 
annan anställd som nämnden bestämmer.  

Undertecknande av handlingar  
17 §  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
tjänstgörande ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingarna.  
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IKRAFTTRÄDANDE  
Reglemente antogs av kommunfullmäktige 26 februari 1998 § 14 och trädde i kraft 1 januari 
1999. Revidering av reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 15 september 2022 § 63. 
Detta reglemente träder i kraft 2023-01-01. 



Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 65 Dnr MOB 2022-000047 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa förslag till reviderat reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sett över miljö- och byggnadsnämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Revidering av arvodesbestämmelser 
(arvodesreglemente) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att föreslå kommunfullmäktige 

att fastställa arvodesreglemente med bilaga i enlighet med upprättat förslag 

att arvodesreglementet med bilaga träder i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen  

(dnr KS 2022-258) har kommunkansliet upprättat förslag till revidering av 

gällande arvodesbestämmelser så att dessa omfattar möjligheten att dela 

kommunalrådsposten. 

Beslutsunderlag 

Arvodesreglemente med bilaga 

 

Catrin Marsell 

Kanslichef 

Nicole Lindberg  

Nämndadministratör 
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BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL 
KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 

Tillämpningsområde  

1 §  

Sammanträdes- och förrättningsarvoden utgår till samtliga ledamöter och ersättare i av 

kommunfullmäktige utsedda nämnder och styrelser, till ledamöter som kommunfullmäktige 

utsett i särskilda utredningskommittéer och dylikt samt till ledamöter i s.k. 

intressentsammansatta organ i enlighet med de bestämmelser som framgår av 

kommunfullmäktiges beslut § 170/78. Arvode utgår även till ledamöter och ersättare i utskott. 

Arvode kan även utgå till av kommunfullmäktige utsedda representanter i andra 

intressentsammansatta organ, vilket prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanträdesarvoden utgår även till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.  

Ersättningsformer  

2 § 

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 

resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader 

som föranletts av förtroendeuppdraget, enligt de grunder som anges i 10-13 §§.  

Ersättningarnas storlek  

3 § 

Kommunfullmäktige, eller den fullmäktige uppdrar åt, beslutar om ersättningarnas storlek 

avseende ersättningar enligt 4-9 §§.  

Årsarvoden  

4 § 

Årsarvoden utgår till de kommunalt förtroendevalda som anges i en till dessa bestämmelser 

fogad förteckning, bilaga 1.  

Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet 

mellan denne och den som inträder som ersättare, i förhållande till den tid var och en av dem 

innehar uppdraget.  

Om förtroendevald med årsarvode, på grund av sjukdom eller annars är hindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för tid som överstiger en månad, ska arvodet minskas i motsvarande mån.  

Har ersättare utsetts enligt bestämmelserna i kommunallagen för förtroendevald med 

årsarvode, uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.  
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Sammanträden  

5 § 

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i 1 §, 

där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i 

huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.  

Sammanträdesarvoden  

6 § 

För sammanträdestid upp till och med 4 timmar utgår halvt dagarvode. För tid därutöver utgår 

ersättning med timarvode per påbörjad timme.  

Ersättningarnas storlek, bestämmelser för beräkning av sammanträdestid och dylikt framgår 

av bilaga 1.  

Förrättning  

7 § 

Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i  

1) sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller annan nämnd med 

stöd av stadgandena i kommunallagen,  

2) konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet,  

3) förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart i kommunen,  

4) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

själv tillhör,  

5) sammankomst med kommunalt samrådsorgan,  

6) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 

förtroendevalde själv tillhör  

7) besiktning eller inspektion,  

8) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,  

9) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag,  

10) inläsning av handlingar inför sammanträde med individutskott som hanterar 

myndighetsutövning mot enskilda, 

11) tjänstgöring som ordförande för sammanträde enligt 7§1 ovan, för annan än 

ordförande. 

12) Borgerlig vigsel 

För ersättning enligt punkterna 2-9 fordras särskilt uppdrag. 

Förrättningsersättning 

8 §  

Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning utgår enligt samma grunder 

som för deltagande i sammanträde.  



Filipstads kommun – Arvodesreglemente  Sida 4 av 5 

Partigruppmöten  

9 § 

Förtroendevald, som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, får ersättning då denne 

deltar i partigruppmöte, som hålls med anledning av sammanträde med fullmäktige. 

Ersättning utgår för partigruppsmöte i direkt anslutning till fullmäktigesammanträde. 

Ersättning utgår även för partigruppmöte före det kommunstyrelsesammanträde som föregår 

kommunfullmäktigesammanträde.  

Förtroendevald, som är ledamot eller ersättare i kommunal styrelse eller nämnd, får ersättning 

med 1 timme då denne deltar i partigruppmöte som hålls i anslutning till sammanträde med 

styrelsen eller nämnden. Ersättningen utgår oavsett antalet deltagare i gruppen.  

Tiden för partigruppmöte inräknas i sammanträdestiden.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner  

10 § 

Förtroendevald äger rätt att utöver sammanträdesarvodet erhålla ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst eller försäkringsersättning som förorsakats av uppdraget.  

– Inkomstförlusten ska styrkas med intyg om avdragen lön från arbetsgivaren, förlorad 

sjukersättning från Försäkringskassan, förlorad arbetslöshetsersättning från 

arbetslöshetskassa eller dylikt. Alternativt kan den förlorade arbetsförtjänsten 

beräknas med utgångspunkt från den förtroendevaldes sjukpenninggrundande inkomst 

(100 % -nivån), varvid den förtroendevalde är anförtrodd att själv styrka riktigheten av 

lämnade uppgifter. 

– Ersättning för förlorad arbetsinkomst är direkta kopplad mot ett faktiskt ekonomiskt 

avdrag på lön  

– Förlorad pensionsförmån ersätts enligt Filipstads kommuns gällande Pensionspolicy. 

– Förlorad semesterförmån ska styrkas med separat intyg härom av arbetsgivaren. 

Regeln om förlorad arbetsförtjänst är inte tillämplig i fråga om förtroendevald med hel- eller 

deltidsuppdrag på minst 40 % arbetstid, inte heller för den del som avser årsarvode för 

ordförandeskap.  

Anställda i Filipstads kommun  

10 b §  

Anställda i Filipstads kommun som uppbär månadslön, ska för sammanträde eller förrättning 

enligt dessa bestämmelsers tillämpningsområde, erhålla tjänstledighet med bibehållna 

ekonomiska förmåner, i de fall ordinarie tjänstgöringstid måste tas i anspråk. 

Barntillsyn  

11 § 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn som 

vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller tio år. Om 

särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn.  

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende 

och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.  
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Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje enskilt fall av kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Vård av funktionshindrad 

12 § 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 

funktionshindrad person som vistas i den förtroendevaldes bostad.  

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.  

Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje enskilt fall av kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Förtroendevald med funktionsnedsättning 

13 § 

Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som 

föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 

handlingar och liknande.  

Gemensamma bestämmelser för ersättning  

14 § 

För att kunna få ersättning enligt dessa bestämmelser ska den förtroendevalde vid varje 

tillfälle då ersättning begärs, lämna uppgift på detta till sekreteraren i vederbörande 

kommunala organ på därför avsedd blankett.  

Tolkning  

15 § 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
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Bilaga 1 

SAMMANTRÄDES- OCH FÖRRÄTTNINGSARVODEN MED MERA 

Arvoden 

Sammanträdestiden räknas från den tid den förtroendevalde lämnar bostaden/arbetsplatsen till 

den tid han/hon återkommer eller skulle ha återkommit till bostaden/arbetsplatsen.  

I sammanträdestiden inräknas även tid för partigruppmöten; 1 timma för gruppmöte före 

styrelse- eller nämndsammanträde och faktiskt ianspråktagen tid för sammanträde med 

anledning av kommunfullmäktige.  

Halvt dagarvode = 0,9 % av inkomstbasbeloppet, utgår för sammanträdestid upp till och med 

4 timmar.  

I sammanträdestiden inräknas tid för ev. resor och partigruppmöten. Beloppet avrundas uppåt 

till närmast högre 10-tal kronor.  

För 2023 utgår halvt dagarvode med 640:-.  

För sammanträdestid därutöver utgår ersättning med 0,225 % av inkomstbasbeloppet för varje 

påbörjad timme. Beloppet avrundas till närmast högre krontal.  

Maximalt utgår ersättning för 8 timmar per dag, (halvt dagarvode + 4 timmar). För 2023 utgör 

timersättningen 160: -.  

Arvode för deltagande i ett eller flera sammanträden och/eller förrättningar samma dag utgår 

maximalt med 8 timmar per dag.  

Med basbelopp avses inkomstbasbeloppet året före verksamhetsåret.  

Reseersättning  

Vid sammanträde/förrättning kan även rese- och traktamentsersättning utgå.  

Grundförutsättning för att reseersättning till förtroendevald ska utgå är att en särskild resa 

utförs med anledning av sammanträdet/förrättningen och t ex inte endast är en 

tidigareläggning av en resa som ändå skulle utförts.  

Reseersättning utgår enligt för kommunen gällande reseavtal till såväl ledamot som ersättare 

med nedan angivna undantag.  

- Minsta ersättningsberättigade resa utgör 5 km enkel väg. 

- Då resan inte utförs till/från den förtroendevaldes bostad/arbetsplats inom kommunen ersätts 

endast reseavstånd upp till 10 mil enkel resa och då endast till ledamot och tjänstgörande 

ersättare. 
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Ordförandearvoden (gäller ordförande och 2:e vice ordförande)  

I ordförandearvodet ingår ersättning för de arbetsuppgifter som avser själva nämnd-

/styrelsearbetet såsom förberedelse och avslutning av nämndens/styrelsens sammanträde, 

representation inom kommunen, löpande kontakter med nämndens/styrelsens 

förvaltningsorganisation och dylikt.  

Dock utgår arvode för sammanträde, partigruppsmöte och andra förrättningar t ex kurser, 

konferenser, även till ordföranden enligt samma grunder som för ledamot dock med undantag 

av punkterna 3, 4, 6, 7, 8 i § 7.  

Ordförandearvoden liksom fasta arvoden till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 

justeras årligen enligt inkomstbasbeloppets utveckling mellan året före verksamhetsåret och 

året dess för innan.  

Rese- och traktamentsersättning utgår till ordförande enligt av kommunen antaget reseavtal.  

Kommunstyrelsens ordförande  

Beträffande kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts ordförande föreslås samma arvode, 

regler och bestämmelser som sammanläggningsdelegerade beslutade i § 80, 1970-10-28, med 

de ändringar som föranleds av övergång till nytt lönesystem:  

att kommunstyrelsens ordförande, som ska vara heltidssysselsatt förtroendeman, ska kallas 

kommunalråd. Om kommunfullmäktige beslutat att uppdraget kommunalråd ska vara delat 

ska det utföras på halvtid av respektive råd. 

att löneläget december 2021 är 63 570: - kr/mån. Om kommunalrådsuppdraget är delat är 

löneläget december 2021 för respektive råd 31 785:- kr/mån.  

att arvodet till kommunalrådet justeras med det procenttal som motsvarar en genomsnittlig 

höjning av arbetsmarknadsavtalen inom Kommunal, TCO och SACO:s 

lönekollektivavtalsområden  

att kommunalrådet ska åtnjuta ledighet och övriga ekonomiska förmåner i likhet med de för 

tjänsteman med motsvarande löneplacering, allt enligt vid varje tillfälle gällande avtal; dock 

ska inte sammanträdesarvoden eller förrättningsarvoden, inte heller övertidsersättning, utgå  

att kommunalrådet ska åtnjuta pension enligt av Svenska Kommunförbundet utarbetat 

normalpensionsreglemente för heltidssysselsatta kommunala förtroendemän  

att kommunalrådet icke, utan kommunstyrelsens medgivande, äger med uppdraget förena 

egen verksamhet i förvärvssyfte, anställning eller annat jämförligt allmänt eller enskilt 

uppdrag  

att kommunalrådet, som tillika är utsedd till ordförande i kommunens styrelse, någon nämnd, 

eller annat organ, inte ska uppbära det arvode som i annat fall kan vara förenat med 

uppdraget. I det fall kommunfullmäktige beslutat om delat kommunalrådsuppdrag ska icke 

annat arvode än vad som är förknippat med ordförandeskap i nämnd utgå. 
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Datum 
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Delat uppdrag som kommunalråd 

 

Förslag till beslut 

 

att   föreslå Kommunfullmäktige att från och med 1 januari 2023 intill dess 

att ny kommunstyrelse väljs, dela uppdraget som kommunalråd mellan 

Christer Olsson och Patrik Fornander 

 

Ärendet 

 

Kommunstyrelsens reglemente reglerar (vid revidering föreslagen 

kommunstyrelsen 30 november 2022) i § 13 möjligheten för 

kommunfullmäktige att besluta om delat uppdrag som kommunalråd. 

Tillträdande majoritet har meddelat att de avser dela uppdraget.  

 

Som följd av delat uppdrag ska sedan kommunstyrelsen besluta om 

arbetsfördelning dem emellan. Fördelning avses beslutas av 

Kommunstyrelsen vid sammanträdet 21 december 2022. 

 

 

Catrin Marsell 

Kanslichef  
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Riktlinjer distansarbete 
 

Filipstads kommun har antagit en policy för distansarbete. Den anger förhållningssätt med 

mera gällande målsättning, strategi och riktlinjer för distansarbete. 

 

Riktlinjerna utgår från fastställd distansarbetspolicy. Tillsammans med policyn utgör denna 

riktlinje själva ramverket för hur arbete på distans ska bedrivas. Dokumenten har tagits fram 

genom att tillvarata medarbetarnas upplevelser och tankar kring distansarbete. Detta 

perspektiv har sedan kompletterats med information om vad forskning, lagar och regler lyfter 

fram som viktiga aspekter. Arbetsgivaren har gjort det genom ett undersökande och 

utforskande sätt inom ramen för tjänstedesign. 

Då medarbetarna är Filipstads kommuns största resurs är det avgörande för kommunens 

framgång att man arbetar brett, strategiskt, innovativt och modernt för att klara 

kompetensförsörjningen över tid. Att kunna erbjuda medarbetare att arbeta viss del av sin 

arbetstid på distans, är ett led i detta arbete. Detta är en möjlighet för de som vill och som har 

ett arbete som är av den art att det fungerar att utföras på distans. Till stöd för det arbetet finns 

denna riktlinje och ett praktiskt verktyg som vi kallar arbetsmiljökarta, samt en enskild 

överenskommelse/checklista.  

Filipstads kommun kan erbjuda möjligheten att arbeta på distans 2 dagar/vecka. Finns 

möjligheten är det upp till varje chef och enskild medarbetare att komma överens om 

fördelningen och antalet arbetsdagar utifrån arbetsmiljökartan som arbetsgruppen gör 

tillsammans för att sätta upp detaljerna för arbetsgruppen.  

Arbetsmiljö  

Utgångspunkten är att medarbetaren har sin huvudarbetsplats på kontoret, eller arbetsgivarens 

fysiska arbetsplats. Huvudarbetsplatsen eller vilken del av en organisation medarbetaren 

tillhör förändras inte av distansarbete.   

 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön. Distansarbete kräver en regelbunden kontakt med 

närmaste chef. Dialog ska föras kring både den fysiska- och den psykosociala arbetsmiljön.  

 Arbetsgivaren ansvarar för och bekostar utformningen av huvudarbetsplatsen. 

 Medarbetaren utformar sin distansarbetsplats. Arbetsgivaren är dock skyldig att se till 

att medarbetarna har kunskaper om rätta arbetsställningar och arbetsrörelser samt hur 

teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas. Medarbetaren är skyldig att följa 

dessa. Arbetsgivaren står för tangentbord och mus till distansarbetsplatsen.  
 Medarbetaren ska på begäran kunna visa sin arbetsplats, digitalt eller fysiskt ut ett 

arbetsmiljöperspektiv. Det är en förutsättning för att kunna arbeta på distans.  

Chef ska regelbundet genomföra uppföljning av arbetsmiljön. Detta är en förutsättning för 

distansarbete. 
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Arbetstid 

Arbetstagare som utför arbete på distans omfattas av samma arbetstidsbestämmelser som man 

har på huvudarbetsplatsen. 

 

Tillgänglighet 

Genom arbetsmiljökartan upprättar arbetsplatsen tillsammans överenskommelse kring 

tillgänglighet, fysisk och digital, som är tydlig och känd av alla. Arbetsmiljökartan är ett 

levande dokument som med regelbundenhet (enligt överenskommelse) stäms av och 

uppdateras vid behov.  

 

Arbetsplatsen  

Kommunikation, Information och möten 

Tillsammans med samtliga medarbetarna på arbetsplatsen ska kommunikationen mellan chef 

och kollegor och kommunikation mellan kollegor utformas och dokumenteras i 

arbetsmiljökartan.  

Kommunikationskanaler 

 Vilka kommunikationskanaler ska enheten använda sig av? 

 Vad ska kommuniceras och var? 

 Varje medarbetare har eget ansvar för att hålla sig uppdaterad om vad som 

kommuniceras. 

 Finns behov av ”informella” kommunikationskanaler? Detta kan till exempel vara 

digitala fikaraster.  

Information från chef 

 Vilka informationskanaler och i vilka sammanhang ska chefen använda? 

 Det är upp till varje medarbetare att hålla sig uppdaterad om vad som informeras. 

Möten 

 Enheten bör tydligt definiera vad som gäller vid olika möten, alltså vilka sorts möten 

som passar bäst att fysiskt ha på arbetsplatsen samt vilka typer av möten som lämpar 

sig att genomföra digitalt och vilka man kan ha i kombination. Vid oenighet 

bestämmer arbetsgivaren.  

 Medarbetare ska vara beredd på att med kort varsel bli kallad till arbetsplatsen.  

 Arbetsmöten som måste genomföras fysiskt får inte skjutas upp på grund av 

distansarbete.  
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Instruktioner, så här startar du som chef:  

1. Läs genom policy och riktlinje 

2. Bekanta dig med arbetsmiljökartan 

3. Lämna ut arbetsmiljökartan till medarbetare på A3 i färg 

4. Boka av tid tillsammans med din arbetsgrupp för att tillsammans gå genom 

arbetsmiljökartan. Det kan behövas fler tillfällen för att gå genom allt. Första tillfället tar 

mer tid i anspråk.  

5. Följ instruktionerna på arbetsmiljökartan.  

6. Dokumentera det ni gemensamt kommer fram till som grupp i mötena.  

7. För varje medarbetare behöver en överenskommelse/checklista upprättas som ska signeras 

av både chef/medarbetare.  

Stöd 

Vid frågor kring policy, riktlinjer eller arbetsmiljökarta går det bra att kontakta HR-enheten. 

Frågor om olycksfall och tillbud i hemmet och försäkringar, se intranätet.  

Nyanställda  

Det är viktigt att den nyanställde introduceras till de överenskomna rutinerna för 

distansarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje för distansarbete är upprättad och beslutad av ____________________ 
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Överenskommelse/checklista distansarbete 
 

Överenskommelse har träffats mellan _____________________________(medarbetaren) i 

befattningen ____________________ och arbetsgivaren Filipstads kommun om möjlighet till 

distansarbete med max två (2) dagar per vecka. Denna överenskommelse är giltig ett år och 

ses över och utvärderas årsvis, lämpligen vid medarbetarsamtalet. Distansarbete är inte en 

rättighet utan en möjlighet, därav ska utvärdering göras så att arbetsgivaren kan säkerställa 

verksamheten.  

Huvudarbetsplats är alltid Filipstads kommun. Arbetsgivaren tillhanda håller arbetsutrustning 

på huvudarbetsplatsen, dock kan tangentbord och datormus kvitteras ut om så behövs. Övriga 

kostnader för distansarbetsplatsen, exempelvis elektricitet och internetuppkoppling belastar 

medarbetaren. Reseersättning utgår ej för resor till huvudarbetsplatsen.  

Arbetsgivaren har via närmsta chef rätt att häva avtalet tidigare om bedömning görs att 

distansarbetet inte fungerar eller förutsättningarna förändras. 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter som kan utföras på distans har diskuterats vid genomgång av 

arbetsmiljökartan samt dokumenteras här nedan:  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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Arbetstider 

Medarbetaren är skyldig att följa de arbetstider som normalt gäller på arbetsplatsen. Det 

innebär att du ska finnas tillgänglig för telefonsamtal, teamsmöten och mejl under ordinarie 

arbetstid om inget annat överenskommet.  

 

Arbetsmiljö  

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även distansarbetsplatsen. Distansarbetsplatsen 

ska kunna förevisas för chef. Detta kan ske antingen fysiskt eller digitalt.  

 

Diskutera och dokumentera hur distansarbetsplatsen oftast ser ut: 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Försäkringar 

En skada anses vara en arbetsskada om sambandet mellan arbete och skadan är tillräckligt 

start. En skada som inträffar på huvudarbetsplatsen är normalt en arbetsskada. När en skada 

inträffar i medarbetarens hem finns inte samma självklara koppling. Då krävs det att 

olycksfallet har ett direkt samband med att man utför sina arbetsuppgifter. På AFA 

försäkrings webbplats, www.afa.se finns mer information. 

Skador på egendom. Arbetsgivaren har inte möjlighet att försäkra distansarbetsplatsen.  

 

Ovanstående checklista och överenskommelse har gåtts igenom.  

 

_____________ (datum) 

 

___________________________  __________________________ 

Medarbetarens underskrift   Chefens underskrift  

 

____________________________ 

Personnummer och namnförtydligande 

  

http://www.afa.se/


Filipstads kommun 2022-03-23 
HR-enheten  
 

 

 

Utvärdering (årsvis eller vid behov)  

Datum Signatur, chef och medarbetare 

  

  

  

  

  

  
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

1(2) 

 
 

 

Sammanträdesdatum 

2022-10-31  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr 2022-000233 

Policy och riktlinjer för distansarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till förvaltningen för att förtydliga dokumenten så att 

policyn och riktlinjerna blir mer anpassade utifrån ”möjlighet” och inte 

”ska”.   

Reservation 

Christer Olsson (M), Ulf Söhrman (M), Peter Johansson (C), Urban 

Pettersson (SD) och Helena Halvarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Christer Olssons förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

HR-enheten har upprättat förslag till policy för distansarbete. 

Utgångspunkterna för policyn är följande. För att vara en attraktiv 

arbetsgivare behöver framtidens arbetsplats se annorlunda ut. Kommunen 

behöver hitta nya och hållbara sätt att rekrytera och behålla kompetenser i 

organisationen. Ett led i detta arbete är därför att erbjuda möjligheter att 

kombinera arbetsliv och privatliv på bästa sätt. Verksamhetens mål ska alltid 

komma i främsta rummet. Goda möjligheter ska ges till medarbetarna att 

påverka var viss del av arbetstiden kan utföras. Varje chef ska med hjälp av 

riktlinjerna till föreliggande policy se över hur, och om, verksamheten kan 

möjliggöra för distansarbete. Till riktlinjerna finns ett kompletterande 

verktyg att använda praktiskt tillsammans med medarbetarna, en så kallad 

arbetsmiljökarta. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att föreslå kommunfullmäktige anta policy för distansarbete. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta 

att anta riktlinjer för distansarbete med bilaga. 

Föredragande 

HR-chef Annika Alfredsson presenterar ärendet och besvarar frågor 

tillsammans med kommundirektör Hannes Fellsman. 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-31  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2022-10-07 § 35 

Policy för distansarbete 

Riktlinjer med checklista samt arbetsmiljökarta 

Protokoll från central samverkansgrupp 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ordförande Åsa Hååkman Eriksson yrkar att ärendet återremitteras till 

förvaltningen för att förtydliga dokumenten utifrån hur föredragande 

presenterat ärendet så att policyn och riktlinjerna blir mer anpassade utifrån 

”möjlighet” och inte ”ska”.   

 

Christer Olsson yrkar att ärendet ska avgöras idag med hänvisning till att 

återremissyrkandet avser redaktionella ändringar.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer det egna återremissyrkandet mot Christer Olssons yrkande 

att avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att 

återremittera ärendet till förvaltningen. 

Beslutet skickas till 

HR-chefen 
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Protokoll Central Samverkansgrupp

Datum: 2022-09-06
Tid: 10:00 — 12:00

Plats: Ferlinrummet och Teams

Narvarande:

Sandra Höjd, HR-specialist (Sekreterare)
Annika Alfredsson, HR-chef
Azam Forsberg, Förvaltningschef Teknik och service

Lars Tanner, Förvaltningschef AIE, Vux och näringsliv
Dan Stjernlöf, Kommunal
Sanne Sörensen, Vårdförbundet
Åsa Andersson, Socialchef

Närvarande via Microsoft TEAMS
Saj Melker, Vision
Karin Wennlund, Sveriges arbetsterapeuter
Hannes Fellsman, kommundirektör (Ordförande)

Linnea Abenius, ASSR

Marcus Persson, Fysioterapeuterna

Meddelad frånvaro:
Lärarnas Riksförbund

Frånvaro:
Lärarförbundet

1. Mötet öppnas av Hannes Fellsman.

2. Val av justerare: Saj Melker, Vision

3. Dagordningenfastställs.

4. Övriga frågor:

Kommunal vill lyfta Äldreomsorgslyftet

5. Föregående protokoll läggs till handlingarna

6. Ekonomi:

2021 var ett starkt år, Filipstads Kommungjorde ett överskott. Vi sänkte kostnaderna på IFO med 7 miljoner.

I grunden ser 2022 ut som ett starkt år, dock ser nämndernaut att gå med underskott på 13 miljoner kr men

finansieringen ger överskott på ca 37 miljoner. Detta pga slutavräkning, skatteintäkter och generella stadsbidrag.

Oroväckandeframtid pga nytt pensionsavtal, inflation och ränteökningar som göratt drivmedel, elpriser och

livsmedelspriser skenar. Bemanningen under sommaren inom soc har också varit dyrt. 2022 kommer kommunen

klara av men detfinns en oro för 2023. Vi hanterar kostnaderna inom ramarna just nu mendetär oroligt och ovisst

även om vi har en handlingsplan som politiken står bakom.Vi har tilltro till att staten ska hjälpa oss men det finns

ingetklart.

7. Personalfragor/Rehabilitering/arbetsmilj6

e HR har képt in en rehabiliteringssystem som heter Adato som kommeratt hjalpa oss att ha koll pa franvaro-

tillfällen band annat. Man kan dokumentera i systemet och följa ärende på ett sätt som HR får göra manuellt

förut.

e Sjukstatistiken, vår sjukfrånvaro har ökat om man tittar och jämför med 2019 som då är året före pandemin.

Vad detgäller sjukfrånvaron så går detinte åt rätt håll, vi ökar. Vi jobbar jättemycket med det, vi köper

mycket företagshälsovård och är ihärdiga. Det finns många delar som inte är gynnsammaför oss. Folk är

slitna och detblir en negativ spiral.

e Vivill att alla ska känna sig delaktiga och därför har vi startat upp ett värdegrundsarbete som alla

arbetsgrupperska göra föratt vi ska få i gång diskussionen kring värdegrund. Alla arbetsgruppers bidrag ska



skickastill HR och sen ska materialet ligga till grund för diskussioner på ledardagarna. Efter ledardagarna

kommerdetatt bli ett fortsatt arbete där ute i arbetsgrupperna. Så detblir en cirkel av detta.

e Sommarenharvarit besvärlig med alldelesförlite tillgång på vikarier. Det kommerinte att bli fler vikarier

somrarna framöver. Vi behöver jobba på ett annat sätt med bemanning. Hur ska vi hitta medarbetare som vi

kan använda. Vi har konstaterat att verksamheterna inte kan ha en sommar till som 2022.

Lars Tanner berättar om de människor som i dag inte jobbar p g a olika anledningar ”den dolda

arbetskraften”. Det finns idéer kring dem. Vi behöver acceptera den reserv vi har. Vi behöver jobba med den

för att kunna . De som jobbar som ordinarie medarbetare blir det väldigt tufft.

8. Distansarbetspolicyn: Kommunenhar under3 år jobbat i projektet Experio Worklab därvi sett att det finns önskemål
om att kunna jobba en del på distans. Detta också för att vara en attraktiv arbetsplats. Vi behöver behålla

kompetenseri verksamheten. Under pandemin har många arbetat på distans och det har fungerat väl. Vi har gjort
förslagettill policyn från grunden där medarbetaren fått workshoppat fram vad som är viktigt att ha med i en policy och
vad man ska tänka på, vilka krav ställer vi på varandra, våra medarbetare och våra chefer? Arbetsgivarenvill gå fram
till politiken med det här menvill höra vad facken säger. Policyn är gjord utifrån att alla ska chefer ska möjliggöra
distansarbete.

Vårdförbundet: Är positiva. Även sjuksköterskorna har kunnat arbeta en del på distans under pandemin bland annat

vilket har underlättat för dem i deras arbeta.
Kommunal: Meddelar att deras medlemmarinte kommervara så aktuella för distansarbete i så stor utsträckning men

har inget emotförslaget.

Vision: Vision harsett att det varit väldigt gynnsamt att kunna sitta i lugn och ro hemma ochskriva färdigt det man
behövertill exempel. Vision ser också att alla inte kan arbeta på distans. Vision ser bara positivt på förslaget och
uttrycker att man då kan effektivisera arbetet hemifrån också och att det är bra att det finns regler att hålla sig till.
ASSR:Harvarit delaktiga att ta fram policyn. När den gruppen började arbeta med detvardet för att minska
sjukskrivningar. Resonemang om hemarbetet kom upp underarbetets gång. Hur det blir med det på långsikt gällande

sjukskrivningar får vi se men ASSRärpositiva till förslaget om distansarbetspolicyn.
Fysioterapeuterna: Ser positiv ut för sina medlemmar om policyn tas.

Sveriges arbetsterapeuter: Har sammasituation som fysioterapeuterna och beskriver att de på sin arbetsplats upplevt

det väldigt värdefullt att kunna jobba på distans och tycker att det också kan vara en bra sak att locka medi

rekrytering. nn =
Lärarnas Riksförbund: Deltar inte på mötet men låter meddela via mail att underlagen ser vettiga ut ur deras
synvinkel.

9. Övriga frågor: Kommunal — Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet föreslås pågå till 2023, frågan är om det ska fortsätta 2023 då Kommunalcentral driver frågan att
titeln undersköterska ska bli en skyddadtitel.

Åsa Andersson beskriver att några av de som påbörjat utbildning inte är helt klara än men att pengarna som fanns till
detta är slut. Kommer det mer medeltill denna satsning kommer äldreomsorgslyftet att fortsätta. När det startade var

det 29 st som sökte och 16 som startadesi våras. Vitror att i alla fall ett 20-tal som blivit klara.
Kommunalhartagit ett beslut att skydda skyddad yrkestiteln undersköterskor sommaren 2023. Det innebäratt
undersköterskan fårinte kalla sig undersköterska om maninte är det.

10. Nästa möte:
6 december 10:00-12:00 Bröderna Ericsson och TEAMS.
Nästa möte kommerinte Sanne vara Vårdförbundets representant då hon slutar.

11. Sammanträdet avslutas

Sekreterare

 

Sandra Höjd

Ordförande, kommundirektör Vision
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HannesFellsman Saj Melker



Arbetsmiljökarta
Medarbetare har vissa behov 
oavsett om de arbetar från en 
arbetsplats eller på distans. Syftet 
med denna arbetsmiljökarta är att 
underlätta för er arbetsgrupp och 
göra det lätt att göra rätt.

Gör så här:
• Dela in i små grupper med

max 5 pers/grupp.

• Dela ut en karta till
respektive grupp.

• Respektive grupp skriver ner
sina tankar.

• Arbeta i cirka 30 minuter.

• Be varje grupp dela sina
tankar

• Den som leder samlar in varje
grupps anteckningar
och sammanställer.

• Blev du klokare?
Vad behöver förbättras?

Behov från verksamhet, medarbetare och/eller chefer. Fastställda av HR och går ej att ändra. Diskussionsfrågor

Tillit mellan kollegor
Genom en medarbetarunder-
sökning framkom att kollegornas 
tillit till att jobbet blir utfört spelar 
roll när vi arbetar på distans.

Information från chef
Tillsammans med samtliga  
medarbetare utformas vilken 
information som lämpar sig  
bäst i vilka informationskanaler.

Kommunikation och samarbete
Tillsammans med samtliga med-
arbetarna på arbetsplatsen ska 
kommunikationen mellan chef och 
kollegor utformas.

Ta fram förslag på hur ni kan förebygga att 
någon känner sig utanför gemenskapen eller 

att  att ”osunda subgrupper” uppstår.

Vilka kommunikationskanaler 
ni ska använda?

Vad ska kommuniceras 
i de olika kanalerna för  
att skapa tydlighet?

Diskutera det egna ansvaret 
att hålla sig uppdaterad om 
vad som händer. Några tips?
Hur kan vi hjälpas åt?

Finns behov av att upprätta 
en kommunikationskanal som 
inte är arbetsrelaterad?

Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig 
uppdaterad om vad som informeras.

Vilken informationskanal ska 
chefen använda sig av?

Hur fungerar kontakten kollegor 
emellan vid distansarbete?

Vilka arbetsuppgifter lämpar sig  
bäst/mindre bra att utföra hemma?

Hur ser tilliten ut emellan er?  
Vad gör ni om det inte funkar?

Hur gör du för att skapa tillit gentemot dina kollegor? 
Reflektera enskilt och dela med varandra.

Vilket stöd behövs 
från närmsta chef 
vid hemarbete?

Ur arbetsmiljösynpunkt ska 
medarbetaren kunna visa 

upp sin arbetsplats för 
ansvarig chef, på begäran

digitalt eller fysiskt. Det är en 
förutsättning för att kunna 

arbeta på distans. 

Medarbetaren utformar sin arbetsplats. 
Arbetsgivaren bistår med tangentbord 
och mus och är skyldig att se till att 
medarbetarna har kunskaper om rätta 
arbetsställningar/rörelser, hur teknisk 
utrustning och hjälp medel ska användas. 
Medarbetaren är  skyldig att följa dessa. 

Hur anpassas "hemmakontoret" bäst? 
Vilka åtgärder bör vidtas vid besvär?

Hur kan gemenskap  
skapas på distans? 

Vilka risker finns att arbete 
och fritid flyter ihop? 

Hur kan samarbete och 
stöttning av kollegor ske?

Ge förslag/rutiner på hur  
nyanställda ska introduceras

Vilka möten kan ske digitalt, 
fysiskt eller i hybridform?

När behöver en medarbetare med kort 
varsel kallas till arbetsplatsen?

Hur ofta bör  
uppföljning av utfört  
arbete föras med chef för att 
bibehålla/utveckla förtroendet?

Regelbunden uppföljning är en 
förutsättning för distansarbete. 

Finns det förtroende från 
närmsta chef vid hemarbete?

Psykosocial arbetsmiljö
Tillsammans med samtliga
medarbetarna ska den  
psykosociala arbetsmiljön 
på hemmaplan diskuteras.

Möten
Tillsammans med  

samtliga medarbetare 
definiera vad som  

gäller vid olika möten.
Arbetsmöten som måste  

genomföras får inte skjutas  
upp pga. distansarbete.

Chefens tillit
Närmaste chefs tillit till 
att att jobbet blir utfört

Medarbetare

Fysisk arbetsmiljö
Tillsammans med samtliga 

medarbetarna ska den fysiska 
arbets miljön på hemmaplan 

diskuteras.



 

 

 

 

 

 

Policy  

för  

distansarbete 

 

  



 

 

Målsättning 

Denna policy ska ses som ett komplement till kommunens arbetsmiljöpolicy samt Filipstads 

kommuns kompetensförsörjningsplan. Arbetsgivaren ska tillsammans med medarbetarna 

samverka kring vår gemensamma arbetsmiljö. Arbetsmiljön, såväl den fysiska- som den 

psykosociala arbetsmiljön ska vara säker, utvecklande och präglas av respekt och tillit. En god 

arbetsmiljö är en miljö där vi känner arbetsglädje och där alla medarbetares resurser tas till 

vara och utvecklas. En god arbetsmiljö är hälsobefrämjande.  

 

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver framtidens arbetsplats se annorlunda ut. Vi 

behöver hitta nya och hållbara sätt att rekrytera och behålla kompetenser i organisationen. Ett 

led i detta arbete är därför att erbjuda möjligheter att kombinera arbetsliv och privatliv på 

bästa sätt. Verksamhetens mål ska alltid komma i främsta rummet. Goda möjligheter ska ges 

till medarbetarna att påverka var viss del av arbetstiden kan utföras. Varje chef ska med hjälp 

av riktlinjerna till denna policy se över hur, och om verksamheten kan möjliggöra för 

distansarbete. Till riktlinjerna finns ett kompletterande verktyg att använda praktiskt 

tillsammans med medarbetarna, en så kallad arbetsmiljökarta. 

 

Arbetsplatsen 

Huvudarbetsplatsen är alltid hos Filipstads kommun. 

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, även i de fall då medarbetaren arbetar på distans. 

Distansarbete för den enskilde medarbetaren är frivilligt. Distansarbete förutsätter en 

överenskommelse mellan medarbetaren och arbetsgivaren.  

 

Strategi 

Denna policy har tagits fram genom att på ett undersökande och utforskande sätt tillvara ta på 

medarbetarnas upplevelser och tankar kring distansarbete. 

Det har inom många yrken blivit allt vanligare att arbeta på distans med hjälp av modern 

kommunikationsteknik, antingen från hemmet eller någon annanstans utanför 

huvudarbetsplatsen. Med rätt förutsättningar kan distansarbete vara till fördel både för 

medarbetaren och för verksamheten. Möjligheten till distansarbete kan bidra till att kunna 

rekrytera och behålla rätt kompetens. Verksamhetens behov utgör en grundläggande 

utgångspunkt för att kunna avgöra om distansarbete kan vara en möjlighet för både 

verksamheten och medarbetarna. I riktlinjen finns vidare information om vilka delar ledning 

och arbetsgrupp behöver ta hänsyn till när arbetsgruppen arbetar delvis på distans.  
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Riktlinjer distansarbete 
 

Filipstads kommun har antagit en policy för distansarbete. Den anger förhållningssätt med 

mera gällande målsättning, strategi och riktlinjer för distansarbete. 

 

Riktlinjerna utgår från fastställd distansarbetspolicy. Tillsammans med policyn utgör denna 

riktlinje själva ramverket för hur arbete på distans ska bedrivas. Dokumenten har tagits fram 

genom att tillvarata medarbetarnas upplevelser och tankar kring distansarbete. Detta 

perspektiv har sedan kompletterats med information om vad forskning, lagar och regler lyfter 

fram som viktiga aspekter. Arbetsgivaren har gjort det genom ett undersökande och 

utforskande sätt inom ramen för tjänstedesign. 

Då medarbetarna är Filipstads kommuns största resurs är det avgörande för kommunens 

framgång att man arbetar brett, strategiskt, innovativt och modernt för att klara 

kompetensförsörjningen över tid. Att kunna erbjuda medarbetare att arbeta viss del av sin 

arbetstid på distans, är ett led i detta arbete. Detta ska möjliggöras för de som vill och som har 

ett arbete som är av den art att det fungerar att utföras på distans. Till stöd för det arbetet finns 

denna riktlinje och ett praktiskt verktyg som vi kallar arbetsmiljökarta, samt en enskild 

överenskommelse/checklista.  

Filipstads kommun erbjuder möjligheten att arbeta på distans 2 dagar/vecka. Det är upp till 

varje chef och enskild medarbetare att komma överens om fördelningen och antalet 

arbetsdagar utifrån arbetsmiljökartan som arbetsgruppen gör tillsammans för att sätta upp 

detaljerna för arbetsgruppen.  

Arbetsmiljö  

Utgångspunkten är att medarbetaren har sin huvudarbetsplats på kontoret, eller arbetsgivarens 

fysiska arbetsplats. Huvudarbetsplatsen eller vilken del av en organisation medarbetaren 

tillhör förändras inte av distansarbete.   

 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön. Distansarbete kräver en regelbunden kontakt med 

närmaste chef. Dialog ska föras kring både den fysiska- och den psykosociala arbetsmiljön.  

 Arbetsgivaren ansvarar för och bekostar utformningen av huvudarbetsplatsen. 

 Medarbetaren utformar sin distansarbetsplats. Arbetsgivaren är dock skyldig att se till 

att medarbetarna har kunskaper om rätta arbetsställningar och arbetsrörelser samt hur 

teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas. Medarbetaren är skyldig att följa 

dessa. Arbetsgivaren står för tangentbord och mus till distansarbetsplatsen.  
 Medarbetaren ska på begäran kunna visa sin arbetsplats, digitalt eller fysiskt ut ett 

arbetsmiljöperspektiv. Det är en förutsättning för att kunna arbeta på distans.  

Chef ska regelbundet genomföra uppföljning av arbetsmiljön. Detta är en förutsättning för 

distansarbete. 
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Arbetstid 

Arbetstagare som utför arbete på distans omfattas av samma arbetstidsbestämmelser som man 

har på huvudarbetsplatsen. 

 

Tillgänglighet 

Genom arbetsmiljökartan upprättar arbetsplatsen tillsammans överenskommelse kring 

tillgänglighet, fysisk och digital, som är tydlig och känd av alla. Arbetsmiljökartan är ett 

levande dokument som med regelbundenhet (enligt överenskommelse) stäms av och 

uppdateras vid behov.  

 

Arbetsplatsen  

Kommunikation, Information och möten 

Tillsammans med samtliga medarbetarna på arbetsplatsen ska kommunikationen mellan chef 

och kollegor och kommunikation mellan kollegor utformas och dokumenteras i 

arbetsmiljökartan.  

Kommunikationskanaler 

 Vilka kommunikationskanaler ska enheten använda sig av? 

 Vad ska kommuniceras och var? 

 Varje medarbetare har eget ansvar för att hålla sig uppdaterad om vad som 

kommuniceras. 

 Finns behov av ”informella” kommunikationskanaler? Detta kan till exempel vara 

digitala fikaraster.  

Information från chef 

 Vilka informationskanaler och i vilka sammanhang ska chefen använda? 

 Det är upp till varje medarbetare att hålla sig uppdaterad om vad som informeras. 

Möten 

 Enheten bör tydligt definiera vad som gäller vid olika möten, alltså vilka sorts möten 

som passar bäst att fysiskt ha på arbetsplatsen samt vilka typer av möten som lämpar 

sig att genomföra digitalt och vilka man kan ha i kombination. Vid oenighet 

bestämmer arbetsgivaren.  

 Medarbetare ska vara beredd på att med kort varsel bli kallad till arbetsplatsen.  

 Arbetsmöten som måste genomföras fysiskt får inte skjutas upp på grund av 

distansarbete.  
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Instruktioner, så här startar du som chef:  

1. Läs genom policy och riktlinje 

2. Bekanta dig med arbetsmiljökartan 

3. Lämna ut arbetsmiljökartan till medarbetare på A3 i färg 

4. Boka av tid tillsammans med din arbetsgrupp för att tillsammans gå genom 

arbetsmiljökartan. Det kan behövas fler tillfällen för att gå genom allt. Första tillfället tar 

mer tid i anspråk.  

5. Följ instruktionerna på arbetsmiljökartan.  

6. Dokumentera det ni gemensamt kommer fram till som grupp i mötena.  

7. För varje medarbetare behöver en överenskommelse/checklista upprättas som ska signeras 

av både chef/medarbetare.  

Stöd 

Vid frågor kring policy, riktlinjer eller arbetsmiljökarta går det bra att kontakta HR-enheten. 

Frågor om olycksfall och tillbud i hemmet och försäkringar, se intranätet.  

Nyanställda  

Det är viktigt att den nyanställde introduceras till de överenskomna rutinerna för 

distansarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje för distansarbete är upprättad och beslutad av ____________________ 
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Överenskommelse/checklista distansarbete 
 

Överenskommelse har träffats mellan _____________________________(medarbetaren) i 

befattningen ____________________ och arbetsgivaren Filipstads kommun om möjlighet till 

distansarbete med max två (2) dagar per vecka. Denna överenskommelse är giltig ett år och 

ses över och utvärderas årsvis, lämpligen vid medarbetarsamtalet. Distansarbete är inte en 

rättighet utan en möjlighet, därav ska utvärdering göras så att arbetsgivaren kan säkerställa 

verksamheten.  

Huvudarbetsplats är alltid Filipstads kommun. Arbetsgivaren tillhanda håller arbetsutrustning 

på huvudarbetsplatsen, dock kan tangentbord och datormus kvitteras ut om så behövs. Övriga 

kostnader för distansarbetsplatsen, exempelvis elektricitet och internetuppkoppling belastar 

medarbetaren. Reseersättning utgår ej för resor till huvudarbetsplatsen.  

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter som kan utföras på distans har diskuterats vid genomgång av 

arbetsmiljökartan samt dokumenteras här nedan:  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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Arbetstider 

Medarbetaren är skyldig att följa de arbetstider som normalt gäller på arbetsplatsen. Det 

innebär att du ska finnas tillgänglig för telefonsamtal, teamsmöten och mejl under ordinarie 

arbetstid om inget annat överenskommet.  

 

Arbetsmiljö  

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även distansarbetsplatsen. Distansarbetsplatsen 

ska kunna förevisas för chef. Detta kan ske antingen fysiskt eller digitalt.  

 

Diskutera och dokumentera hur distansarbetsplatsen oftast ser ut: 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Försäkringar 

En skada anses vara en arbetsskada om sambandet mellan arbete och skadan är tillräckligt 

start. En skada som inträffar på huvudarbetsplatsen är normalt en arbetsskada. När en skada 

inträffar i medarbetarens hem finns inte samma självklara koppling. Då krävs det att 

olycksfallet har ett direkt samband med att man utför sina arbetsuppgifter. På AFA 

försäkrings webbplats, www.afa.se finns mer information. 

Skador på egendom. Arbetsgivaren har inte möjlighet att försäkra distansarbetsplatsen.  

 

Ovanstående checklista och överenskommelse har gåtts igenom.  

 

_____________ (datum) 

 

___________________________  __________________________ 

Medarbetarens underskrift   Chefens underskrift  

 

____________________________ 

Personnummer och namnförtydligande 

  

http://www.afa.se/
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Utvärdering (årsvis eller vid behov)  

Datum Signatur, chef och medarbetare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 2022-000226 

Motion beträffande effekthöjning på elkraftproduktion i 
Filipstad 

Kommunfullmäktiges beslut 

att   remittera motionen till kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Söhrman (M) skriver i motion inkommen 2022-09-16: 

 

”Beträffande effekthöjning på El-kraftproduktion i Filipstad. 

 

Filipstads fjärrvärme använder endast värmedelen av den fliseldade 

värmeproduktionen i 

Filipstad. Anläggningen bördärför byggas omså att man även kan producera 

El-kraft i 

fjärrvärmeanläggningen. 

 

En ombyggnad av anläggningentill även el-kraftproduktion bör kunna gå rätt 

snabbt och ge 

ett mertillskott om 10 — 16 MW's effekt i Filipstads kommun, vilket kan 

dämpapriset på elkraft i Filipstads kommun samt bidratill en lokalt 

producerad elkraftsproduktion som är 

baserad på fliseldning.”  

 

 



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: 24 November 2022  (20 Oktober 2022)

Sammanställning:

Likvida medel: Swedbank 32,9 mkr [Filipstads kommun 14,1 mkr, Stadshus 18,8 mkr]
Ränta inlåning 1,800% (1,620%)
Ränta utlåning 2,650% (2,470%)

Placeringar:

Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag

Svensk upplåning Kommuninvest 22,0 1,93% F 2024-11-11
Kommuninvest 11,5 0,76% F 2023-11-13
Kommuninvest 14,5 0,11% F 2024-10-02
Kommuninvest 27,5 0,46% F 2025-05-12
Kommuninvest 12,8 0,28% F 2023-11-23
Kommuninvest 46,5 0,25% F 2024-02-16
Kommuninvest 50,0 1,66% R 2024-11-29
Kommuninvest 14,0 1,33% R 2024-11-29
Kommuninvest 50,0 1,53% R 2026-02-04
Kommuninvest 33,0 1,62% R 2025-07-06
Kommuninvest 10,3 1,89% R 2026-02-04
Kommuninvest 59,5 3,11% F 2023-09-16

351,5 genomsnittlig ränta 1,47 %  (1,29 %)

Övertagna lån 9,1 2,08% R 2025-01-12
stiftelsen 6,0 0,74% R kvartalsvis / obestämd tid

1,3 0,44% F  2023-11-13
16,4 genomsnittlig ränta 1,45 %  (0,49 %)

367,9 genomsnittlig ränta 1,47 %  (1,26 %)
Total låneskuld   

Ekonomienheten  2022-11-24
 

Britt-Inger Gustafsson
Ekonomichef
O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - Centralt\Ekonomi\Lån och skuldebrev\Info till KS om likviditet\Information till 
kommunstyrelse avs. placeringar m.m.xls
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Budgetuppföljning 2022-10 för Filipstads kommun 

Filipstads kommun 

Förslag till beslut 

Att godkänna upprättad budgetuppföljning för 2022-10 

 

Sammanfattning av ärendet 

Filipstads kommun redovisar i budgetuppföljning för 2022-10 en 

resultatprognos på 31 160 tkr vilket är 23 419 tkr högre jämfört med budget 

2022 vilken uppgår till 7 741 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning för Filipstads kommun per 2022-10 

 

Ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per oktober 2022 för 

Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnd, Barn- och utbildnings-

nämnd, Socialnämnd, Övriga nämnder samt Finansieringen. 

Sammantaget visar budgetuppföljningen en resultatprognos på 31 160 tkr 

vilket är en positiv avvikelse mot budget med 23 419 tkr. En förbättring av 

resultatprognosen med 134 tkr sedan föregående prognos då den uppgick till 

31 026 tkr. 

Nämnderna redovisar en negativ avvikelse med sammantaget –15 760 tkr 

(Ks 1 350 tkr, MoB 900 tkr, Bun -4 450 tkr, Soc -13 290 tkr samt 

Övriga/gemensamma nämnder -270 tkr).  

Finansieringen redovisar en positiv avvikelse med 39 180 tkr. 

Enligt senaste skatteprognosen från SKR, cirkulär SKR 22:37 2022-10-20, 

beräknas skatteintäkter komma att ge överskott mot budget med 3 436 tkr som 

följd av uppjusterad förväntning av utvecklingen av skatteunderlaget. Generella 

statsbidrag beräknas ge överskott med 6 293 tkr, främst till följd av tillförda medel 

pga. sänkt skatt för pensionärer.  

Slutavräkningen uppgår totalt till 15 877 tkr.  



Filipstads kommun 

  Sida 
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Filipstads kommun har också fått ’Stöd för högt flyktingmottagande’ med 3 484 

tkr och ’Stöd till kommuner med särskilda utmaningar’ med 3 625 tkr vilka inte 

var budgeterade.  

Totalt ger skatteintäkter och generella statsbidrag och övriga stöd ett överskott 

med 32 715 tkr.  

 

Hannes Fellsman 

Kommundirektör 

Britt-Inger Gustafsson 

Ekonomichef 

 



Budgetuppföljning 
2022-10



Sammanställning 
 

Period: Januari -  Oktober 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

KS 151 913 143 492 8 420 181 404 180 055 1 350

MOB 1 993 922 1 072 2 379 1 479 900

BUN 182 517 184 623 -2 106 218 042 222 492 -4 450

SOC 290 406 303 722 -13 316 342 636 355 926 -13 290

ÖVRIGA NÄMNDER 14 942 14 750 192 17 812 18 082 -270

TOTALT verksamheterna 641 771 647 509 -5 738 762 273 778 034 -15 760

FINANSIERING 641 743 677 103 35 360 770 014 809 194 39 180

TOTALT RESULTAT före 
extraordinära poster -28 29 594 29 622 7 741 31 160 23 419

Extraordinära poster

TOTALT RESULTAT efter 
extraordinära poster -28 29 594 29 622 7 741 31 160 23 419
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Kommentarer  
 
Sammanfattning 
 
Utfall avvikelse:  29 622 tkr   Prognos = 23 419 tkr 
Filipstads kommun redovisar sammantaget en avvikelse i utfall för perioden med 29 622 tkr (30 048 tkr).  
 
Prognosavvikelsen uppgår till 23 419 tkr (23 285 tkr). En förbättring med 134 tkr sedan föregående prognos. 
Inom de olika nämnderna uppgår prognosavvikelsen till -15 760 tkr (-14 655 tkr). En försämring med -1 105 tkr sedan föregående 
prognos. Inom MOB har prognosen förbättrats med 70 tkr, inom KS med 925 tkr, inom BUN med 700 tkr medan inom SOC en 
försämring med -2 530 tkr. 
  
Prognosavvikelsen för finansiering uppgår till 39 180 tkr (37 940 tkr). En förbättring med 1 240 tkr sedan föregående prognos.  
Förbättring beror främst på ny beräkning av slutavräkningen av skatteintäkter enligt senaste prognos från SKR cirkulär 22:37   
2022-10-20. 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och övriga stöd ger sammantaget ett överskott med 32 715 tkr.  
 
Resultat för 2022 är budgeterat till 7 741 tkr men avvikelsen gör att resultatprognosen uppgår till 31 160 tkr.  
 
Filipstads kommun har under perioden januari 2022 – mars 2022 erhållit ersättning för sjuklönekostnader med 5 464 tkr.  

 
KS - Kommunstyrelsen 
Utfall avvikelse: 8 420 tkr    Prognos = 1 350 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 8 420 tkr (8 837 tkr). 
 
Prognosen beräknas till ett överskottskott med 1 350 tkr (425 tkr). En förbättring med 925 tkr sedan föregående prognos. Inom Ksau 
uppgår prognosen till 2 325 tkr och inom Teknikutskott med -975 tkr. Överskott respektive underskott beror främst på lägre 
personalkostnader inom Ksau och ökade elpriser och livsmedelspriser inom TU. 
 
MOB - Miljö- och byggnadsnämnd 
Utfall avvikelse:  1 072 tkr    Prognos = 900 tkr 
MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 1 072 tkr (1 002 tkr). Överskottet beror främst på intäkter för 
bygglov för simhall, Gammelkroppa fiskodling och Barilla Sverige AB. 
 
MOB beräknar ett överskott med 900 tkr (830 tkr). En förbättring med 70 tkr sedan föregående prognos. 
Beräknat överskott förklaras främst av ökade bygglovsintäkter för simhall, Gammelkroppa fiskodling och Barilla Sverige AB. 
 
BUN – Barn- och utbildningsnämnd 
Avvikelse utfall = -2 106 tkr   Prognos = -4 450 tkr     
Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter tio månader en negativ avvikelse med -2 106 tkr (-1 427 tkr). Överskottet finns främst 
inom Förskola. Underskotten redovisas framför allt inom Gymnasium och Grundskola. Underskotten beror på högre lönekostnader 
än budgeterat. 
 
Prognosen för helår förväntas till -4 450 tkr (-5 150 tkr). En förbättring med 700 tkr sedan föregående prognos vilket främst beror på 
återhållsamhet inom verksamheterna på övriga kostnader samt lägre kostnader för interkommunal ersättning inom Grundskolan. 
Underskottet beror främst på att Gymnasiet och Grundskola har högre personalkostnader än budgeterat. 
 

SOC - Socialnämnd 
Avvikelse utfall = -13 316 tkr       Prognos = -13 290 tkr 
Socialförvaltningens avvikelse för perioden uppgår till -13 316 tkr (-11 788 tkr). En försämring med -1 528 tkr.  

Socialförvaltningen redovisar en prognos på -13 290 tkr (-10 760 tkr). En försämring med -2 530 tkr sedan föregående prognos 
på grund av att fortsatta bemanningssvårigheterna samt fler placeringar inom Barn och unga.  
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Underskott finns främst inom Vård och omsorg med -5 220 tkr (-3 100 tkr), inom Individ- och familjeomsorg med -5 470 tkr 
(-4 960 tkr), Funktionsstöd med -3 480 tkr (-3 480 tkr) samt inom Hemsjukvård med -1 400 tkr (-1 400 tkr). 
 
 
Övriga nämnder 
Utfall avvikelse= 192 tkr    Prognos = -270 tkr 
Övriga/gemensamma nämnder redovisar sammantaget ett utfall i perioden med 192 tkr (593 tkr).  Underskott inom Valnämnd då 
kostnaderna blivit högre än budgeterat. 
  
Alla enheter förväntar en prognos i balans med budget förutom Valnämnd -270 tkr (0 tkr). En försämring med -270 tkr sedan 
föregående prognos beroende på högre kostnader för val 2022. Vid val 2022 har krav på utbildning varit större än vid förra valet 
2018 samt att det har krävts fler personer vid vallokalerna till följd av regler runt Covid-19 och krav på antal närvarande 
röstmottagare i vallokalen. 
 
Finansiering 
Utfall avvikelse:  35 360 tkr    Prognos = 39 180 tkr 
Finansieringen redovisar ett utfall i perioden på 35 360 tkr (32 831 tkr).  
 
Prognosavvikelsen för finansiering uppgår till 39 180 tkr (37 940 tkr). En förbättring med 1 240 tkr sedan föregående prognos.  
Förbättring beror främst på att nytt cirkulär har kommit från SKR, 22:37 2022-10-20, som visar att slutavräkningen för 2021 och 2022 
förbättras med 1 290 tkr. 
 
Enligt senaste skatteprognosen från SKR, cirkulär SKR 22:37 2022-10-20, beräknas slutavräkningen för 2021 och 2022 förbättras 
med 1 290 tkr och sammantaget uppgå till 15 877 tkr.    
 
Skatteintäkter kommer, enligt tidigare prognoser, att ge överskott mot budget med 3 436 tkr. Generella statsbidrag beräknas ge 
överskott med 6 342 tkr, främst till följd av tillförda medel pga. sänkt skatt för pensionärer.  
Filipstads kommun har också fått ’Stöd för högt flyktingmottagande’ med 3 484 tkr och ’Stöd till kommuner med särskilda utmaningar’ 
med 3 625 tkr vilka inte var budgeterade.  
Totalt ger skatteintäkter och generella statsbidrag och övriga stöd ett överskott med 32 715 tkr.  
 
Enligt beslut är arbetsgivaravgifterna för 19 - 23-åringar sänkta från 31,42 % till 19,73 %. Sänkningen gäller från 2021-01-01 till 
2023-03-31. Filipstads kommun har budgeterat en intäkt med 2 300 tkr. Prognosen efter tio månader uppgår till 3 200 tkr (3 200 tkr). 
Prognosen för schablonintäkter uppgår till 1 750 tkr (1 750 tkr). Ingen intäkt är budgeterad för schabloner. 
Pensionskostnaden förbättras med 3 000 tkr. Slutavräkningen för pensioner 2021 och ny prognos från KPA avseende den 
individuella delen 2022 har presenterats av KPA under augusti och slutlig kostnad beräknas under december. 
Finansiella intäkter visar överskott pga. större utdelning från Filipstads Värme AB och Kommuninvest än budgeterat. 
Finansiella kostnader visar överskott då räntebelastningen för upptagna lån inte är så hög som budgeterat. 
Intern kapitalkostnad (internränta) kommer att minska med -1 785 tkr som en följd av fördröjd investering i bl.a. bredbandsutbyggnad 
och att nedskrivning av inventarier skedde i årsbokslut för 2021. 
 
Övriga konton inom finansieringen förväntas vara i balans med budget. 
 
 

Åtgärder 
 
Prognosen för maj visar på ett resultat på 31 160 tkr.  
 
Inom de olika nämnderna uppgår prognosavvikelsen till -15 760 tkr. Finansieringen prognostiserar ett överskott med 39 180 
tkr något som inte bedöms ge samma stora positiva utfall 2023.  
Målsättningen, att i enlighet med den ekonomiska handlingsplanen, komma i budgetram baserad på 2020 års ram kvarstår. 
Det kan konstateras att detta mål ännu inte har nåtts i alla nämnder trots flertalet presenterade besparingsförslag för 
nämnderna. Det kommer krävas politiska beslut för att förutsättningar för en ekonomi i balans ska uppnås. 
Förvaltningarna förväntas vidta och presentera åtgärder, framför allt där underskott prognostiseras vilket till största delen 
åligger Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen måste vara tydlig och kräva att 
nämnderna redovisar till KS om vilka åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans. 
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Inom BUN prognostiseras ett underskott på -4 450 tkr. Underskottet beror på att Gymnasiet och Grundskola har högre 
personalkostnader än budgeterat medans förskolan redovisar överskott. 
 
Kommunstyrelsen redovisar totalt ett överskott på 1 350 tkr. Ökade el-, diesel- och drivmedelspriser påverkar 
teknikutskottets budget negativt men dessa underskott täcks upp av överskott inom Ksau då vissa personalkostnader bärs i 
projekt.  
 
Socialförvaltningens prognostiserar ett underskott på -13 290 tkr. Underskottet förklaras framför allt av 
bemanningsproblematiken under sommaren, en problematik som inte minskat som förväntat efter sommaren samt fler 
placeringar inom Barn och unga.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 900 tkr vilket framför allt förklaras med högre bygglovsintäkter 
än budgeterat.  
 
Finansieringen prognostiserar ett överskott med 39 180 tkr vilket främst beror på justerad prognos för schablonersättningar, 
sänkt arbetsgivaravgift för 19 - 23 åringar samt finansiella intäkter. 
 
 
 
 
Underskrift 
Hannes Fellsman 
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Kommunstyrelsen 
 

Period: Januari -  Oktober 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

KSau 48 307 44 156 4 150 56 566 54 242 2 325

KFU 3 043 2 881 162 3 470 3 470 0

TU 100 563 96 455 4 108 121 368 122 343 -975

TOTALT 151 913 143 492 8 420 181 404 180 055 1 350  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning KS:    
 
Utfall avvikelse: 8 420 tkr    Prognos = 1 350 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 8 420 tkr (8 837 tkr). 
 
Prognosen beräknas till ett överskottskott med 1 350 tkr (425 tkr). En förbättring med 925 tkr sedan föregående prognos. Inom Ksau 
uppgår prognosen till 2 325 tkr och inom Teknikutskott med -975 tkr. Överskott respektive underskott beror främst på lägre 
personalkostnader inom Ksau och ökade elpriser och livsmedelspriser inom TU. 
 
KSau - Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Utfall avvikelse: 4 150 tkr    Prognos = 2 325 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 4 150 tkr (4 075 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom HR-enheten. 
 
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 2 325 tkr (1 495 tkr). En förbättring med 830 tkr sedan föregående prognos. 
Det är främst inom stabsenheten som prognosen förbättrats till följd av lägre arvode/personalkostnader än budgeterat samt att 
tillgängliga medel inte förväntas förbrukas fullt ut. Inom AIE-enheten  kommer vissa personalkostnader att finansieras via projketet 
’Yrkesväg’ fr.o.m. 2022-11-01. 
Överskott finns sedan tidigare inom Ekonomienhet där befintlig personal arbetar i projekt och ej utnyttjade konsultmedel, inom AIE- 
administration där vakans funnits under de fyra första månaderna, avslut av extratjänster med positivt överskott och att kostnaden för 
feriearbete understiger budget. Inom HR där överskott finns inom företagshälsovård och inom kontot för fackliga företrädare. 
Motverkas dock av underskott inom bemanningscentralen. 
 
KFU - Kultur och föreningsutskott 
Utfall avvikelse:  162 tkr    Prognos = 0 tkr 
KFU visar en positiv bokförd avvikelse, 162 tkr (89 tkr). De flesta budgeterade bidrag har, enligt budgetkurvan, lagts i januari 
eftersom det är svårt att fördela över året då utbetalningstillfällena varierar mycket.  
 
KFU prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
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TU - Teknikutskott 
Utfall avvikelse:   4 108 tkr    Prognos = -975 tkr 
TU's bokförda överskott efter september uppgår till 4 108 tkr (4 673 tkr). Överskott finns i stort sett inom de flesta verksamheter 
förutom fastighetsenhet.  
 
TU prognostiserar ett underskott med -975 tkr (-1 070 tkr). En förbättring med 95 tkr sedan föregående prognos. 
Inom skattefinansierad verksamhet prognostiseras ett underskott med -1 475 tkr (-1 170 tkr). En försämring med -305 tkr sedan 
föregående prognos. 
IT-enheten prognostiserar överskott med 1 775 tkr (1 700 tkr) då kapitalkostnader för bredbandsutbyggnad är fördröjt och som en 
följd av nedskrivning av inventarier i årsbokslut 2021.  
Inom Fastighetsenheten beräknas underskott med -3 440 tkr (-3 340 tkr) främst beroende på de höga priserna på främst el. Inom 
Kostenheten prognostiseras underskott med -700 tkr (-620 tkr) för livsmedel som följd av ökade priser. 
 
Inom avgiftsfinansierad verksamhet beräknas överskott med 500 tkr (100 tkr). En förbättring med 400 tkr sedan föregående prognos 
inom renhållningsverksamheten. Beror främst på lägre kapitalkostnader, att sluttäckning inte kommer hinnas utföras under 
innevarande år och högre intäkter för skrotförsäljning. 
 
 
 
Åtgärder 
 
Sammantaget prognostiseras ett överskott inom KS på 1 350 tkr.  
 
Överskott 2 325 tkr prognostiseras inom KSAU där ekonomienheten och AIE har personal som arbetar i projekt delar av året. 
Vakanser hos AIE samt ersättning för extratjänster bidrar till överskottet. Stabsenheten redovisar ett överskott vilket 
framförallt kopplas till lägre personal/arvodeskostnader samt att tillgängliga medel inte nyttjats fullt ut. 
Underskott med -975 tkr redovisas inom Teknikutskott vilket framför allt beror på ökade elpriser vilket medför ett underskott 
på drygt 3 400 tkr på fastighetsenheten. Inom IT prognostiseras ett överskott med 1 775 tkr vilket förklaras av lägre 
kapitaltjänstkostnader för bredbandsutbyggnad och avskrivna inventarier. 
Avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott på 500 tkr inom renhållningsverksamheten vilket bland annat förklaras 
av lägre kapitalkostnader. 
 
Inga behov av åtgärder krävs i nuläget, dock följs utvecklingen noggrant gällande elpriser. Åtgärdsförslag är under 
framtagande för att möte fortsatt ökade elpriser. Analys av det nu av regeringens annonserade elstöd pågår. 
 
 
Underskrift 
Hannes Fellsman 
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   Miljö- och byggnadsnämnd 
 

Period: Januari -  Oktober 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

1 993 922 1 072 2 379 1 479 900

  

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnd: 
 
Utfall avvikelse:  1 072 tkr    Prognos = 900 tkr 
MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 1 072 tkr (1 002 tkr). Överskottet beror främst på intäkter för 
bygglov för simhall, Gammelkroppa fiskodling och Barilla Sverige AB. 
 
MOB beräknar ett överskott med 900 tkr (830 tkr). En förbättring med 70 tkr sedan föregående prognos. 
Beräknat överskott förklaras främst av ökade bygglovsintäkter för simhall, Gammelkroppa fiskodling och Barilla Sverige AB. 
 
 
 
 
Åtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Henric Forsberg 
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Barn- och utbildningsnämnd 
 

Period: Januari -  Oktober 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

182 517 184 623 -2 106 218 042 222 492 -4 450

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning BUN 
Avvikelse utfall = -2 106 tkr   Prognos = -4 450 tkr     
Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter tio månader en negativ avvikelse med -2 106 tkr (-1 427 tkr). Överskottet finns främst  
under Förskolan med 1 073 tkr på grund av lägre lönekostnader, ökade föräldraintäkterna samt statsbidrag. 
Kulturskolan redovisar ett överskott med cirka 86 tkr gällande personalkostnader. BUN gemensamt redovisar ett överskott med  
250 tkr som beror främst på lägre kapitaltjänstkostnader. 
Underskotten redovisas framför allt under Gymnasiet med -1 268 tkr och Grundskolan -2 597 tkr. Underskotten beror på högre 
lönekostnader mot budgeterat. 
 
Prognosen på helår förväntas till -4 450 tkr (-5 150 tkr). En förbättring med 700 tkr sedan föregående prognos. 
Det beror framför allt på återhållsamhet på övriga kostnader samt lägre kostnader för den interkommunala ersättningen inom 
Grundskolan. 
 
Bun gemensamt       
Avvikelse utfall = 250 tkr   Prognos = 50 tkr     
BUN gemensamts bokförda avvikelse efter tio månader uppgår till 250 tkr (214 tkr). Kapitaltjänstkostnaderna redovisar ett överskott 
med cirka 250 tkr och nämndkostnaderna har varit lägre mot budgeterat med 130 tkr för perioden. 
Skolskjutskostnaderna har ett negativt utfall på -304 tkr och prognosticera ett resultat med -350 tkr. Ökade kostnader beror på 
stigande drivmedelspriser. 
Kapitaltjänstkostnaderna prognosticerar ett överskott med 300 tkr och nämndkostnader med 100 tkr gällande nämndarvoden. 
 
BUN gemensamt prognosticerar ett överskott med 50 tkr (50 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
Förskoleverksamhet       
Avvikelse utfall = 1 073 tkr   Prognos = 1 000 tkr     
Förskolan har en positiv avvikelse på 1 073 tkr (1 266 tkr). Det beror på lägre personalkostnader då vikariekostnaderna varit lägre 
samt att verksamheten har lägre lönekostnader än beräknat. Återhållsamhet av anställningar under sommarmånaderna juni-augusti 
månad har minskat personalkostnaderna ytterligare. 
Osäkerhet finns gällande hur mycket stödinsatser som behövs tillsättas under hösten 2022. 
Statsbidragen redovisar ett positivt utfall på cirka 400 tkr efter tio månader samt att föräldraintäkterna fortsätter redovisa ett överskott 
med 190 tkr. 
Bidragsersättningen till friförskolor redovisar ett underskott på -148 tkr, då barnantalet varit högre mot budgeterat. 
 
Förskolan prognosticerar ett positivt resultat på 1 000 tkr (1 000 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
- Bidrag till friförskolorna prognosticeras ett underskott med -200 tkr (-200 tkr). 
- Personalkostnaderna beräknas bli lägre mot budgeterat med 700 tkr (700 tkr).  
- Föräldraavgifterna beräknas ett överskott med 100 tkr (100 tkr) mot budgeterat.  
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- Statsbidragen fortsätter att prognosticera ett överskott med 400 tkr. Det beror på beviljat statsbidrag från 2021 från Skolverket. 
Bidraget har en engångseffekt under 2022. 

 
Grundskolan       
Avvikelse utfall = -2 597 tkr   Prognos = -4 300 tkr    
Grundskolan totalt har en negativ avvikelse på -2 597 tkr (-2 053 tkr). Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över 
budgeterad nivå. 
 
Grundskolan prognosticerar sammantaget ett underskott med -4 300 tkr ( -4 950 tkr). En förbättring med 650 tkr sedan föregående 
prognos.  
Det beror på återhållsamhet på övriga kostnader som ligger budgeterat med cirka 300 tkr. Kostnader gällande den interkommunala 
ersättningen har minskat med 200 tkr från föregående månad.  
Grundsärskolan har en lägre beräknad personalkostnad med 100 tkr. 

 
- Grundskolan prognostiserar ett underskott med -3 200 tkr (– 3 500 tkr). 
- Grundsärskolan prognosticerar ett underskott med -350 tkr (-450 tkr) på grund av personalkostnader. Ökade kostnader beräknas 

under hösten 2022 då verksamheten kommer att ha fler antal inskrivna elever under hösten 2022. 
- IKE (Interkommunal ersättning) prognosticerar ett underskott med -1 100 tkr (-1 300 tkr). Antalet elever som är folkbokförda i 

Filipstads kommun och som går på andra grundskolor i andra kommuner har ökat under höstterminen mot budgeterat. 
- Bidrag till friskola prognostiseras till ett överskott med 350 tkr (300 tkr). 
 
Verksamheten har gjort besparingar på cirka 17,0 tjänster från och med hösten 2020. Förvaltningen fortsätter arbetet med att se 
över vilka besparingar ytterligare som kan göras utan att de sökta statsbidragen kommer påverkas. 
 
Gymnasiet och IM (Introduktionsprogram)     
Avvikelse utfall = -1 304 tkr    Prognos = -1 600 tkr     
Gymnasiet uppvisar en negativ budgetavvikelse med -1 304 tkr (-1 137 tkr) för perioden. Främsta orsaken är att 
personalkostnaderna ligger över budgeterande nivå samt att projektet IMprove redovisar ett negativt utfall med cirka -300 tkr. 
 
Spångbergsgymnasiet inklusive IM prognosticerar ett underskott med -1 600 tkr (-1 600 tkr). Ingen förändring sedan föregående 
prognos.  
I den beräknade prognosen ingår statsbidrag från 2021 med 1 500 tkr gällande bidraget för lärling hos Skolverket. Bidraget har en 
engångseffekt under 2022. 
De planerade sparåtgärderna för 2021 (4 800 tkr) är delvis genomförda i verksamheten. Personalminskning med 2,0 tjänst har inte 
kunnat genomföras på grund av ökat behov inom IM programmen. 
 
Gymnasiet har varit projektansvarig för projektet IMprove under hösten 2019 till vårterminen 2021. Kostnaderna har stämts av 
månadsvis. Bidraget som inkommit efter sista redovisningen har inte täckt de avstämda kostnaderna för projektet fullt ut, då det ingår 
en självfinansiering i projektet. Kostnaden för projektet redovisar ett utfall på cirka -300 tkr. 
 
IKE, Inackordering, skolskjutsar, antagning     
Avvikelse utfall = 90 tkr    Prognos = 0 tkr    
IKE, inackorderingsbidrag och Skolskjutsar visar en positiv avvikelse med 90 tkr (-132 tkr). Överskottet beror framför allt på lägre 
kostnader gällande den interkommunala ersättningen med 177 tkr. I utfallet saknas faktura från annan kommun. 
 
Interkommunala ersättningen prognosticerar ett underskott med -150 tkr (-150 tkr). 
 
Skolskjutsar prognostiserar ett resultat med 150 tkr (150 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Överskottet beror på färre elever som ansöker om busskort. 
 
KAA, Kommunalt aktivitetsansvar      
Avvikelse utfall = -54 tkr   Prognos = 0 tkr     
KAA prognostiserar ett resultat i balans med budget, 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.  
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Kulturskolan/Fritidsgårdar       
Avvikelse utfall = 86 tkr   Prognos = 0 tkr    
Kulturskolan och fritidsgårdar har ett positivt utfall totalt på 86 tkr (181 tkr). Överskottet redovisas framför allt under Kulturskolan med 
86 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster till kursverksamheten i Kulturskolan. Under hösten är en del kostnadskrävande 
aktiviteter som studieresor och konserter planerade, samt kodlås till Elverket. 
 
Kulturskolan prognosticerar ett resultat i balans med budget, 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
Elevhälsan       
Avvikelse utfall = 177 tkr   Prognos = 250 tkr     
Elevhälsan visar en positiv avvikelse med 177 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader mot budgeterat.  
 
Elevhälsan prognostiserar ett överskott med 250 tkr (250 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Det beror på2,0 vakanta tjänster från augusti månad. 
 
Familjecentralen       
Avvikelse utfall = 173 tkr   Prognos = 150 tkr     
Familjecentralen har en positiv avvikelse med 173 tkr.  
 
Familjecentralen prognosticerar ett överskott med 150 tkr (100 tkr). En förbättring med 50 tkr sedan föregående prognos. 
Förbättringen beror på lägre personalkostnader i slutet av året. 
 
 
Åtgärder 
 

tkr
Åtgärder 2022 Effekt 2022 Helårseffekt Helårseffekt 

2023 2024
Beslutade åtgärder 2021:  
Spångbergsgymnsiet minskad organisation   
(4 800- 1 000 tkr) 3 800 3 350 3 800 3 800

Förslag till åtgärder 2022:  
Fortsatt utredningsarbete 7 450 ? ? ?
Justerad PO-pålägg 2023 2 450   
 
 
Kommentarer till Åtgärder 
Gymnasieskolan 
Handels- och administrationsprogrammet vid Spångbergsgymnasiet läggs ner, totalt berörs 1,5 tjänst. Inga nya elever tas in 
till programmet från och med hösten 2021. 
Inriktning bergtekning på bygg- och anläggningsprogrammet läggs ner, totalt berörs 1,0 tjänst. Ingen antagning till 
inriktningen från och med hösten 2022. 
Elever som idag är inskrivna på programmet får gå klart sin utbildning. 
 
Ytterligare personalneddragningar (utöver nedläggningar av program) motsvarande 3,5 tjänst planers att genomföras med 
full effekt 2023-03-01. Några av tjänsterna avslutas i samband med pensionsavgång. 
Planerade sparåtgärder för 2021 beräknades till 4 800 tkr. Av de beslutade sparåtgärderna för 2021 så är de delvis 
genomförda i verksamheten. Personalminskning med 2,0 tjänst har inte kunnat genomföras på grund av ökat behov inom 
IM programmen. 
Minskad kostnad med 3 800 tkr 
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Ej beslutade till åtgärder: 
 
Fortsatt arbete av kvarvarande beräknat underskott på 7 450 tkr pågår. Stor återhållsammahet utan att riskera att man bryter 
mot skollagen och återbetalning av tilldelade statsbidrag. 
Minskad kostnad <7 450 tkr. 
 

Positiva engångseffekter påverkar den prognosticerade resultatet med -3 000 tkr. Engångseffekterna består av statsbidrag 
framför allt från Skolverket. Bidrag från 2021 beräknas till 2 250 tkr och 750 tkr för bidrag under 2022. 
Ökad kostnad med -3 000 tkr 
 

Enligt presentation på Budgetberedningen 2022-05-02 och som en effekt av nytt pensionsavtal, AKAP-KR, fr.o.m. 2023 
kommer PO-pålägget att justeras från 39,15 % till 40,95 % inför 2023. Detta medför ökade personalkostnader vilka måste 
inarbetas i föreslagen ram inför kommande år. Kostnaden för Barn- och utbildningsnämnden uppgår till 2 450 tkr. 
Åtgärder som en följd av ökade pensionskostnader kommer att arbetas fram. 

 

tkr
Kommunstyrelsen 1 700
- därav Ksau 660
- därav TU 1 040
Miljö- och byggnadsnämnd 50
Barn- och utbildningsnämnd 2 450
Socialnämnd 4 000

Totalt 8 200  
Sammanfattning; 
För att Barn- och utbildningsnämnden ska klara av den budgeterade budgetramen inför 2023, 223 181 tkr så behövs 
besparingar göras motsvarande 9 900 tkr.  
Prognosticerat resultat rensat från engångseffekter 2022 samt det förhöjda po-pålägget innebär ett besparingskrav på 
9 900 tkr. 
Minskad kostnad <9 900 tkr 
 

 

 

 

Underskrift 
Sten-Åke Eriksson 
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Socialnämnd 
 

Period: Januari -  Oktober 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

290 406 303 722 -13 316 342 636 355 926 -13 290  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning SOC: 

Avvikelse utfall = -13 316 tkr       Prognos = -13 290 tkr 
Socialförvaltningen redovisar en avvikelse på –13 316 tkr (-11 788 tkr). En försämring med -1 528 tkr främst beroende på 
fortsatta svårigheter med bemanning vilket leder till höga kostnader för övertid. Antalet placeringar inom barn och unga har 
ökat samt så har placeringar förlängts. Förvaltningen har gjort en stor insats för att få medarbetare att ta ut sparad semester. 
Från kommande årsskifte får ingen medarbetare ha mer en 30 dagar sparad semester. Det fortsatt stora semesteruttaget 
påverkar både avvikelse och prognos negativt. Förhoppningsvis kommer en del av kostnaderna att kompenseras genom en 
minskad semesterlöneskuld. Positivt är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskar.  
 
Socialförvaltningen redovisar en prognos på -13 290 tkr (-10 760 tkr). En försämring med -2 530 tkr sedan föregående prognos 
på grund av fortsatta bemanningssvårigheter samt fler placeringar inom Barn och unga.  
Den negativa prognosen beror främst på höga kostnader för försörjningsstöd, placeringar BoU, personalförstärkningar på 
SÄBO och funktionsstöd, ökat antal hemtjänstärenden i Nykroppa sedan augusti, mycket svåra bemanningsproblem under 
året men främst sommaren, ökade kostnader för uttag av sparade semesterdagar samt ökade kostnader för skyddsutrustning 
och drivmedel.  
 
 
Socialnämnden  
Avvikelse utfall = 168 tkr       Prognos = 180 tkr 
Socialnämnden redovisar en avvikelse på 168 tkr (167 tkr).  

Socialnämnden beräknar en positiv prognos på 180 tkr (180 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.  
Överskottet beror på inställda möten inom Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor. 

 
Förvaltningsledning/färdtjänst 
Avvikelse utfall = 833 tkr       Prognos = 850 tkr 
Förvaltningsledning redovisar en avvikelse på 833tkr (700 tkr). En förbättring med 133 tkr främst beroende på att statsbidrag 
finansierar del av tjänst. Resterande del av avvikelsen beror på minskade handledarkostnader, minskat behov av arbetskläder 
samt att tjänsten som verksamhetschef IFO ej är tillsatt. 

Förvaltningsledning beräknar en positiv prognos på 850 tkr (750 tkr). En förbättring med 100 tkr sedan föregående prognos på 
grund av att statsbidrag finansierar del av tjänst. Övrigt överskott beror på minskat behov av arbetskläder, minskade 
handledarkostnader samt att tjänsten för verksamhetschef IFO ej kommer att tillsättas i år. 
 

 
 
 
 

13



Individ- och familjeomsorgen (IFO) Vuxna 
Avvikelse utfall = -1 694 tkr       Prognos = - 1 500 tkr 
IFO Vuxna redovisar en avvikelse på -1 694 tkr (-1 846 tkr). En förbättring med 152 tkr främst på grund av minskat 
försörjningsstöd. Den negativa avvikelsen beror på höga kostnader inom försörjningsstöd samt vuxenplaceringar. 
 
IFO Vuxna beräknar en negativ prognos på -1 500 tkr (-1 900 tkr): En förbättring med 400 tkr sedan föregående prognos på 
grund av minskat försörjningsstöd samt 2 vakanta tjänster under resterande del av året. Den negativa prognosen beror främst 
på höga kostnader för försörjningsstöd samt externa vuxenplaceringar där kommunens interna vårdkedja inte har kunnat 
tillgodose behovet.  
 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) Barn och Unga 
Avvikelse utfall = -3 460 tkr       Prognos = - 3 970 tkr 
BoU redovisar en avvikelse på -3 460 tkr (-2 869 tkr). En försämring med 591 tkr främst beroende på nya placeringar. Den 
totala avvikelsen beror på ett fortsatt högt antal placeringar.  
 
BoU beräknar en negativ prognos på -3 970 tkr (-3 060 tkr). En försämring med -910 tkr sedan föregående prognos på grund 
av nya placeringar. Den negativa prognosen beror på fortsatt höga placeringskostnader. 
 
  

  Utfall Utfall Budget Prognos Avv prognos 2022/ Avv prognos 2022/ 

  2020 2021 2022 2022 budget 2022 utfall 2020 

Försörjningsstöd 30 743 27 147 26 140 28 040 -1 900 2 703 

Placeringar BoU 33 710 30 382 21 800 26 370 -4 570 7 340 

Summa  64 453 57 529 47 940 54 410 -6 470 10 043 

         

         

Övrigt IFO Vuxna 18 951 15 497 16 513 16 113 400 3 038 

Övrigt IFO BoU 10 389 14 198 16 370 15 770 600 -5 381 

Summa  29 340 29 695 32 883 31 833 1 000 -2 543 

         

Totalt IFO 93 793 87 224 80 823 86 293 -5 470 7 500 
 
 
Biståndsbedömning 
Avvikelse utfall = 231 tkr       Prognos = 300 tkr 
Biståndsbedömning redovisar en avvikelse på 231 tkr (200 tkr). En förbättring med 31 tkr främst beroende på statsbidrag.  

Biståndsbedömning prognostiserar ett överskott på 300 tkr (300 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Överskottet beror på att statsbidrag har tillförts verksamheten under 2022. 
 
 
Vård och omsorg 
Avvikelse utfall = -5 998 tkr       Prognos = -5 220 tkr 
Vård och omsorg redovisar en avvikelse på -5 998 tkr (-4 877 tkr). En försämring med 1 121 tkr främst beroende på fortsatt 
stora problem med sjukfrånvaro, personalrekrytering och förstärkningsbehov, vilket leder till höga fyllnads-, tim- och 
övertidskostnader, samt ökade kostnader för skyddsmaterial och drivmedel.  

Vård och omsorg beräknar en negativ prognos på -5 220 tkr (-3 100 tkr). En försämring med -2 120 tkr sedan föregående 
prognos på grund av ovan nämnda orsaker.  
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Kommunrehab  
Avvikelse utfall = 1 264 tkr       Prognos = 950 tkr 
Kommunrehab redovisar en avvikelse på 1 264 tkr (1 116 tkr), en försämring med 148 tkr. Avvikelsen beror främst på vakanta 
tjänster samt att bostadsanpassningsbidrag inte är utbetalda. 
 
Kommunrehab beräknar en positiv prognos på 950 tkr (950 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Den positiva prognosen beror främst på statsbidrag, svårigheter med rekrytering samt att tjänsten för sinnesträning inte 
återbesatts vid pensionsavgång.  
 
Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull  
Avvikelse utfall = -43 tkr       Prognos = 0 tkr 
Rehab- och korttidsenheten redovisar en avvikelse på -43 tkr (-49 tkr), en marginell förbättring. Avvikelsen beror främst på 
kostnadsökningar för skyddsutrustning och övrigt material. 
 
Rehab- och korttidsenheten beräknar en prognos på 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.  
 

 
Hemsjukvården  
Avvikelse utfall = -923 tkr       Prognos = -1 400 tkr 
Hemsjukvården redovisar en avvikelse på -923 tkr (-785 tkr). En försämring med 138 tkr beroende på höga kostnader för 
bemanningssköterskor. Den totala avvikelsen beror på, förutom kostnader för bemanningssköterskor, ersättning för flyttad 
semestervecka, extrapass, sjukfrånvaro och ökade priser för sjukvårdsmaterial.  
 
Hemsjukvården beräknar en negativ prognos på -1 400 tkr (-1 400 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Prognosen är mycket osäker beroende på hur stort behovet av bemanningssköterskor och vikarier blir resen av året.  
 
 
Funktionsstöd  
Avvikelse utfall = -3 694 tkr       Prognos = -3 480 tkr 
Funktionsstöd redovisar en avvikelse på -3 694 tkr (-3 545 tkr). En försämring med -149 tkr främst beroende på ökat antal 
brukare inom korttidsvistelse, daglig verksamhet och personlig assistans.  
 
Funktionsstöd beräknar en negativ prognos på -3 480 tkr (-3 480 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Den negativa prognosen beror främst på stora bemanningsproblem, behov av extra förstärkningar, nytt assistansärende, 
ärendeökningar inom korttidsföräldrar samt förlorade inkomster på grund av att en brukare varit inlagd på sjukhus. Del av året 
har extern gruppbostadsplats köpts. 
Prognosen är mycket osäker beroende på utfallet av den överklagan av beslut från Försäkringskassan som nu ligger hos 
rätten.  
 
 
 

Åtgärder 
 
Inför 2023 har förvaltningen tagit fram och redovisat åtgärder för motsvarande 6 000 tkr utifrån beslutad ekonomisk 
handlingsplan. 
 
Utöver ovanstående behöver förvaltningen ta fram ytterligare åtgärder motsvarande 8 640 tkr för att nå 2020 års ekonomiska 
ram. Hittills har nämnden fattat beslut om åtgärder motsvarande 1 502 tkr. Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder 
som kommer att delges nämnden på sammanträdet i januari 2023. 
 
 
Underskrift 
Åsa Andersson 
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Övriga/gemensamma nämnder 
 

Period: Januari -  Oktober 2022

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

Revision 582 446 136 698 698 0

Valnämnd 610 876 -266 610 880 -270

Överförmyndare 1 542 1 474 68 1 851 1 851 0
BRT-Bergslagens 
räddningstjänst 9 638 9 421 217 11 568 11 568 0

LÖV - Lönesamverkan 2 570 2 533 37 3 085 3 085 0

TOTALT 14 942 14 750 192 17 812 18 082 -270

  

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Övriga nämnder: 
 
Utfall avvikelse= 192 tkr    Prognos = -270 tkr 
Övriga/gemensamma nämnder redovisar sammantaget ett utfall i perioden med 192 tkr (593 tkr).  Underskott inom Valnämnd då 
kostnaderna blivit högre än budgeterat. 
  
Alla enheter förväntar en prognos i balans med budget förutom Valnämnd -270 tkr (0 tkr). En försämring med -270 tkr sedan 
föregående prognos beroende på högre kostnader för val 2022. Vid val 2022 har krav på utbildning varit större än vid förra valet 
2018 samt att det har krävts fler personer vid vallokalerna till följd av regler runt Covid-19 och krav på antal närvarande 
röstmottagare i vallokalen. 
 
 
Åtgärder 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Britt-Inger Gustafsson 
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Finansiering 
 

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse
i perioden i perioden perioden

Skatteintäkter 367 533 370 455 2 922 441 110 444 546 3 436

Slutavräkning 12 786 12 786 0 15 877 15 877

Mellankommunal utj. 833 780 -53 1 000 950 -50

Generella statsbidrag 268 436 271 809 3 373 322 175 328 518 6 343
Stöd för högt 
flyktingmottagande 2 903 2 903 0 3 484 3 484
Stöd för kommuner 
med särskilda 
utmaningar 3 021 3 021 0 3 625 3 625

Avsatta medel 10 415 10 416 1 12 500 12 500 0

Avsatta medel - 
folkhälosarbete 1 666 1 667 1 2 000 2 000 0

Lägre arb.giv.avgift 19-
23 åringar 1 917 2 932 1 015 2 300 3 200 900

Schablonintäkter 0 1 732 1 732 0 1 750 1 750

Finansiella intäkter 4 625 7 381 2 756 5 350 6 950 1 600

Finansiella kostnader -3 312 -1 972 1 340 -3 975 -2 975 1 000

Pensionskostnad -45 005 -39 928 5 077 -54 015 -51 015 3 000

Pensionskostnad intern 28 732 28 861 129 34 484 34 484 0

Kapitalkostnad intern 5 903 4 260 -1 643 7 085 5 300 -1 785

TOTALT 641 743 677 103 35 360 770 014 809 194 39 180
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Kommentarer  
 
Sammanfattning Finansiering: 
 
Utfall avvikelse:  35 360 tkr    Prognos = 39 180 tkr 
Finansieringen redovisar ett utfall i perioden på 35 360 tkr (32 831 tkr).  
 
Prognosavvikelsen för finansiering uppgår till 39 180 tkr (37 940 tkr). En förbättring med 1 240 tkr sedan föregående prognos.  
Förbättring beror främst på att nytt cirkulär har kommit från SKR, 22:37 2022-10-20, som visar att slutavräkningen för 2021 och 2022 
förbättras med 1 290 tkr. 
 
Enligt senaste skatteprognosen från SKR, cirkulär SKR 22:37 2022-10, beräknas slutavräkningen för 2021 och 2022 förbättras med 
1 290 tkr och sammantaget uppgå till 15 877 tkr.    
 
Skatteintäkter kommer, enligt tidigare prognoser, att ge överskott mot budget med 3 436 tkr. Generella statsbidrag beräknas ge 
överskott med 6 342 tkr, främst till följd av tillförda medel pga. sänkt skatt för pensionärer.  
Filipstads kommun har också fått ’Stöd för högt flyktingmottagande’ med 3 484 tkr och ’Stöd till kommuner med särskilda utmaningar’ 
med 3 625 tkr vilka inte var budgeterade.  
Totalt ger skatteintäkter och generella statsbidrag och övriga stöd ett överskott med 32 715 tkr.  
 
Enligt beslut är arbetsgivaravgifterna för 19 - 23-åringar sänkta från 31,42 % till 19,73 %. Sänkningen gäller från 2021-01-01 till 
2023-03-31. Filipstads kommun har budgeterat en intäkt med 2 300 tkr. Prognosen efter tio månader uppgår till 3 200 tkr (3 200 tkr). 
Prognosen för schablonintäkter uppgår till 1 750 tkr (1 750 tkr). Ingen intäkt är budgeterad för schabloner. 
Pensionskostnaden förbättras med 3 000 tkr. Slutavräkningen för pensioner 2021 och ny prognos från KPA avseende den 
individuella delen 2022 har presenterats av KPA under augusti och slutlig kostnad beräknas under december. 
Finansiella intäkter visar överskott pga. större utdelning från Filipstads Värme AB och Kommuninvest. 
Finansiella kostnader visar överskott då räntebelastningen för upptagna lån inte är så hög som budgeterat. 
Intern kapitalkostnad (internränta) kommer att minska med -1 785 tkr som en följd av fördröjd investering i bl.a bredbandsutbyggnad 
och att nedskrivning av inventarier skedde i årsbokslut för 2021. 
 
Övriga konton inom finansieringen förväntas vara i balans med budget. 
 
 
Underskrift    
Britt-Inger Gustafsson 
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Medfinansiering UFV- Ung Företagsamhet Värmland 

Förslag till beslut 

Näringslivskontoret föreslår efter samråd med Spångbergsgymnasiet att 

KSAU beslutar att godkänna föreningen Ung företagsamhet Värmlands 

ansökan om verksamhetsbidrag för 2023 och 2024, 52 000 SEK per år och 

att detta finansieras via KS tillgängliga medel, precis som tidigare år.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Ung företagsamhet Värmland (UFV) ansöker om 52 000 i 

verksamhetsbidrag för 2023 respektive 2024 som motsvarar 5 kr per 

invånare.    

UFV har lång erfarenhet av att jobba med ett utbildningskoncept i 

företagande för gymnasieelever och har varit engagerade på 

Spångbergsgymnasiet i över tio år. De har även grundskolekoncept som har 

använts i kommunen.   

Näringslivskontoret föreslår efter samråd med Spångbergsgymnasiet att 

KSAU beslutar att godkänna Ung företagsamhet Värmlands ansökan om 

verksamhetsbidrag för 2023 och 2024 och att detta finansieras via KS 

tillgängliga medel, precis som tidigare år. 

 

Beslutsunderlag 

Bifogad Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag.  

UFV har lång erfarenhet av att jobba med ett utbildningskoncept i 

företagande för gymnasieelever där elever får starta, driva och avveckla ett 

UF företag. Spångberggymnasiet har i över tio år alltid haft elever som drivit 

UF företag och alla elever i Åk 2 och 3 erbjuds att driva UF företag. Rektor 

på Spånbergsgymnasiet Morgan Andersson har tillfrågats och han är nöjd 

med vad UFV bistår med i utbildningar och besök här i Filipstad.  

 

Ärendet 

Ung företagsamhet Värmland (UFV) ansöker om 52 000 kr/år i 

verksamhetsbidrag för 2023 och 2024 som motsvarar 5 kr per invånare.    
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Maria Thiery Wase 

Näringslivschef  



Från: Maria Thiery Wase 
Skickat: den 2 november 2022 16:52 
Till: Nicole Lindberg 
Ämne: Till KSAU: Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag 2023 
Bifogade filer: Filipstad - ansökan kommunalt verksamhetsbidrag.pdf; Tjänsteskrivelse UF 

medfiniansiering 2023-2024.docx 
 
Hej! 
Här kommer tjänsteskrivelse + bilaga till kallelsen för KSAU på måndag.  
Hör av dig om du har frågor eller synpunkter (Hannes är informerad och har läst). 
Mvh Maria 
 

Från: Sofia Beckman <sofia.beckman@ungforetagsamhet.se>  
Skickat: den 26 oktober 2022 13:10 
Till: Maria Thiery Wase <Maria.Thiery.Wase@filipstad.se> 
Ämne: Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag 2023 
 
Hej Maria, hoppas allt är bra med dig! 
 
Här är vår ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag för 2023 (och 2024), se bifogad fil. Om detta ska 
skickas till någon annan i er kommun så får ni gärna hänvisa vem den ska skickas till. De flesta tar upp 
ansökan på nästkommande kommunstyrelsemöte för att ta beslut och i vissa fall önskar 
kommunstyrelsen att vi deltar och berättar mer om verksamheten/uppdaterar vad som händer hos oss. 
Vi deltar gärna om så önskas! Hör av er med tid och datum så bokar vi in det.  
 
Dyker det upp frågor eller funderingar får ni gärna höra av er! Ha en fin dag, 
_______________________________________ 
Med vänlig hälsning, 
  
Sofia Beckman 
Regionchef 
Ung Företagsamhet® Värmland 
Tullhusgatan 1A 
652 26 Karlstad 
  
Mobiltfn: 076-555 64 92 
Webb: www.ungforetagsamhet.se/varmland 
Facebook: www.facebook.com/ufvarmland 
  
Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt Ung Företagsamhets integritetspolicy som du hittar här. 
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Ung Företagsamhet  
– en organisation som utbildar i entreprenörskap

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi 
utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2010 
erbjuder vi läromedel till grundskolan. Alla våra läromedel och processutbildningar för grundskolan 
och gymnasiet används som metod och arbetssätt i befintliga ämnen och kurser som hjälper lärare att 
arbeta entreprenöriellt samtidigt som målen för respektive ämne uppnås.

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företag-
samhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan: Vårt samhäl-
le, Se möjligheterna, Min framtid och ekonomi och processutbildningen UF-företagande på gymnasiet. 
Dessutom finns ett Alumninätverk bestående av före detta UF-företagare för att fortsätta inspireras 
till att utveckla sitt entreprenörskap. Vi erbjuder lärare, studie- och yrkesvägledare samt skolledare 
fortbildning, bedömningsstöd, seminarier, utbildningsmaterial, erfarenhetsutbyte, möjligheter till utbyte 
med andra regioner eller länder samt inspiration för lärare och elever. Vi finns över hela Sverige, från 
norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Vi har ca 150 engagerade med-
arbetare till hjälp för elever och lärare och organisationen har en bred kompetens och erfarenhet inom 
skolvärlden och entreprenörskap. Medarbetarstyrkan består av pedagoger, inspiratörer och entrepre-
nörer. Organisationen finansieras av kommuner, regioner samt det privata näringslivet. 

Ung Företagsamhet vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet genom 
två lika viktiga områden – företagsamhet och företagande. Vårt mål är inte 
att alla ska bli företagare, utan att alla ska bli företagsamma. Att alla tränar
upp ett ta-sig-för-skap som bidrar till utveckling av företag och organisationer. 
Däremot behöver samhället fler som vill, kan och vågar starta företag den  
dagen en idé föds eller ett erbjudande kommer till en. Vi gör det  
genom att kombinera teori och praktik på ett inspirerande  
och motiverande sätt och allt detta sker genom  
utbildningen. Vår utbildningsmetod ger unga  
en starkare grund för kommande arbetsliv  
och en viktig kontakt med näringslivet. 

Vi vill fortsätta arbeta för att entreprenörskap,  
företagande och företagsamhet är ett självklart 
inslag i undervisningen för alla åldrar. 
Vi är och vill fortsätta vara den självklara 
samarbetspartnern för länets skolor i det  
entreprenöriella lärandet. Ung Företagsamhet  
Värmland genererar fler företagsamma människor  
– vi är med och gör skillnad och vi är med  
och skapar tillväxt på sikt!



Värmland i topp på entreprenörskap i skolan
Värmland behöver öka företagandet och företagsamheten för att stärka länets tillväxt och kom-
petensförsörjning. Vi behöver fler unga som vill, kan och vågar starta nya företag - eller som tar 
över befintliga företag. Vi behöver också starkare arbetskraft som har ett entreprenöriellt tänk 
som bidrar till utveckling av Värmlands befintliga verksamheter. Det är därför viktigt att alla elev-
er, oavsett kommun, skola, lärare, val av gymnasieutbildning och plan för framtiden, får träna på 
entreprenörskap under sin skoltid. Ju tidigare desto bättre. Att redan från förskolan utveckla sina 
entreprenöriella förmågor för att sedan få testa på livet som entreprenör genom UF-företagande 
ger en stark grund inför framtida arbetsliv oavsett yrkesval. 

Bäst i Sverige på UF-företagande
Elever som driver UF-företag på gymnasiet får möjlighet att upptäcka och träna på sitt entrepre-
nörskap genom att öva på viktiga förmågor och kompetenser som utvecklar en företagsamhet. 
Värmland är bäst i Sverige när det kommer till att genomföra processutbildningen UF-företagan-
de med gymnasieelever. Varannan elev i Värmland som tog studenten i juni 2022 har drivit ett 
UF-företag under sin gymnasietid (50 %) och genomfört alla obligatoriska delar under ett helt läsår 
enligt UF-konceptets regler, kvalitetssäkrade av Skolverket. Ett fantastiskt resultat som är möjligt 
tack vare länets alla kommuner, Region Värmland, partners från privat näringsliv och såklart alla 
skolor och lärare. 

Utveckling 
Att 50 % av länets gymnasieelever har fått utveckla sitt entreprenörskap och sin företagsamhet 
är en fantastisk siffra. Dock behöver vi se till att resterande 50 % av gymnasieeleverna också får 
utveckla sitt entreprenörskap. Idag ligger beslutet hos lärare eller enskild elev, men beslutet bör 
ligga hos respektive kommun. Att kommunen väljer att göra en satsning som säkerställer att alla 
elever, oavsett program, får utveckla sina entreprenöriella förmågor genom UF-företagande. En 
investering i framtiden som bidrar till fler företag och starkare arbetskraft.



Mer 
entreprenörskap
Varför behöver vi ha entreprenörskap i skolan?
Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela ut-
bildningssystemet, från förskola till universitet enligt reger-
ingens nationella strategi för arbetet med entreprenörskap 
i skolan. Det finns ett grundargument för varför vi ska ha 
entreprenörskap i skolan: samhället och arbetsmarknaden 
förändras i en allt snabbare takt. Globalisering och struk-
turomvandlingar skapar nya utmaningar och möjligheter. 
Eleverna behöver utveckla kunskaper, färdigheter och för-
hållningssätt som gör att de klarar sig i samhället.

För skolan handlar det i grunden om att stimulera och stöd-
ja elevernas företagsamhet i många olika sammanhang. 
Enligt det här synsättet handlar alltså entreprenörskap mer 
om att ta tillvara på och utveckla icke-kognitiva förmågor 
som exempelvis självförtroende, nyfikenhet, envishet, initia-
tivförmåga, vilja att lyckas, samarbetsförmåga och ansvars-
tagande. För att det ska ske behöver eleverna i skolan få 
träna på att få saker att hända, och det får inte bara handla 
om teoretisk övning, utan den praktiska träningen är minst 
lika viktig.

Det är just det här som Ung Företagsamhet är specialise-
rade på. Vi erbjuder inspiration och träning inför ett nytt och 
föränderligt samhälle, redan från grundskolans tidigaste år 
till och med gymnasiet. För ska det göra stor skillnad ska 
det börjas i tid. Vi ger träning i företagsamhet som  behövs 
för både företagande och anställningsbarhet. 

Våra utbildningar går hand i hand med skolans styrdo-
kument och genom våra processinriktade utbildningar 
kommer man åt den röda tråd av entreprenörskap som 
Skolverket eftersträvar. Ung Företagsamhets utbildningar 
uppmuntrar och möjliggör även för ett ämnes- och pro-
gramöverskridande samarbete, vilket ofta kan vara svårt att 
uppnå i praktiken. Skolorna får även verktyg som motverkar 
utanförskap och som är nyttiga att använda i samband med 
introduktion och samhälls-integrering av nyanlända ungdo-
mar. Men de lägger också grunden för nya nätverk utanför 
skolans ramar, för såväl lärare som elev. Samverkan mellan 
skola och arbetsliv ger verklighetsförankring i skolarbetet.



Den 21 oktober 1980 bildades den ideella föreningen Ung Företagsamhet i Sverige och de två 
första UF-företagen etablerades i Linköping. Konceptet, som hämtades från amerikanska Junior 
Achievement, JA med rötter tillbaka till 1919, var här för att stanna och växa. Från två UF-företag 
första verksamhetsåret till drygt 12 000 UF-företag som drevs av 36 000 elever läsår 21/22.

1981 var det dags för Värmlands län att bilda en egen förening. Idag har Ung Företagsamhet Värm-
land sju anställda som inspirerar, utbildar och coachar lärare och elever i hela länet. Verksamheten 
har stadig tillväxt och under läsåret 2021/2022 drev hela 1688 elever hela 652 UF-företag i Värm-
land. På grundskolan har drygt 5000 elever från låg- mellan och högstadiet i Värmland utvecklat 
sina entreprenöriella förmågor och blivit rustade för viktiga framtidsval genom våra läromedel. 

Ung Företagsamhet Värmland växer



Effekter och resultat
Varje år vittnar vi när barn och ungdomar får testa på livet som entreprenör och göra en personlig 
utvecklingsresa. En tid där de får träna på kreativitet, samarbete, initiativförmåga, ansvar och andra 
viktiga kompetenser som alla behöver för att få en bra grund för sin skolgång och framtida arbet-
sliv. Våra engagerade lärare får se hur en drivkraft växer fram när det skapas något meningsfullt, 
något som är på riktigt. Det skapas en förståelse för att skolan inte är till för att endast visa upp sina 
arbeten för en lärare, skolgången är till för sin egen lärdom och utbildning. 

Utöver det vi själva vittnar vet vi att träning i entreprenörskap från tidig ålder ger effekter.  
 
Forskning visar att de som under sin gymnasietid fått driva UF-företag:
- I större utsträckning startar företag
- Har en högre omsättning
- Anställer fler
- Är lönsammare

Det syns effekter även på före detta UF-företagare som gör karriär som anställd.  
 
Före detta UF-företagare har:
- En högre inkomst
- Når i större utsträckning chefspositioner 
- Har färre arbetslöshetsdagar

Effekterna ger ett tydligt signalvärde i att det är viktigt att prioritera entreprenörskap i skolan.



Våra läromedel
Ung Företagsamhet använder ett antal läromedel för att främja företagsamheten bland barn och 
ungdomar. Gemensamt för dem är att de utgår från metodiken learning by doing. De olika lärome-
dlen används som metod för att på ett entreprenöriellt sätt nå ämnesmål/kursmål i skolans befint-
liga ämnen/kurser. Läromedlen vi arbetar med är beprövade i Sverige men också internationellt 
och vi vet att de ger resultat. Med dessa koncept erbjuder vi en ”röd tråd” av entreprenörskap som 
löper genom hela utbildningssystemet från förskoleklass till gymnasiet.

I de nya läroplanerna betonas vikten av att stimulera kunskaper och förmågor som kan lägga 
grunden för entreprenörskap. Genom våra verktyg stimuleras elever att använda sin kreativitet och 
nyfikenhet för att lösa problem och förverkliga sina idéer. Entreprenörskap handlar om att få  
eleverna att känna självtillit, ge dem mod och tro på sina idéer.

”Grunden för att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt läggs tidigt genom att till exempel 
flickors och pojkars nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och förmåga att fatta beslut stimuleras”.
Regeringens strategi för Entreprenörskap inom utbildningsområdet.



Vårt Samhälle
Vårt Samhälle riktar sig främst till elever i låg- och mellanstadiet. Genom fem moduler får elever-
na lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för sitt 
samhälle, hur lätt man själv kan vara med och bidra samt vad demokrati är. Eleverna får träning 
i kommunikation, samarbete, problemlösning, argumentation och hur man fattar beslut i grupp. 
Läraren kan själv välja vilka ämnen modulerna kopplas till samt när under läsårets gång det bäst 
passar in.

Se möjligheterna
Se möjligheterna riktar sig främst till elever i mellan- och högstadiet och syftar till att stimulera 
kompetenser som är grundläggande för entreprenörskap. Genom läromedlet får eleverna lära kän-
na sig själva och sina egna entreprenöriella egenskaper. Eleverna får kunskap om olika typer av 
entreprenörer, hur man uppfyller ett behov, hur man kommer på nya idéer, hur man kan presentera 
sig själv och sina idéer och även träning i att tro på sig själv.

Min framtid och ekonomi
Min framtid och ekonomi riktar sig till elever i högstadiet och kombinerar ämnen om
elevens självmedvetenhet, yrkesval, privatekonomi, samhällsekonomi och entreprenörskap. Läro-
medlet består av tre delar, och innehåller en variation av uppgifter med övningar i att läsa, skriva, 
räkna, kreativitet och kommunikation. Eleverna utvecklar olika förmågor, t.ex. reflektera, hantera 
information, se konsekvenser, tänka kritiskt, använda begrepp och modeller. Samtidigt får eleven 
träning i lärandeförmågor som självständighet, uthållighet och samarbete.

Bryggan mellan skola-arbetsliv genom Grundskoleutmaning
Varje år arrangerar Ung Företagsamhet Värmland en grundskoleutmaning med ett partnerföretag. 
Partnerföretaget tar fram en utmaning, frågeställning eller ett uppdrag som skickas ut till utvalda 
årskurser. Senaste åren har vi haft grundskoleutmaningar både för mellanstadiet och högstadiet, 
och från läsår 2022/2023 finns det även för lågstadiet. Föregående läsår deltog hela 1500 elever 
från Värmland när HSB, Embracer Group och Nordic Paper gav olika uppdrag till eleverna. Alla 
deltagare skickar in sina förslag till värdföretaget som utser några som får presentera sina idéer 
för företagets ledning. När topp tre är utsedd i respektive utmaning får de ställa ut på den årliga 
UF-mässan för att visa upp sina idéer och lösningar. Skarpa case som detta främjar motivationen 
för skolarbetet hos både elever och lärare och den verklighetsförankring som arbetet innebär ger 
ett ökat engagemang. 



UF-företagande
Processutbildningen UF-företagande ger gymnasieelever möjlighet att träna och utveckla sin kre-
ativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett läsår driver eleverna UF-företag inom 
ramen för sin gymnasieutbildning. De får komma på en egen affärsidé, registrera sitt UF-företag, 
sälja sina varor och tjänster och de har möjlighet att delta i olika aktiviteter och tävlingar. Eleverna 
blir bättre på att samarbeta, lösa problem och får en större tro på sin egen förmåga. Eleverna lär 
sig om företagande och får träna upp viktiga kompetenser inför arbetslivet, oavsett om framtiden 
blir som företagare eller som företagsam anställd. Processutbildningen riktar sig till gymnasiets 
alla program och ger en möjlighet att koppla ihop teoretiska kunskaper med praktisk nytta. UF-fö-
retagande är ett väl beprövat koncept för att stimulera kreativitet, företagsamhet och entreprenör-
skap. Utbildningen har fem obligatoriska moment som är grundläggande för alla, oavsett program. 
Däremot är momenten anpassningsbara beroende på vilken kurs UF-företagande  
implementeras i eller om det finns särskilda behov hos elever.

OBLIGATORISKA MOMENT
INOM UF-FÖRETAGANDE:
1. Registrera UF-företaget på Ung Företagsamhets hemsida 
2. Ta kontakt med en rådgivare
3. Skriva en affärsplan
4. Genomföra minst två säljtillfällen under UF-året
5. Lämna in årsredovisning

Utöver de moment som eleverna ska genomgå arrangerar Ung Företagsamhet även mässor och 
olika typer av lärarutbildningar för att ytterligare stötta skolor, elever och lärare i arbetet. Genomför 
eleven samtliga obligatoriska moment erhåller eleven ett intyg från Ung Företagsamhet. Intyget 
intygar att eleven genomfört processutbildingen UF-företagande och fått träna på viktiga nyckel-
kompetenser som gör ungdomarna mer anställningsbara. 

UF-alumni
-nätverket för fd UF-företagare
UF alumni samlar före detta UF-företagare i ett nätverk som stimulerar till fortsatt företagande och 
företagsamhet. Alumni är öppet för alla som drivit ett UF-företag oavsett sysselsättning. Genom 
UF Alumni finns möjlighet att hitta inspiration till att fortsätta sin bana som entreprenör eller  
intraprenör, med hjälp av de tre ledorden kontaktnät, personlig utveckling och entreprenörskap.



Ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet.
Vår vision



MÅLBILD 2025/2026
-nationella mål för kvalitetssäkring av våra koncept och läromedel.

Grundskolan
Vi mäter antalet aktiva skolor. En skola räknas som aktiv när ett antal lärare (antalet lärare som 
behövs för att bli aktiv baseras på skolans storlek) är registrerade hos oss och tar del av vårt 
erbjudande så som, läromedel, konferenser/utbildningar och aktiviteter. Läsår 2025/2026 ska 45 
% av Värmlands 152 grundskolor aktivt använda vårt grundskoleerbjudande. I dagsläget är 48 
grundskolor i länet aktiva.

Gymnasiet
Tillväxt och genomströmning – fler elever ska driva UF-företag och fullfölja UF-årets obligatoris-
ka moment och bli intygsberättigade. Värmland hade 56 % genomslagskraft (andel gymnasie-
elever som driver UF-företag av en årskull) läsår 2021/2022. Varje år ska tillväxten i antal elever 
vara minst 4 % och av alla UF-företagare ska minst 90 % vara intygsberättigade. 

UF Alumni
Ett växande nationellt nätverk som skapar värde för våra före detta UF-företagare. För att bi-
behålla befintliga alumner parallellt med tillväxtarbete ska förnyelsegraden för aktiva alumner 
fördubblas samtidigt som nätverket ska växa med 10 % i antalet medlemmar årligen. För att 
nå detta mål ska aktiviteter anordnas för att bygga varumärke och mervärde för våra före detta 
UF-företagare. De aktiviteter som anordnas ska hålla god kvalitet och följa ledorden personlig 
utveckling, nätverkande och entreprenörskap. Detta följs upp genom utvärderingar av genom-
förda aktiviteter och värdefull input från en lokal styrgrupp bestående av aktiva alumner i ålder 
18-25 år som undersöker vad som efterfrågas.

Organisation
Engagerade medarbetare utvecklar verksamheten.
Nöjdmedarbetarindex, NMI ska fortsatt ligga högt och vara minst 75 med nuvarande metod.

Finansiering
För att vara behjälpliga i att utveckla och öka entreprenörskapsarbetet i alla kommuner behö-
ver vi en trygg finansiering av vår verksamhet. Entreprenörskapsarbetet är en viktig nyckel för 
att Värmland ska få fler företag och fler företagsamma medarbetare. Arbetet behöver läggas till 
grund redan i tidig ålder för att förbättra attityden och inställningen till företagande och företag-
samhet. Vi kommer behöva öka vår finansiering för att nå våra långsiktiga mål. Vi vill dessut-
om vara säkra på att vi har tillräckligt med tillgångar som kan användas i verksamheten om all 
extern finansiering skulle upphöra. En balans mellan skattefinansierade bidrag och finansiering 
från icke-skattefinansierade partners är dessutom eftersträvansvärt.

Målet är att säkra varje enskild förenings möjlighet till drift av verksamhet om all extern finansie-
ring skulle upphöra samt eftersträva balans mellan offentlig och privat finansiering. Varje enskild 
förening ska varje läsår fram till 2025/2026 ha eget kapital för minst sex månader, men inte mer 
än tolv månaders drift av verksamheten.



Vårt erbjudande
Av Värmlands 16 kommuner är det i dagsläget 11 som har gymnasieskolor. Det alla kommuner har 
gemensamt är att de har elever som genomgår processutbildningen UF-företagande, i den egna 
kommunen eller i någon annan. Finansieringen för de elever som genomgår processutbildningen 
UF-företagande är inte kopplad till skolpengen, skolpengen finansierar alltså inte Ung Företagsam-
het eller de elever som genomgår utbildningen, utan det är hemmahörande kommun som har det 
ekonomiska ansvaret. Vår förhoppning är att alla kommuner väljer att vara solidariska och möjlig-
göra för samtliga elever, oavsett hemkommun, att få möjligheten att driva UF-företag då det gynnar 
hela länets utveckling.

Grundskolor:
Vi erbjuder våra tre egna läromedel för grundskolan till länets alla skolor. Läromedlen används som 
metod i befintliga ämnen och det finns anpassat material för både låg- mellan- och högstadiet. Utö-
ver läromedlen erbjuder vi olika aktiviteter och koncept så som:

- Grundskoleutmaningen. Grundskoleutmaningen går ut på att ett partnerföretag ger en utmaning/ 
  uppdrag/frågeställning som eleverna får lösa/arbeta med. Resultat skickas in till företaget som  
  väljer ut några som får pitcha sin idé. Topp tre i respektive utmaning får ställa ut på den årliga  
  UF-mässan.  

- Framtidskoll. En temadag där vi inspirerar och motiverar eleverna inom entreprenörskap,  
  företagande, företagsamhet, privatekonomi, arbetsmarknadskunskap och gymnasieval.

Vi erbjuder även utbildningar, konferenser och nätverksträffar för lärare och studie- och yrkesväg-
ledare som ska få kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande samt erfarenhetsutbyte med 
andra skolor. 

Gymnasieskolor:
Vi erbjuder processutbildningen UF-företagande för alla program och alla skolor. I syfte att möjliggö-
ra för samtliga lärare och elever att kunna tillgodogöra sig lärometoden UF-företagande, erbjuder vi 
programspecifika utbildningar och skräddarsydda upplägg. Detta för att stimulera till ett ökat UF-fö-
retagande, men också för att visa hur skolorna och lärarna kan nyttja processutbildningen UF-före-
tagande och samtidigt arbeta ämnesövergripande.

Övriga engagemang:
Ung Företagsamhet Värmland ställer också upp som föreläsare/talare i olika sammanhang. Vi
deltar aktivt i den regionala utvecklingen och värnar om att alla barn och ungdomar ges möjlighet
att utveckla sin företagsamhet och entreprenöriella förmåga. I flera kommuner driver vi dessutom 
Sommarentreprenör med UF, ett samarbete mellan kommunernas verksamhet med feriearbeten för 
gymnasieungdomar (ingår inte i det generella verksamhetsstödet). Där handleder och coachar vi 
ungdomarna under tre veckor på sommarlovet medan de får chansen att driva eget sommarföretag. 
Finns intresse i er kommun är ni välkomna att kontakta Ung Företagsamhet Värmland för offert. 



Tillväxt och finansiering
För att ge full kraft till vår kärnverksamhet är vi beroende av finansiering av länets alla kommuner 
och Region Värmland. Vårt uppdrag är att bidra till att öka och utveckla arbetet med entreprenör-
skap både i grundskolan och på gymnasiet. Att inte vara projektberoende gör att vi kan hålla oss till 
kärnverksamheten och ge maximal service och närvaro till alla våra skolor. Vårt uppdrag är att öka 
företagsamheten i Värmland genom att ge ännu fler elever möjligheten att få träna på entreprenör-
skap från tidig grundskola till att få driva UF-företag under sin gymnasietid, vilket genererar tillväxt 
för Värmland på lång sikt. Vi behöver en trygg och långsiktig finansiering från alla kommuner, Regi-
on Värmland och det privata näringslivet för att fortsätta utveckla företagsamheten i länet.

Vårt erbjudande per kommun
Värmlands alla kommuner: Arvika, Eda, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Forshaga, Karlstad, 
Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng erbjuds:

- Läromedel, utbildningar, konferenser, nätverk och workshops i entreprenörskap och  
  entreprenöriellt lärande. Varje kommun erbjuds även delaktighet i Grundskoleutmaningen och  
  Framtidskoll.

- UF-företagande på alla program. Skräddarsydda och anpassade utbildningar för både lärare och  
  elever oavsett årskurs, program eller gymnasiekurs. Vi erbjuder även kvalitativa och inspirerande  
  aktiviteter, utbildningar och evenemang för både elever och lärare.

I värdeerbjudandet ingår: 

Ung Företagsamhet Värmland erbjuder kommunens grundskolor följande:
- Kostnadsfria läromedel (klassuppsättningar) för kommunens grundskollärare i syfte  
           att öka det entreprenöriella lärandet i tidiga åldrar.
- Kostnadsfria fortbildningar i samtliga läromedel för kommunens grundskollärare.
- Kostnadsfria fortbildningar och nätverk för kommunens studie- och yrkesvägledare.
- Kostnadsfri support och handledning från UF-kontoret.
- Kostnadsfri tillgång till Ung Företagsamhets läroplattform med digitala utbildningar och  
           material för både elever och lärare på grundskolan.
- Kostnadsfria samverkansprojekt så som Grundskoleutmaning, en engagerande  
           utmaning mellan skola-arbetsliv för verklighetsförankrat arbete.
- Kostnadsfri Framtidskoll för årskurs 8-9, temadag med fokus på entreprenörskap,  
           företagande, företagsamhet, privatekonomi, arbetsmarknadskunskap och gymnasieval.

Ung Företagsamhet Värmland erbjuder kommunens gymnasieskolor följande:
- Kostnadsfria fortbildningar för kommunens gymnasielärare.
- Kostnadsfria fortbildningar för kommunens gymnasieelever.
- Kraftigt reducerad försäkringskostnad för alla UF-företag.
- Kostnadsfri support och handledning från UF-kontoret för både elev och lärare.
- Kostnadsfri tillgång till Ung Företagsamhets läroplattform med lektionsmaterial. 
- Kostnadsfri tillgång till webbaserade utbildningar inom ekonomi, projektledning och  
           försäljning.
- Möjligheter till utställningsyta för UF-företag på den årliga regionala UF-mässan
- Möjliggör för ökade kontakter mellan skola och lokalt näringsliv.
- Möjlighet för lärare att delta vid regionala, storregionala- och nationella  
           utbildningskonferenser som Ung Företagsamhet anordnar.
- Kostnadsfri tillgång till läroplattform för internationellt utbyte genom UF-företagande.



Ung Företagsamhet Värmland ansöker om 5 kr/invånare från samtliga kommuner i Värmland för att ha 
resurser till att utveckla våra barn och ungomars företagsamhet och entreprenörskap.   

Basverksamhet           ansöker 2023           antal inv.             ansökt 2022                      beviljat 2022

Värmlands läns kommuner 

Arvika      129 000             25 825                     130 500               130 500 / 5kr/inv             
Eda          42 600               8 520                       43 000                43 000 / 5 kr/inv                 
Filipstad         52 000             10 355                       53 000                53 000 / 5 kr/inv
Forshaga         58 000             11 630                       57 500                57 500 / 5 kr/inv
Grums         45 500               9 124                       45 500                45 500 / 5 kr/inv
Hagfors         58 000             11 570                       58 000                58 000 / 5 kr/inv
Hammarö         84 000             16 804                       84 000                84 000 / 5 kr/inv
Karlstad     478 000             95 575                     470 000              470 000 / 5 kr/inv
Kil          61 000             12 157                       61 000                61 000 / 5 kr/inv
Kristinehamn      121 000             24 128                     121 000              121 000 / 5 kr/inv 
Munkfors        18 500               3 680                       18 500             10 000 / 2,7 kr/inv
Storfors        20 000               3 944                       20 000             10 000 / 2,5 kr/inv
Sunne        67 000             13 361                       66 500                66 500 / 5 kr/inv
Säffle                  76 500             15 298                       78 000                78 000 / 5 kr/inv
Torsby         57 000             11 451                       58 000                58 000 / 5 kr/inv
Årjäng         50 000               9 921                       50 000                50 000 / 5 kr/inv                       

FINANSIERING



Regional styrelse
Ytterst ansvariga för den ideella organisationen Ung Företagsamhet Värmland är dess styrelse.
Styrelsen består av invalda personer med viktiga kompetenser och kvalitéer för att driva organisa-
tionen framåt. Vi har ledamöter som representerar näringslivet, skola, organisationer och kommu-
ner som har intressen i föreningen.

Christian Edwertz, Edwertz Kommunikation, ordförande
Ulrika Ljunghaga, Swedbank, vice ordförande
Fredrik Berghel, Inission
Charlotte Lunås, Moelven
Björn Norén, Löfbergs
Maria Thiery Wase - Näringslivsutvecklare Filipstad kommun
Henrik Fröling, Gymnasieförvaltningen Karlstad kommun
Anna Hedberg, Svenskt Näringsliv
Joel Renander, Iservice och UF-alumn
Johanna Brink, Quality coffee och UF-alumn 

Valberedning:
Mattias Dorward, Spektra Finans och Försäkring
Frida Johansson, Handelskammaren Värmland
Anders Paulsson, Swedbank

Revisor:
Emma Wärme, auktoriserad revisor EY Karlstad

Operativ organisation
Den operativa organisationen består av en regionchef och sju projektledare varav en projektledare 
arbetar 25 % med ett lokalt spelprojekt (totalt 725 %). Utöver detta har vi ett nätverk av före det-
ta UF-företagare som vi kan anlita vid behov. Vi har ett kontor i Näringslivets hus i Karlstad men 
spenderar större delen av tiden i skolorna för att ha hög närvaro i hela länet.  

Kvalitetssäkring av verksamheten
För att kvalitetssäkra arbetet i verksamheten arbetar vi med motiverande och utmanande mål. Vår
målbild har kortsiktiga regionala mål och långsiktiga nationellt uppsatta mål (fem år). Genom 
detaljerade handlingsplaner som revideras löpande ser vi till att vi når målen. Alla medarbetare 
är ständigt uppdaterade kring våra läromedel, utbildningar och Skolverkets styrdokument. Utöver 
detta så arbetar vi med regelbunden kompetensutveckling. En ytterligare säkring och utveckling 
sker genom det regionala, storregionala, nationella och internationella nätverk som finns inom 
organisationen. 

Koppling till det regionala näringslivet
Ung Företagsamhet Värmland arbetar i nära samarbete med näringslivet. Näringslivet är en
aktiv part och stöttar organisationen genom olika typer av stödjande insatser t.ex. finansiering, 
stöd genom tid, stöd genom kunskap eller stöd genom andra supportande insatser. Ett exempel 
är alla rådgivare till UF-företagen i länet. Under 2021/2022 var det över 600 personer som ställde 
upp som rådgivare till ett UF-företag i Värmland. Ung Företagsamhet Värmland har ca 100  
partners som bidrar med finansiering till verksamheten.

Organisation  
Ung Företagsamhet Värmland



Ung Företagsamhet –  
en bidragsorganisation
Ung Företagsamhet Värmlands verksamhet bygger uteslutande på bidrag från såväl offentlig som 
privat verksamhet och alla bidrag används till aktiviteter som stöder målet att utveckla elevernas 
förmågor i grund- och gymnasieskolan. Se budget i bilaga 1.

Vi använder medlen löpande för att öka servicegraden, ha hög närvaro som hjälper till att kvalitets-
säkra användandet och arbetet i skolorna samt kvalitén i koncepten. Fem kronor per kommuninvå-
nare från länets kommuner medverkar till detta och resten skall komma från andra aktörer.

Filipstad kommun
Vi ber med detta att Filipstad kommun beviljar Ung Företagsamhet i Värmland ett bidrag som upp-
går till 5 kronor per kommuninvånare per år för perioden 2023-2024.

Vår ansökan gäller primärt för år 2023 men vår långsiktiga strävan gör det önskvärt att vi redan nu 
får ert principiella beslut för perioden 2023-2024. Kommuninvånarantalet, personer, har hämtats 
från nedanstående länk.
 
• 2023: 10 355 invånare x 5:-   Summa 52 000 kr
• 2024: 10 355 invånare x 5:-                                Summa 52 000 kr 

https://www.regionfakta.com/Varmlands-lan/Snabbstatistik/Befolkningssiffror-kvartalsvis/

Karlstad 25 oktober 2022
Med vänlig hälsning,

Sofia Beckman
                                             Regionchef Ung Företagsamhet Värmland  

sofia.beckman@ungforetagsamhet.se 
Mobil: 076 555 64 92



Bilaga 1
Budget 2022-07-01 – 2023-06-30 

Offentlig finansiering 
Offentligt regionalt  2 583 500 kr 
Offentligt nationellt  488 248 kr 
Övriga intäkter  383 000 kr
(Övriga intäkter innefattar t.ex. Sommarentreprenör)   

Privat finansiering
Privat regionalt  3 200 000 kr 
Privat nationellt  294 223 kr

Total finansiering:   6 948 971 kr

Kostnader:
Personalkostnader  3 838 000 kr
Basverksamhet                  3 107 000 kr
(Innefattar verksamhetsnära kostnader, externa kostnader och aktiviteter/evenemang) 

Totala kostnader  6 945 000 kr
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Förslag till beslut 

 

att   anta riktlinjer för informationssäkerhet 

 

Ärendet 

 

För att uppfylla regler och krav inom olika områden samt att säkerställa 

Filipstads kommuns eget behov, arbetar vi liksom landets övriga kommuner 

långsiktigt och strategiskt med informationssäkerhet. Syftet med arbetet kan 

förenklat formuleras i att våra informationstillgångar ska finns tillgängliga 

när de behövs, vara korrekta, och obehöriga ska inte få åtkomst till dem  

Filipstads kommuns informationssäkerhetspolicy som antogs i KF 16 maj 

2019 §36 är ett dokument som redovisar kommunens övergripande mål och 

inriktning med informationssäkerhet. Detta dokument – Riktlinjer för 

informationssäkerhet – konkretiserar informationssäkerhetspolicyn med mer 

detaljerad information och regler för hur information får hanteras inom 

kommunen. Materialet är indelat i olika kapitel som riktar sig till olika 

funktioner och gäller all hantering av information.  

Av riktlinjerna följer att Filipstads kommun inrättar funktionerna 

Informationssäkerhetssamordnare samt Informationssäkerhetsgrupp. Dessa 

funktioner kan bemannas av kommunkansliet och IT-enheten inom ram med 

befintliga resurser.   

 

 

Catrin Marsell 

Kanslichef 

Michael Kilhage 

IT-chef 
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1 Inledning  
Filipstads kommuns informationssäkerhetspolicy som antogs i KF 16 maj 2019 §36 är ett dokument 

som redovisar kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet. Detta 

dokument – Riktlinjer för informationssäkerhet – konkretiserar informationssäkerhetspolicyn med 

mer detaljerad information och regler för hur information får hanteras inom kommunen. 

 

1.1 Riktlinjernas omfattning 

Dessa riktlinjer innehåller information och regler gällande säkerhet vid all hantering av information 

inom Filipstads kommun. 

 

Riktlinjerna gäller för alla verksamheter i Filipstads kommun, vilket medför att det inte finns 

utrymme att besluta om lokala regler som avviker från dessa. 

  

1.2 Informationssäkerhetssamordnare och informationssäkerhetsgrupp  

Kommundirektören utser informationssäkerhetssamordnare och medlemmar i en 

informationssäkerhetsgrupp. 

   

1.3 Struktur och läsanvisningar  

För att ge god läsbarhet är dokumentet uppdelat i fyra kapitel (A-D) som riktar sig till olika 

målgrupper:  

  

Kapitel  Innehåll  Primär målgrupp  

A  Informationssäkerhet 

för medarbetare  

Information och riktlinjer 

för hur information och 

IT ska hanteras i olika 

situationer.  

Alla medarbetare  

B  Styrning av 

informationssäkerhet  

Ansvarsfördelning för 

informationssäkerhet. 

Information och 

riktlinjer för hur arbetet 

med 

informationssäkerhet ska 

bedrivas.  

Alla som arbetar 

med IT- och  

informationssäkerhet  

C  Informationssäkerhet 

i verksamhetsnära 

förvaltning 

Information och riktlinjer 

för informationssäkerhet 

i förvaltningsobjekt som 

t.ex. system och grupper 

av system.  

Informationsägare, 

systemägare och  

systemförvaltare 

D  Informationssäkerhet 

i IT-miljön  

Information och riktlinjer 

för hur information och 

IT ska hanteras inom IT-

miljön, dvs. IT-säkerhet.  

Chefer och 

medarbetare på IT- 

enheten  

 

Varje kapitel består både av informativa avsnitt och av riktlinjer som är obligatoriska. Samtliga 

riktlinjer är numrerade och i tabellform med blått huvud. Andra tabeller, som inte innehåller 

riktlinjer, har tabellhuvuden i röd färg. 

  



 

Kapitel A – Informationssäkerhet för medarbetare – har strukturerats för att stämma överens med 

avsnitten i utbildningen DISA (Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för  

användare) som skapats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Tanken är att 

man ska kunna genomgå DISA-utbildningen parallellt som man läser riktlinjerna i Kapitel A - 

Informationssäkerhet för medarbetare.  

  

Informationsklassning är en central del i kommunens arbete med informationssäkerhet och finns 

med genomgående i riktlinjerna. Hur information klassas ska styra i vilken grad informationen ska 

skyddas. Modell för informationsklassning beskrivs i Kapitel B och information och regler för hur 

information ska klassas och skyddas utifrån denna återfinns i respektive kapitel. 

 

Riktlinjer för informationssäkerhet är baserad på den svenska och internationella standarden 

ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 samt vägledningar från MSB.  

 

1.4 Dispenser och undantag  

Ansökan om dispenser från dessa riktlinjer ska ställas till kommunens 

informationssäkerhetssamordnare. Sådana ärenden ska beredas för att underlätta beslut, exempelvis 

kan en riskanalys ingå i beredningen av ärendet. Beslut om godkännande av undantag ska fattas av 

kommundirektör.  

 

1.5 Introduktion till informationssäkerhet  

Informationssäkerhet handlar om att hindra information från att läcka ut, förstöras eller förvanskas. 

Informationen får inte hamna i orätta händer eller missbrukas.  

Information ska också finnas tillgänglig för rätt person och i rätt tid. En central del i 

säkerhetsarbetet är skyddet av personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) måste följas. Den 

rättsliga grunden och de grundläggande principerna ska vara konsekvensbedömda i enlighet med 

dataskyddslagstiftningen. 

 

Informationssäkerhetsarbete innebär att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information. Detta 

innefattar information i alla dess former; text, ljud, bilder, film osv, och oavsett hur information 

lagras, bearbetas och kommuniceras. Det kan vara med stöd av IT, papper eller direkt av oss 

människor i form av tal. Medan IT-säkerhet fokuserar på säkerhet i IT-baserad 

informationshantering handlar informationssäkerhet alltså om all information, oavsett form.  

  

Information och de resurser som används för att hantera information benämns informations-

tillgångar. Informationssäkerhet utgörs av tre aspekter; att informationstillgångar ska vara 

konfidentiell, riktig och tillgänglig (se Figur 1).  

Figur 1: Informationssäkerhet utgörs av tre aspekter 



 

  

Olika typer av händelser (incidenter), som kan vara avsiktliga eller oavsiktliga, kan försämra 

konfidentialiteten, riktigheten eller tillgängligheten hos informationstillgångar. Information kan på 

ett oönskat sätt t.ex. stjälas, raderas, förändras eller göras otillgänglig. 

 

En viss informationsmängd har krav på sig gällande de tre aspekterna som kan vara interna eller 

härledas från rättsliga krav eller förväntningar och behov från externa aktörer. Rättsliga krav i form 

av lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ställer krav på en verksamhets informationshantering 

som ofta inbegriper krav på informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Dessutom 

har ofta externa aktörer behov och förväntningar som påverkar organisationens 

informationssäkerhet.  

  

Vad som är lämplig nivå av skydd för en viss informationsmängd beror på dessa krav, hotbild, och i 

vilka situationer informationen hanteras – hur den lagras, bearbetas, kommuniceras osv.  

  

1.6 Informationssäkerhet och digitaliseringen  

Möjligheterna är enorma med digitaliseringen och den alltmer utbredda användningen av Internet 

skapar helt nya möjligheter att utföra tjänster och dela information. Privatpersoner kan utföra en 

mängd digitala tjänster via Internet (e-tjänster) från hemmet som bankärenden, inköp, deklaration, 

bokningar, omröstning osv, och denna utveckling har lett till att de flesta idag förväntar sig att 

myndigheter, företag och andra organisationer ska erbjuda digitala tjänster på Internet.  

 

Säkert är att det för kommunal verksamhet innebär stora förändringar inom de flesta områden. Nya 

företeelser som e-hälsa, e-förvaltning, e-demokrati, intelligenta transportsystem och smarta städer 

införs och digitalisering är redan något mycket mer och samhällsomfattande än bara kommuners IT-

drift. Denna utveckling kommer att förändra mycket i grunden: vad vi gör, hur vi gör det och vad 

som går att göra. Exempelvis kommer kommunens information att tillgängliggöras i högre grad 

genom individuellt anpassade digitala tjänster och service, förvaltningar kommer att göras mer 

transparenta, och medborgare kommer i högre grad att kunna föra dialog med beslutsfattare.  

 

Parallellt med digitaliseringens möjligheter finns också utmaningar och hot. I och med att Internet 

är en arena för hela samhället är det också en plats för samhällets baksidor. Virus och annan skadlig 

kod, bedrägerier, utpressning, stölder, näthat och ”stalking” (förföljelse) är företeelser som finns i 

olika former på nätet. Organiserad kriminalitet, extrema aktivistgrupper, terroristgrupper och stater 

har för längesedan flyttat delar av sina verksamheter till Internet. Löpande sker mängder av 

informationsrelaterade incidenter i Sverige och internationellt som beror på avsiktliga attacker såväl 

som misstag och olyckor.  

 

Dessa trender innebär sammantaget stora utmaningar för kommunens informationssäkerhet. 

Filipstads kommun ska arbeta aktivt för att skapa e-förvaltning med digitala tjänster, och 

information är en strategisk resurs som genomsyrar alla våra verksamheter. 

 

En god informationssäkerhet möjliggör en tillförlitlig e-förvaltning med användning av ny teknik 

och är helt enkelt en nödvändighet för att det ska fungera.  

  

1.7 Termer och definitioner  

  

Term  Definition  

Autentisering  Verifiering av att en användare eller IT-resurs är 

den som den utger sig för att vara.  



 

Behörighet  Tilldelade rättigheter att använda information eller 

en IT-resurs på ett specificerat sätt.  

Data  Representation av fakta i form av t.ex. tecken eller 

signaler som är lämpad för överföring, tolkning 

eller bearbetning av människor eller av 

automatiska hjälpmedel. 

Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och är till 

för att skydda enskildas grundläggande rättigheter 

och friheter, särskilt rätten till skydd av den 

enskildes personuppgifter. 

Information  Innebörd i data, d.v.s. data tolkad av människor.  

Informationsklassning  Att genom konsekvensanalys identifiera 

skyddsbehovet för en viss informationsmängd.  

Informationssäkerhet  Konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos 

information.  

Informationssäkerhetsstrategi  Organisationens viljeinriktning med 

informationssäkerhet uttryckt av dess ledning.  

Informationstillgång  Information som är av värde för organisationen, 

och även de resurser som hanterar den, exempelvis 

människor, papper, mjukvara, hårdvara och 

immateriella tillgångar (t.ex. rykte).  

IT-resurs  IT-baserad komponent som hanterar information, 

t.ex. system, verktyg, tjänster och infrastruktur i 

form av mjuk- och/eller hårdvara.  

IT-säkerhet  Säkerhet i IT-resurser för att uppnå och 

upprätthålla informationssäkerhet.  

Konfidentialitet  Att information inte tillgängliggörs eller avslöjas 

till obehörig.  

Ledningssystem för 

informationssäkerhet (LIS)  

Ett administrativt ledningssystem som syftar till att 

upprätta, införa, driva, övervaka, granska, 

underhålla och förbättra organisationens 

informationssäkerhet.  

Personuppgifter Personuppgifter är all slags information som kan 

knytas till en levande person. Det kan röra sig om 

namn, adress och personnummer. Även foton på 

personer klassas som personuppgifter. 

Personuppgifter kan finnas i såväl digital som 

analog form. 

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller 

tillsammans med andra bestämmer ändamålen och 

medlen för behandlingen av personuppgifter. I 

Filipstads kommun är det nämnderna som är 

personuppgiftsansvariga för sina respektive 

verksamhetsområden. 

 

Personuppgiftsbehandling Behandling av personuppgifter är all typ av 

hantering som man kan göra med personuppgifter, 



 

till exempel samla in, spara, dela, gallra, kopiera 

och så vidare. 

Personuppgiftsbiträde En fysisk eller juridisk person, offentlig 

myndighet, institution eller annat organ som 

behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. Ett 

personuppgiftsbiträde kan till exempel vara en 

systemleverantör för en programvara där 

personuppgifter behandlas. I varje enskilt fall där 

kommunen använder sig av ett 

personuppgiftsbiträde måste det finnas ett giltigt 

personuppgiftsbiträdesavtal. 

Riktighet  Att information är korrekt, aktuell och fullständig.  

Sekretess Sekretess är beteckningen på information som inte 

ska lämnas ut och därför inte blir allmänt 

tillgänglig. Sekretessbelagd uppgift omfattas av 

tystnadsplikt för den som har tagit del av 

uppgiften. Grund för sekretess finns i 

offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400. 

Spårbarhet  Entydig härledning av utförda aktiviteter till en 

identifierad användare eller IT-resurs.  

Tillgänglighet  Att information är åtkomlig och användbar av 

behörig.  

 

  



 

Kapitel A: Informationssäkerhet för medarbetare 
 

 

2 Inledning  
Detta kapitel vänder sig till alla medarbetare vid Filipstads kommun. Riktlinjerna gäller även extern 

personal som har åtkomst till Filipstads kommuns information, exempelvis inhyrda konsulter. 

 

Riktlinjerna beskriver det ansvar man som medarbetare har vid hantering av information i Filipstads 

kommun och vilka regler som gäller. 

 

Filipstads kommun är en stor organisation med många skilda verksamheter. Kompletterande regler 

till riktlinjerna kan därför finnas lokalt. Avvikelser från dessa riktlinjer får dock aldrig göras utan 

särskilt tillstånd. Kontakta ansvarig chef vid osäkerhet om vad som gäller. 

 

Informationssäkerhet för medarbetare följer i stort en struktur framtagen av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap – MSB – som finns i en utbildning för informationssäkerhet: DISA 

(Datorstödd Informationssäkerhetsutbildning för användare). Avsikten är att man ska genomgå 

DISA-utbildningen och parallellt se vilka riktlinjer som gäller i Filipstads kommun. 

 

DISA-utbildningen finns på informationssäkerhetssidan på Filipstads kommuns intranät. 

 

 

3 Medarbetares ansvar för informationssäkerhet  
Information är en viktig resurs för Filipstads kommun som är av stor betydelse för alla våra 

verksamheter. I kommunen hanterar vi varje dag mängder av information som handlar om allt vad 

vi gör. Information kan förekomma i olika former, den kan vara muntlig, skriftlig eller finnas i IT-

system. Information är främst i form av texter, men även bilder, symboler, filmer och ljud utgör 

information 

 

Viss information är känslig och måste skyddas från obehöriga att ta del av. Mycket av vår 

information innehåller personuppgifter som måste hanteras i enlighet med gällande 

dataskyddsförordning. Informationssäkerhet handlar bland annat om att skapa och upprätthålla 

lämpligt skydd för informationen. 

 

Olika information behöver olika slag av skydd. Det kan vara tekniska skydd såsom en brandvägg i 

ett IT-nätverk, administrativa skydd i form av regler (som dessa riktlinjer) eller fysiskt hur man 

skyddar utrymmen. Även medarbetares kunskap och medvetenhet är ett nog så viktigt skydd. En 

stor del av Filipstads kommuns informationssäkerhet beror därför på hur den enskilde medarbetaren 

hanterar informationen. 

 

Filipstads kommun ställer krav på att medarbetare följer dessa riktlinjer för informationssäkerhet. 

 

Chefer har ett ansvar att delge information och utbildning i informationssäkerhetsfrågor till sina 

medarbetare.  

 

3.1 Skyldighet att rapportera incidenter och brister  

Alla medarbetare har skyldighet att rapportera incidenter eller brister som misstänkts kunna 

medföra negativ påverkan på Filipstads kommuns information. Det kan röra sig om t.ex. 

 



 

• IT-angrepp/intrång  

• Skadlig kod  

• Oskyddad känslig information  

• Brister i efterlevnad av dessa riktlinjer för informationssäkerhet  

 

IT- och informationsrelaterade incidenter och brister ska rapporteras till IT-support. Meddela även 

din chef. Medarbetare som har upptäckt incidenter eller svagheter där brott misstänks föreligga, ska 

dock inte själva försöka bevisa sådana då det kan försvåra framtida utredningar. 

 

3.2 Personuppgiftsincidenter 
När en säkerhetsincident som omfattar personuppgifter inträffar måste verksamheten bedöma om 

det rör sig om en personuppgiftsincident eller inte. En personuppgiftsincident är en 

säkerhetshändelse som påverkar sekretessen, integriteten eller tillgängligheten avseende de 

personuppgifter som Filipstads kommun behandlar. 

 

Eftersom anmälningspliktiga personuppgiftsincidenter måste anmälas till tillsynsmyndigheten IMY 

(Integritetsskyddsmyndigheten) inom 72 timmar efter att incidenten upptäcktes måste verksamheten 

genast bedöma om händelsen är en personuppgiftsincident eller inte. 

 

 

3.2.1 Personuppgiftsincident 

För att en händelse ska klassas som en personuppgiftsincident krävs det att  

• det är personuppgifter som har drabbats 

• Filipstads kommun är personuppgiftsansvarig för uppgifterna 

• händelsen har inneburit ett brott mot dataskyddsförordningens krav på hur uppgifterna ska 

behandlas avseende konfidentialitet, integritet eller tillgänglighet.  

 

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om personuppgifter om en eller flera 

registrerade personer har förstörts (oavsiktligt, avsiktligt eller olagligt), gått förlorade eller kommit i 

orätta händer. 

 

En personuppgiftsincident kan innebära risker för människors friheter och rättigheter till exempel 

genom att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks och då 

orsakar skada i form av diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning, finansiell 

förlust eller brott mot sekretess eller tystnadsplikt. 

 

3.2.2 Rapporteringsskyldighet 

Alla inom Filipstads kommun som upptäcker eller har misstanke om att en säkerhetsincident har 

inträffat, har en skyldighet att utan dröjsmål anmäla detta till närmaste chef. Det gäller även om 

incidenten hunnit bli åtgärdad. Ansvarig chef ska kontakta förvaltningschef som rådgör med 

dataskyddsombudet om vilken åtgärd som ska vidtas. Om en personuppgiftsincident har inträffat 

ska detta i vissa fall anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Anmälan måste ske inom 72 

timmar från det att incidenten upptäcktes. 

 

3.2.3 Rutin vid säkerhetsincident som omfattar personuppgifter 

1) Enhetschef och förvaltningschef tar skyndsamt ställning till om händelsen är en 

personuppgiftsincident. 

 



 

2) Om händelsen är en personuppgiftsincident ansvarar förvaltningschefen för att dokumentera 

personuppgiftsincidenten samt att bedöma om personuppgiftsincidenten är anmälningspliktig enligt 

dataskyddsförordningen.  

 

3) Den personuppgiftsansvarige beslutar om händelsen ska anmälas till IMY eller inte. Beslut att 

inte anmäla ska dokumenteras skriftligen. 

 

4) Om personuppgiftsincidenten är anmälningspliktig anmäls händelsen av förvaltningschefen i 

samarbete med dataskyddsombudet.  

 

Detaljerad rutin och dokumentationsunderlag finns på intranätet.  

 

 

 

4 lnformationsklasser  
Viss information är mer känslig än annan. Behovet av skydd skiljer sig därför mellan olika typer av 

information och i olika situationer. Skyddsbehovet beror på legala krav och vilka konsekvenser det 

skulle få för verksamheten eller för enskilda individer om informationen sprids till obehöriga. All 

information som hanteras ska vara klassad enligt kommunens modell för informationsklassificering 

och skyddad av de säkerhetsåtgärder som följer av klassificeringen. 

 

Om du är osäker på hur viss information ska klassas och hanteras så fråga din chef.  

 

4.1 Personuppgifter 

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är skyldiga att föra ett register över sina 

behandlingar av personuppgifter. I alla våra verksamheter hanteras personuppgifter. 

Dessa måste behandlas enligt gällande författningar. Det måste finnas stöd i 

dataskyddsförordningen (GDPR) för att behandla personuppgifter. 

  

För att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter, så måste all behandling av personuppgifter följa dataskyddsförordningens 

grundläggande principer. 

  

• Laglighet, korrekthet och öppenhet 

Det måste finnas stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter 

• Ändamålsbegränsning 

Insamling av personuppgifter får endast ske för specifika, särskilt angivna och berättigade 

ändamål 

• Uppgiftsminimering 

Det ska inte behandlas fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen 

• Riktighet 

Personuppgifter i behandlingarna ska vara riktiga och nödvändiga. Felaktigheter ska rättas. 

• Lagringsminimering 

Personuppgifter får sparas så länge de behövs för ändamålet.  

• Integritet och konfidentialitet 

Personuppgifterna ska skyddas, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så 

att de inte förloras eller förstörs. 

• Ansvarsskyldighet 

Ska kunna visa att vi lever upp till dataskyddsförordningen och hur vi gör det.     

 



 

Personuppgifter kan vara klassade som konfidentiell information. Det beror på sammanhang, vilka 

personuppgifter som avses osv. Känsliga personuppgifter är dock alltid klassade som konfidentiell 

information. 

 

Känsligheten hos personuppgifter beror dock på flera faktorer och även mängden av uppgifter om 

varje person måste beaktas eftersom den bestämmer hur detaljerad bild av en person som kan 

erhållas. Det innebär att flera personuppgifter som var för sig inte bedöms känsliga tillsammans kan 

bilda känsliga personuppgifter.  

  

Skyddade personuppgifter är alltid konfidentiell information och ska hanteras utifrån särskilda 

rutiner och regler. 

 

4.2 Allmänna handlingar och sekretess  

En handling är allmän om den är förvarad, inkommen till, eller upprättad hos kommunen och ska 

diarieföras. Allmänheten ska kunna ta del av allmänna handlingar och kommunen är skyldig, efter 

sekretessprövning, att ha tillgång till dessa för att skyndsamt tillhandahålla den i läsbar form till den 

som så begär det. 

 

Allmänna handlingar kan vara både i form av analog och digital information och ska hanteras, 

bevaras och gallras i enlighet med den kommungemensamma arkiveringsplanen. 

 

Information som är allmän handling kan vara sekretessbelagd enligt offentlighets- och 

sekretesslagen. Sådana handlingar klassas som konfidentiell information. 

 

Arbetsmaterial under ett ärendes beredning, minnesanteckningar, verksamhetsinterna meddelanden 

och personliga meddelanden är normalt inte allmänna handlingar. 

 

 

5 Lösenord  
För att logga in till de flesta av Filipstads kommuns IT-system används användar-ID och lösenord. 

Lösenorden är personliga och får inte göras kända för andra. Om en obehörig kommer över ditt 

lösenord och får tillgång till ditt användar-ID, kan den personen utföra aktiviteter i ditt namn. 

 

Lösenord ska bytas regelbundet. Den som glömt sitt lösenord kontaktar sin chef för att få ett nytt. 

 

Användar-ID och lösenord används för att skydda information och det är därför viktigt att följa 

nedanstående regler för skapande och hantering av lösenord. När informationen är extra känslig 

skyddas den ibland med en så kallad 2-faktorsautentisering, t.ex. bank-ID.  

 

Ett lösenord ska vara ”starkt”, det vill säga svårt att gissa för någon annan. Det ska därför inte 

kunna förknippas med dig som person och dessutom ha en viss längd och komplexitet. Krav på 

lösenord:  

 

Riktlinjer för utformning av lösenord  

A.1.1  Lösenord ska vara minst 10 tecken långt, gärna längre.  

A.1.2  Lösenord ska innehålla minst en gemen, en versal, en siffra samt ett 

alternativt tecken, t.ex. !#.  

 



 

 

Användar-ID och lösenord är i sig viktig information och ska hanteras på ett säkert sätt: 

 

Riktlinjer för hantering av lösenord  

A.1.3  Lösenord ska inte vara synliga. Lösenordet ska hanteras som en värdehandling 

och inte ligga framme uppskriven på en lapp. Bäst är att förvara lösenord 

endast i minnet.  

A.1.4  Olika lösenord ska användas. Samma lösenord ska inte användas privat och i 

jobbet. Olika lösenord ska dessutom användas för olika tjänster på webben 

även om de är jobbrelaterade. På så vis minskas riskerna att någon kommer åt 

information. 

A.1.5  Lösenord ska bytas regelbundet. Centrala IT-system tvingar fram byte av 

lösenord. Om man arbetar i system där lösenordsbyte inte är tvingande ska 

man ändå byta ut lösenordet några gånger om året. Lösenord ska bytas direkt 

om misstanke finns att det har röjts. 

A.1.6 Konton är personliga och därför ska inte lösenord delas mellan kollegor. I de 

fall en dator delas av flera, ska ändå personliga inloggningar göras. 

A.1.7  Automatisk minnesfunktion för lösenord, t.ex. i datorns webbläsare, ska inte 

användas. 

 

 

5.1 Mobila enheter  

Den IT-utrustning som tillhandahålls av kommunen kan vara stationär eller bärbar, en s.k. mobil 

enhet. Mobil enhet avser bärbar dator, USB-minne, CD/DVD-skiva, extern hårddisk samt 

mobiltelefon och surfplatta. 

 

Applikationsspecifika datorer, mobiler eller surfplattor kan ha specifika riktlinjer utöver dessa som 

presenteras här. Kolla med din chef om du är osäker vad som gäller. 

 

  

Riktlinjer för hantering av mobila enheter  

A.2.1  Mobila enheter som tillhandahålls av Filipstads kommun är personliga 

arbetsredskap och får inte lånas eller överlåtas om det inte är enheter som 

delas av flera medarbetare. 

A.2.2  Uppsatta säkerhetsinställningar i enheter får inte ändras. 

A.2.3 Installerad programvara får inte kopieras eller installeras på annan enhet.  

A.2.4  Mobila enheter ska låsas med lösenord.  

A.2.5  Konfidentiell information måste vara krypterad på mobila enheter.  

A.2.6  Viktig information bör inte lagras enbart på en bärbar enhet, i så fall ska den 

snarast kopieras över till avsedd lagringsplats. 

A.2.7  Endast av kommunen ägda enheter och programvaror får anslutas till 

kommunens administrativa nät. 

A.2.8  Privat utrustning kan anslutas till kommunens gästnät. 



 

A.2.9  Enheten får enbart anslutas till trådlösa nätverk som är kända och 

lösenordskyddade. 

A.2.10  Vid distansarbete måste godkänd säker utrustning och anslutning användas. 

A.2.11  Anslutning med kommunens fjärranslutning från en privat dator är ej tillåtet.  

 

 

 Riktlinjer för fysisk hantering av mobila enheter  

A.2.12  Försiktighet ska iakttas vid arbete i publika miljöer, exempelvis kan skärmen 

skyddas med sekretesskydd.  

A.2.13  Arbete med konfidentiell information får inte ske i publika miljöer.  

A.2.14  Mobila enheter får inte lämnas utan uppsikt och ska förvaras i säkert och 

skyddat utrymme.  

A.2.15  Förlust av enhet ska snarast anmälas till IT-support. I vissa fall finns 

möjligheter att fjärradera information. Informera även chef eller annan ansvarig 

för vidare hantering till exempel polisanmälan.  

A.2.16  Vid avslut av anställning eller vid byte till en annan enhet ska mobila enheter 

återlämnas och får inte behållas privat. 

A.2.17 Utrustningen ska i övrigt vårdas och hanteras på det sätt som föreskrivs, t.ex. 

skyddas mot värme och fukt. 

 

 

5.1.1 Särskilda regler för mobiltelefoner och surfplattor  

 

Förutom de regler som gäller allmänt för mobila enheter gäller även följande vid användning av 

mobiltelefoner och surfplattor:  

 

  

Regler för mobiltelefoner och surfplattor  

A.2.18  Filipstads kommun är som arbetsgivare ägare till de mobiltelefoner och 

surfplattor som används i tjänsten och även till den information som finns i 

dessa.  

A.2.19  Det finns ett stort utbud av appar att ladda ner till mobiltelefonen eller 

surfplattan. Många av dessa appar kan innehålla skadlig kod. I syfte att 

minska denna risk är det endast tillåtet att ladda ned appar från Filipstads 

kommuns interna appkatalog, App Store eller Google Play. 

A.2.20  Information som är konfidentiell får inte hanteras i mobiltelefon eller 

surfplatta om inte särskild av kommunen godkänd säkerhetslösning används.  

A.2.21  Pinkoder, fingeravtryck eller annan autentisering måste användas till 

mobiltelefoner och surfplattor. Då pinkoder används ska ej enkla pinkoder 

som 0000, 1234 etc. användas. 

A.2.22  Vårda utrustningen och använd exempelvis skärmskydd och skal.  

 

 



 

5.1.2 Skadlig kod  

Skadlig kod är ett samlingsbegrepp för oönskade datorprogram som virus, trojaner, spionprogram 

och maskar. Dessa kan installeras på en dator eller ett nätverk utan administratörens samtycke och 

har utvecklats i syfte att störa IT-system, för att samla in information eller för att utnyttja datorkraft 

eller minneskapacitet i IT-utrustning. 

  

5.1.3 Spridning av skadlig kod  

Skadlig kod kan spridas till ens dator eller mobila enhet om man öppnar bilagor i e-post, importerar 

filer eller surfar på Internet och klickar på fel länkar, inklusive sådana som finns i sociala medier. 

 

IT-utrustning som drabbats av skadlig kod, även ett smittat USB-minne, kan om det kopplas upp i 

kommunens nätverk, sprida sig vidare i nätverket och orsaka stor skada. 

 

Kommunens datorer är utrustade med skydd mot skadlig kod. Detta innebär inte fullständig 

säkerhet då utvecklingen inom detta område är oerhört snabb. Alla medarbetare kan också bidra till 

ett bra skydd mot skadlig kod genom att följa dessa regler:  

  

Riktlinjer för skydd mot skadlig kod  

A.3.1  Stäng aldrig av eller på annat sätt inaktivera installerat skydd mot skadlig 

kod.  

A.3.2  Anslut endast godkänd IT-utrustning till kommunens nätverk.  

A.3.3  Var misstänksam och undvik att klicka på konstiga länkar eller fyll i 

irrelevanta uppgifter.  

A.3.4  Öppna bifogade filer endast om de kommer från en känd avsändare och en 

bilaga är förväntad.  

A.3.5  Var observant på om IT-utrustning beter sig långsamt eller konstigt. Vid 

misstanke om skadlig kod kontakta IT-enheten. 

 

 

5.1.4 Internet och sociala medier  

Förutom de riktlinjer som är kopplade till skadlig kod i avsnitt A3 finns här särskilda regler för 

användning av Internet och sociala medier. 

 

 

Riktlinjer för Internetanvändning  

A.4.1  Internet är i arbetet på Filipstads kommun främst ett arbetsverktyg och ska inte 

störa ordinarie arbetsuppgifter eller innebära merkostnader för kommunen.  

A.4.2  De regler som gäller i samhället i övrigt gäller självklart även inom Filipstads 

kommun.  

Tryckfrihetsförordningen, brottsbalken, lagen om upphovsrätt samt 

dataskyddsförordningen är exempel på lagar som ibland måste beaktas när 

man använder Internet.  

A.4.3  För material på Internet som ska användas i tjänsten, får nedladdning och 

installation av upphovsrättsligt material (datorprogram, film, musik, m.m.) 

inte ske utan stöd i lag, avtal eller med skriftligt tillstånd från 

rättighetsinnehavaren.  



 

A.4.4  I begränsad omfattning får Internet användas för privata syften. 

Utrymmeskrävande filtyper inklusive filmer, program och spel får dock inte 

för privat bruk laddas ned, strömmas, lagras eller spridas i, eller via, Filipstads 

kommuns nätverk. 

A.4.5  Internet är ett öppet nätverk och endast öppen information får publiceras eller 

delas. 

 

 

Uttalanden och andra aktiviteter som görs på Internet kan påverka allmänhetens uppfattning om den 

enskilde tjänstepersonen som utför aktiviteten och även för Filipstads kommun som organisation. 

Det är därför särskilt viktigt att som representant för Filipstads kommun beakta god etik och gott 

omdöme på Internet. Etiska regler och värderingar ska följas även vid kommunikation via Internet 

och sociala medier.  

 

Etiska riktlinjer  

A.4.6  All kommunikation på Internet från Filipstads kommuns datorer ska vara 

öppen, saklig, korrekt och etisk, oavsett om kommunikationen sker för 

privata syften eller inte.  

A.4.7  Det är inte tillåtet att besöka webbplatser med till exempel brottslig 

verksamhet, rasism, diskriminering, extrempolitiskt eller pornografiskt 

innehåll. 

 

 

 

 

Filipstads kommun är aktiv på sociala medier. Den personal som skriver i Filipstads kommuns 

namn har särskilda regler och kunskap om kommunikation. Tänk därför på följande:  

 

Riktlinjer vid användning av sociala medier  

A.4.8  Endast saklig och korrekt information får publiceras.  

Personliga åsikter ska inte uttryckas via kommunens sociala medier. 

A.4.9  Det som publiceras i sociala medier är allmän och offentlig handling. 

A.4.10 Kommunens närvaro i sociala medier förutsätter godkännande av 

förvaltningschef. 

A.4.11 Personuppgiftsbehandling i sociala medier är inte tillåten. 

  

➔ Se vidare i Riktlinjer för sociala medier i Filipstads kommun.  

  

5.2 E-post  

E-post är för många medarbetare det vanligaste och viktigaste sättet att kommunicera internt inom 

kommunen och till externa parter. Det är dock viktigt att tänka på att kommunikation med e-post 

normalt är helt öppen och dessutom är det lätt att göra misstaget att skicka till fel personer.  

 

 

 

 



 

Ansvar  

A.5.1  Den enskilde medarbetaren som är kontoinnehavare för ett personligt e-

postkonto är alltid ansvarig för den e-post som skickas från kontot.  

A.5.2  Medarbetare är ansvarig för att löpande öppna och läsa inkommande e-post. 

Vid frånvaro, t.ex. semester, sjukfrånvaro eller föräldraledighet, ska autosvar 

användas, och om nödvändigt hänvisa till kollega eller chef. Vid avslut av 

anställning eller vid tjänstledighet tas e-posten bort. 

A.5.3  E-postkonton som delas av flera, t.ex. myndighetsbrevlådor (för nämnder) och 

funktionsbrevlådor (t.ex. för enheter) ska ha utpekade ansvariga. 

 

 

Allmänna handlingar  

A.5.4  E-post som skickas till personliga brevlådor är allmän handling om innehållet 

är arbetsrelaterat. Regler för registrering, gallring och hantering av allmänna 

handlingar ska följas. 

A.5.5  Mottagen e-post som innehåller sekretessbelagd information eller känsliga 

personuppgifter ska snarast tas bort från e-postlådan. 

 

 

 

Privat e-post  

A.5.6  Använd inte ditt e-postkonto i Filipstads kommun för privata ändamål. 

A.5.7  Det är inte tillåtet att automatiskt vidarebefordra e-post till externa e-

postadresser. 

 

 

E-post och konfidentiell information  

A.5.8  Konfidentiell information får endast skickas med e-post som använder av 

Filipstads kommun godkänd metod för säkra meddelanden. 

A.5.9  Dokument som skannas skickas ofta med e-post från skannern till 

mottagarens e-postadress. Vid skanning av dokument som innehåller 

konfidentiell information ska av Filipstads kommun godkänd utrustning och 

metod användas. Det kan exempelvis vara kommunens nätanslutna 

kopiatorer inställda på att skanna till en godkänd filyta. 

 

 

5.3 Lagring och säkerhetskopiering  

Det är viktigt att information lagras på ett säkert sätt och säkerhetskopieras så att den kan återskapas 

i händelse av diskkrasch, oavsiktlig radering m.m.  

 

 

 



 

Riktlinjer för lagring och säkerhetskopiering  

A.6.1  Information ska lagras på nätverket eller i Office365 så att den 

säkerhetskopieras. Det kan vara personliga (W:), gemensamma filareor (O:) 

eller lagringsytor i Office365 (OneDrive, Teams och SharePoint).  

A.6.2  Om information ändå behöver lagras på lokal hårddisk, se till att regelbundet 

kopiera över informationen till nätverket.  

A.6.3  Om information har gått förlorad, exempelvis om man av misstag råkat 

radera ett dokument, ska IT-support kontaktas, förhoppningsvis kan de då 

återskapa den senaste säkerhetskopian.  

A.6.4  Konfidentiell information får endast lagras i därför avsedda och godkända 

system och lagringsytor som har begränsad åtkomst, både vad gäller 

användare och administratörer av systemet eller lagringsytan.  

A.6.5  Fysiska dokument som innehåller konfidentiell information ska förvaras 

inlåsta. 

 

 

Molntjänster är datortjänster som tillhandahålls över Internet, exempelvis lagring eller 

programvaror.  

 

Riktlinjer för lagring i molntjänster  

A.6.6  Endast godkända molntjänster är tillåtna att användas. Kontrollera vilka 

molntjänster som är tillåtna inom din verksamhet.  

 

 

5.4 Spårbarhet och loggning 

Loggning sker i kommunens datorer och nätverk. Loggarna används för felsökning och för 

utredning av incidenter eller för att förhindra brott. Loggarna lagras under en viss tid, och är 

åtkomliga endast för en begränsad grupp administratörer. 

 

Spårbarhet innebär att man genom loggning kan identifiera vem som har gjort vad och när och följa 

förloppet för olika händelser på datorn. 

  

5.4.1 Säkert beteende 

En stor del av kommunens information hanteras muntligt och på papper.  

  

Riktlinjer för muntlig information  

A.8.1  Konfidentiell information har en begränsad krets av behöriga. Detta måste 

beaktas så att inte obehöriga kan höra sådan information på arbetsplatsen, 

både i arbetssituationer och i informella sammanhang, t.ex. vid fikabordet. 

Man ska enbart tala i stängda utrymmen och även försäkra sig om att fysiska 

samtal eller telefonsamtal inte hörs i intilliggande rum. 

A.8.2  Endast öppen information ska kommuniceras hörbart utanför arbetsplatsen, 

exempelvis vid fysiska samtal på tåget, eller i telefonsamtal i kassakön. 

Konfidentiell information får överhuvudtaget inte kommuniceras muntligt i 

publika lokaler. 

 



 

 

Riktlinjer för information på skärmar och i pappersform  

A.8.3  Skriftligt material som innehåller konfidentiell information får inte ligga 

framme så att obehöriga kan läsa den. Materialet ska låsas in i godkända skåp 

när man lämnar arbetsplatsen, även för kortare stunder.  

A.8.4  Konfidentiell information på datorskärmen ska vara skyddad från obehöriga. 

Skärmen ska låsas när man lämnar datorn, även för en kortare stund. 

A.8.5  Besökare får inte vistas utan uppsikt i lokaler där konfidentiell information kan 

finnas. Mottagare av besök ansvarar för besökare så länge de befinner sig i 

kommunens lokaler. Obekanta personer i sådana lokaler ska tillfrågas vem de 

söker och hjälpas tillrätta.  

A.8.6  Vid fysisk posttjänst ska förslutna brev användas för intern information och 

rekommenderade försändelser ska användas om brev innehåller konfidentiell 

information.  

A.8.7  Då konfidentiell information överförs via fax ska man försäkra sig om att man 

har rätt nummer och att mottagarens fax är övervakad under överföringstillfället. 

A.8.8  Vid utskrift av konfidentiell information ska utskriften övervakas så att man är 

säker på att ingen obehörig kan läsa informationen och att alla sidor levererats.  

A.8.9  Pappersdokument som innehåller konfidentiell information måste vid kassering 

strimlas eller kastas i godkända säkerhetskärl.  

 

  



 

Kapitel B: Styrning av informationssäkerhet  
 

 

6 Inledning  
Detta kapitel beskriver och reglerar hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas i Filipstads 

kommun. Det beskriver också hur ansvarsfördelningen ser ut i stort. Ansvar för varje målgrupp 

återfinns också i varje kapitel, varför den övergripande ansvarsfördelningen i detta kapitel i 

huvudsak är informativ och ger en överblick över ansvaret för informationssäkerhet.  

 

6.1 Roller, ansvar och organisation  

6.1.1 Grundprincip  

Ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Detta innebär att den 

som är ansvarig för en viss verksamhet (avdelning, enhet, process, projekt osv.) också är ansvarig 

för informationssäkerheten inom verksamhetsområdet. 

 

Kommunens informationssäkerhetssamordnare och övriga som arbetar specifikt med 

informationssäkerhet, IT-säkerhet eller andra relaterade frågor fungerar som stöd till medarbetare, 

verksamheter och kommunens ledning att kunna ta ansvaret för informationssäkerheten.  

  

6.1.2 Övergripande ansvar  

Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål och inriktning för informationssäkerhet genom en 

informationssäkerhetspolicy. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för informationssäkerhet. 

Vidare kan även förvaltningsövergripande anvisningar och rutiner upprättas. 

 

6.1.3 Ansvar inom respektive verksamhet  

Varje nämnd är ansvarig för informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Nämnd kan vid 

behov besluta om instruktioner som kompletterar de centrala styrande dokumenten för 

informationssäkerhet. 

 

Verksamhetsansvarig, oavsett nivå, ansvarar för informationssäkerheten inom sin verksamhet.  

Det åligger varje verksamhetsansvarig att se till att medarbetarna får information och vid behov 

utbildning för att en erforderlig informationssäkerhet i verksamheten kan uppnås.  

Säkerhetsansvaret i sig kan inte delegeras, däremot kan ansvaret att genomföra vissa arbetsuppgifter 

fördelas. 

 

6.1.4 Medarbetares ansvar  

Varje anställd ska i eget arbete följa riktlinjer för informationssäkerhet samt eventuella 

verksamhetsspecifika regler. Varje anställd har även skyldighet att rapportera informations-

säkerhetsrelaterade brister och incidenter. 

 

➔ Riktlinjer för medarbetare återfinns i Kapitel A  

 

 

 

6.1.5 Personuppgiftsansvar  

 

Personuppgiftsansvarig 

• Personuppgiftsansvarige ansvarar för att organisationen följer dataskyddsförordningen 



 

• Personuppgiftsansvariges organisation genomför lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med förordning 

• Personuppgiftsansvarig för register över alla kategorier av den behandling som utförs för 

nämndens räkning 

 

Förvaltningschef 

• Ser till att gällande regelverk och kommunens riktlinjer för digitalisering och 

• informationssäkerhet följs upp och integreras i förvaltningen samt kompletteras med 

förvaltningens tillämpning 

• Ser till att inventering sker av vilka personuppgiftsbehandlingar som görs inom verksamheten 

• Ansvarar för att alla behandlingar i verksamheten registreras. Inga personuppgifter får 

behandlas i strukturer som inte finns i förteckning 

• Säkerställa att en risk och sårbarhetsanalys genomförs för alla behandlingar 

• Tillsammans med systemförvaltaren ta fram åtgärdsplaner om brister hittas i hanteringen av 

personuppgifter 

• Tillsammans med systemförvaltaren göra en juridisk bedömning av varje behandling 

• Bemannar systemförvaltarorganisationen inom sitt område 

• Ansvar för att det finns personuppgiftsbiträdesavtal när så erfordras 

• Rapporterar upptäckt personuppgiftsincident (inom 72 timmar) till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 

Dataskyddsombud 

Övervakar att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 

• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 

• informera och ge råd inom organisationen 

• ge råd om riskanalys och konsekvensbedömningar inom organisationen 

• vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten 

• samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten, till exempel vid inspektioner 

 

Dataskyddsombudet är kontaktperson för 

• de registrerade, som till exempel vill nå Dataskyddsombudet för att få veta vilka uppgifter som 

finns registrerade om dem 

• personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt när de behandlar 

personuppgifter  

 

6.1.6 Systemägares ansvar  

Systemägare - företräds av kommundirektör/förvaltningschef - ansvarar för att system efterlever 

riktlinjerna för informationssäkerhet och utser systemförvaltare för respektive system. 

I den mån det inte finns utsedd systemförvaltare för ett system följer ansvaret verksamhetsansvaret.  

  

➔ Riktlinjer för informationssäkerhet i verksamhetsnära förvaltning återfinns i Kapitel C 

 

6.1.7 IT-enhetens ansvar  

IT-enheten ansvarar för att säkerheten i kommunens IT-miljö är tillräcklig och uppfyller 

verksamheters krav, legala krav samt riktlinjerna för informationssäkerhet.  

 

6.1.8 IT-säkerhetsansvarig  

IT-chef är IT-säkerhetsansvarig, samordnar arbetet med säkerheten i kommunens IT-miljö och är 

stödjande vid kravställning på externa aktörer. 



 

 

Rollen IT-säkerhetsansvarig beskrivs utförligare i Kapitel D.  

 

➔ Riktlinjer för informationssäkerhet i IT-miljön återfinns i Kapitel D  

 

6.1.9 Informationssäkerhetssamordning 

Informationssäkerhetsarbetet i kommunen samordnas av en informationssäkerhetssamordnare.  

 

Kommundirektör beslutar om godkännande av undantag i Riktlinjer för informationssäkerhet.  

 

Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för 

• att kommunens styrande dokument inom området är aktuella,  

• att utveckla och förvalta metoder, vägledningar och annat stödmaterial inom 

informationssäkerhetsområdet,  

• kompetensförsörjning och att öka informationssäkerhetsmedvetandet inom kommunen, t.ex. 

genom rådgivning och utbildning,  

• att stödja verksamheterna i frågor som rör informationssäkerhet,  

• kontroll och uppföljning av informationssäkerheten, 

• omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte inom informationssäkerhetsområdet, 

• rådgivning till kommundirektör i ärenden som gäller undantag från kommunens riktlinjer för 

informationssäkerhet, 

• att följa upp informationssäkerhetsincidenter. 

 

 

7 Informationsklassificering  
Informationsklassning är en grundläggande komponent i informationssäkerhetsarbetet. Genom att 

klassa information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet skapar man 

förståelse för och kan styra vilket skydd som krävs för olika informationsmängder. Främst handlar 

det om att skyddet ska bli tillräckligt, men ibland också för att undvika överskydd – med onödigt 

höga kostnader som följd. Klassning av information ska ske utifrån rättsliga krav som lagar och 

föreskrifter, men även interna krav på informationens värde, känslighet och betydelse för Filipstads 

kommuns verksamheter. 

 

Att klassificera information på ett enhetligt sätt utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet 

är en fundamental aktivitet i ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och ett krav i 

standarden SS-ISO/IEC 27001, vilken kommunen avser att följa. Det är också en rekommendation 

från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – att organisationer ska klassa sin 

information och bygga sina säkerhetsåtgärder utifrån klasserna.  

 

7.1 Filipstads kommuns modell för informationsklassning  

Filipstads kommun har i och med dessa riktlinjer antagit en modell för informationsklassning som 

tagits fram av SKR – Sveriges kommuner och regioner – och som bygger på MSB:s 

rekommendationer. I SKR:s modell används verktyget Klassa för att klassificera information och 

framtagande av handlingsplaner för säkerhetsåtgärder och upphandlingskrav. 

 

7.2 Vad ska klassificeras?  

Det är informationen som är den primära tillgången och som ska klassas och som sedan styr vilka 

skyddsåtgärder de olika nivåerna av skyddskrav medför. Resurser som används för att hantera 



 

informationen, t.ex. programvaror, tjänster och fysiska tillgångar, ska utformas och anpassas till de 

krav som klassningen i förlängningen ställer på dessa.  

IT-system ska klassas på grundval hur informationen är klassad som finns i eller hanteras av 

systemen. En viktig uppgift för informationsägaren, oftast systemägaren, är därför att klassa sina 

system så att rätt skyddskrav erhålls. Riktlinjer för detta finns i Kapitel C.  

  

➔ Kapitel C – Riktlinjer för informationssäkerhet i verksamhetsnära förvaltning  

  

7.3 Användningsområden och målgrupper  

Modellen vänder sig dels till de i kommunen som är verksamhetsansvariga och/eller ägare av 

information och system, dels till de som ansvarar för att rätt nivå av skydd skapas och upprätthålls. 

Den klassade informationen utgör ett underlag för en verksamhet vid kravställning av tjänster, 

exempelvis IT-tjänster, både internt och externt. Klassningsmodellen kan därigenom fungera som 

ett gemensamt ramverk och kommunikationsmodell vid förhandling mellan beställare och 

leverantör av tjänster.  

Identifiering och klassificering av information bör ske initialt när informationssäkerhetsbehovet ska 

analyseras, men även som ett led i löpande förbättring eller vid förändringar av verksamheter eller 

IT-system.  

 

Riktlinjer för informationsklassning  

B.1.1  Det ska finnas en för Filipstads kommun gemensam modell för 

informationsklassning.  

B.1.2  Filipstads kommuns modell för informationsklassning ska tillämpas för 

kravställning på informationssäkerhet genom att information ska klassas i 

enlighet med modellen och krav på säkerhetsåtgärder ska kopplas till de olika 

nivåerna i klassningsmodellen.  

 

 

8 Ledningssystem för informationssäkerhet  
I kommunens digitala agenda anges att man ska bedriva ett systematiskt 

informationssäkerhetsarbete efter MSB:s riktlinjer som baseras på standardserien SS-ISO/IEC 

27000. För att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete behövs ett ledningssystem för 

informationssäkerhet (LIS).  

Ett LIS är ett etablerat begrepp för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och innebär en 

metodik som syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra 

organisationens informationssäkerhet. LIS avser här inte ett IT-baserat system, även om IT-stöd kan 

användas i delar av ett LIS.  

Ett systematiskt arbete med informationssäkerhet med ett LIS syftar i stort till att 

informationssäkerheten över tid anpassas efter interna och externa förutsättningar och som 

därigenom upprätthåller en lämplig skyddsnivå över tid.  

 

Riktlinjer för ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)  

B.2.1  Filipstads kommun ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet. 

B.2.2 Årliga handlingsplaner för informationssäkerhet ska tas fram baserade på 

informationssäkerhetsanalyser. 

 

 



 

8.1 Personalsäkerhet  

Personal är den viktigaste resursen i kommunen och det är personal som dagligen hanterar 

information, manuellt eller med stöd av IT. Många roller kommer i kontakt med och hanterar kritisk 

och känslig information och det är därför att av största vikt att personalen får information och 

utbildning om informationssäkerhet och att det finns rutiner i samband med anställning, förändring 

och avslut av anställning.  

 

8.1.1 Före och i samband med anställning  

Nyanställda ska delges ansvar och skyldigheter kopplade till informationssäkerhet och genomgå 

utbildning i informationssäkerhet samt ta del av informationssäkerhet för medarbetare enligt dessa 

riktlinjer. Delgivning och utbildning ska också ges kopplat till annat ansvar som följer med rollen, 

t.ex. informationsägarskap. 

För befattningar som har betydelse för rikets säkerhet, och således omfattas av 

Säkerhetsskyddslagen, ska det i anställningsförfarandet genomföras en registerkontroll. 

Registerkontrollen ska genomföras innan en person genom anställning eller på annat sätt deltar i 

verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. De befattningar som är aktuella framgår av 

kommunens säkerhetsskyddsplan. Registerkontrollen administreras av kommunkansliet.  

 

Riktlinjer för personalsäkerhet före och i samband med anställning  

B.3.1  För befattningar som har betydelse för rikets säkerhet, och som omfattas av 

Säkerhetsskyddslagen ska det i anställningsförfarandet genomföras en 

registerkontroll.  

B.3.2  Nyanställda ska delges ansvar och skyldigheter kopplade till 

informationssäkerhet och genomgå utbildning i informationssäkerhet samt 

ta del av informationssäkerhet för medarbetare enligt dessa riktlinjer och 

annat ansvar som följer med rollen, t.ex. informationsägarskap.  

 

 

8.1.2 Under anställning  

I enlighet med informationssäkerhetsstrategin ska medarbetare inom kommunen ha ett högt 

medvetande avseende informationssäkerhet. 

 

Alla medarbetare och i förekommande fall externa aktörer ska erhålla lämplig utbildning för att 

kunna efterleva kommunens informationssäkerhetsstrategi och riktlinjer för informationssäkerhet. 

 

Roller som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhet, t.ex. inom IT-säkerhet eller 

förvaltningsorganisationen ska få lämplig fortbildning inom området som är relevant för respektive 

befattning. 

 

Om anställda bryter mot gällande informationssäkerhetsregler ska dessa ärenden hanteras 

individuellt av ansvarig chef med stöd från HR på samma sätt som vid andra misskötselärenden.  

  

Riktlinjer för personalsäkerhet under anställning  

B.3.3  Alla medarbetare och i förekommande fall externa aktörer ska erhålla 

lämplig utbildning för att kunna efterleva kommunens 

informationssäkerhetsstrategi och riktlinjer för informationssäkerhet.  



 

B.3.4  Roller som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhet ska får 

lämplig fortbildning inom området som är relevant för deras befattning.  

 

 

8.1.3 Avslut eller ändring av anställning  

Vid avslut eller ändring av anställning kan ansvar och skyldigheter för informationssäkerhet förbli 

gällande, exempelvis sekretessavtal och tystnadsplikt om den anställde haft tillgång till 

konfidentiell information. 

Återlämnande av IT-resurser och indrag av åtkomsträttigheter till information och IT-resurser ska 

ske i direkt samband med avslut eller ändring av anställning.  

  

Riktlinjer för avslut eller ändring av anställning  

B.3.5 Återlämnande av IT-resurser och indrag av åtkomsträttigheter till 

information och IT-resurser ska ske i direkt samband med avslut eller 

ändring av anställning.  

 

 

9 Leverantörsrelationer  
I leverantörsrelationer ska informationssäkerhetskrav baseras på kommunens modell för 

informationsklassning. 

 

Riktlinjer för upphandling av IT-resurser återfinns i avsnitt D7.  

 

 

Riktlinjer för leverantörsrelationer  

B.4.1  Vid extern upphandling ska informationssäkerhetskrav ställas som  

baseras på Filipstads kommuns modell för informationsklassning.  

 

 

10 Efterlevnad och granskning  
Efterlevnad av dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet ska följas upp. I praktiken innebär 

det främst att riktlinjerna för informationssäkerhet granskas och följs upp; att riktlinjerna efterlevs 

och att säkerhetsåtgärder införs och får avsedd verkan. I synnerhet gäller detta de särskilda 

säkerhetsåtgärder som gäller för information, system och IT-resurser med höga skyddskrav. 

 

Granskning och uppföljning av informationssäkerhet, inklusive dess styrning, beskrivs i 

ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS). 

 

Sårbarheter och brister som upptäcks vid granskningar ska tas upp för åtgärdande i 

genomförandeplaner, t.ex. förvaltningsplaner. Akuta sårbarheter och brister ska åtgärdas 

omedelbart. Rapportering av större sårbarheter och brister ska ske till 

informationssäkerhetssamordnaren. 

 

Granskning av IT-säkerhet för IT-resurser ska ske regelbundet för att kontrollera att inga uppenbara 

sårbarheter exponeras och att tillräcklig säkerhetsnivå upprätthålls. Detta regleras av riktlinjer i 

Kapitel D – Informationssäkerhet i IT-miljön (avsnitt D10). 

 



 

Riktlinjer för efterlevnad och granskning av informationssäkerhet  

B.5.1  Efterlevnaden av riktlinjerna för informationssäkerhet ska följas upp.  

 

 

  



 

Kapitel C: Informationssäkerhet i verksamheternas 

förvaltning 
 

 

11 Inledning  
Kommunen har beslutat att tillämpa en förvaltningsmodell för IT-system. Denna modell 

kompletteras här med riktlinjer avseende informationssäkerhet. Detta kapitel riktas till 

verksamheternas användning av IT-system. Kapitel D riktar sig till IT-enhetens ansvarsområde. 

 

 

12 Roller och ansvar  
Nedan beskrivs ansvar rörande informationssäkerhet för rollerna i verksamheternas förvaltning av 

IT-system.  

 

12.1 Systemägare  

Systemägare är den nämnd inom vars verksamhet ett IT-system används. Förvaltningschef är som 

regel systemägarens företrädare. Systemägaren har det yttersta ansvaret för att systemets design och 

användning följer lagar, förordningar och kommunens riktlinjer. 

 

12.2 Systemförvaltare  

Systemförvaltare utses av systemägare och har som uppgift att vara operativt ansvarig för systemet. 

Ansvaret för att upprätthålla informationssäkerheten ligger på systemförvaltaren. 

 

12.3 Systemadministratör  

Systemadministratör är en eller flera av systemförvaltare utsedda personer som ansvarar för det 

dagliga användandet av systemet. Systemadministratörer ansvarar för att utföra 

informationssäkerhetsrelaterade aktiviteter på uppdrag av systemförvaltare. 

 

12.4 Informationsägare  

Informationsägare och systemägare sammanfaller i de flesta fall. Om så inte är fallet ska det tydligt 

framgå i beskrivningen av ett system. Informationsägaren är i de fall kravställare på systemägaren. 

 

12.5 Systemdriftsansvarig 

Rollen systemdriftsansvarig tillhör IT-enheten, är kontaktperson mot verksamheten och deltar i 

säkerhetsarbetet som rör enskilt system. Systemdriftsansvarig ansvarar bl.a. för att rutiner för 

säkerhetskopiering och andra säkerhetsrelaterade delar uppfyller de krav som systemägaren ställer 

och biträder systemförvaltaren med teknisk rådgivning då förändringar i systemet är aktuellt. IT-

enhetens vidare uppdrag och ansvar för informationssäkerhetsarbetet beskrivs i kapitel D. 

 

13 Dokumentation av informationssäkerhet  
Informationssäkerhet ska vara en naturlig del i förvaltningen av objekt och de system som ingår i 

objekt. Säkerhetsförhållanden ska vara dokumenterade i systemsäkerhetsbeskrivningar och 

planerade säkerhetsåtgärder ska ingå i förvaltningsplan. 

 



 

Informationssäkerhetsrelaterade mål och åtgärder ska finnas med i systemets förvaltningsplan. Mål 

och åtgärder kan uppkomma eller motiveras med exempelvis resultat från riskanalyser och 

revisioner, erfarenheter från inträffade incidenter eller krav i dessa riktlinjer.  

 

Informationssäkerhet i förvaltningsplaner  

C.1.1  Informationssäkerhetsrelaterade mål och åtgärder ska finnas med i objekts 

förvaltningsplaner.  

 

 

13.1 Beskrivning av informationssäkerhet i systemen   

Systemets säkerhetsförhållanden ska dokumenteras specifikt för varje system. Av dokumentationen 

ska det framgå: 

• Vilka informationsmängder som hanteras i systemet och hur dessa är klassade 

• Hur systemet är klassat 

• Hur behörighetshantering och loggning går till 

• Hur ändringshantering går till 

• Användarinstruktioner med inriktning på säkerhet 

• Planerade och genomförda riskanalyser och resultat från dessa 

• Hur incidenthantering går till och vilka incidenter som har inträffat med referenser till 

incidentrapporter 

• Vilken kontinuitetshantering som finns  

 

Beskrivning av informationssäkerhet i system  

C.1.2  Informationssäkerheten ska dokumenteras specifikt för varje system. 

 

 

13.2 Informationsklassning och systemklassning  

Informationsklassning innebär att information klassas i olika nivåer utifrån dess skyddskrav. Genom 

att klassa information på detta sätt kan man identifiera känslig och kritisk information så att denna 

får tillräckligt skydd, men ibland också för att undvika att information får onödigt överskydd med 

höga kostnader som följd. System ska också klassas och den klassningen ska baseras på hur den 

ingående informationen är klassad. Klassning av information och system ska ske i enlighet med 

kommunens modell för informationsklassning som beskrivs i Kapitel B.  

 

Informationsklassning ska ske utifrån rättsliga krav som lagar och föreskrifter, men även interna 

krav på informationens värde, känslighet och betydelse för kommunens verksamheter.  

 

Klassning av ett system ska baseras på klassningen av den information som systemet hanterar. Om 

man vet att det finns höga skyddskrav för någon informationsmängd i någon aspekt så får systemet 

automatiskt höga skyddskrav för denna aspekt. 

 

Hur system klassats utgör ett underlag vid kommunikation och kravställning mot IT-enheten eller 

mot externa leverantörer. Kapitel D riktar sig mot kommunens IT-enhet och där finns särskilda 

säkerhetsåtgärder för system med höga skyddskrav. 

 

Klassningen av system ger också ett underlag för hur användare kan och får arbeta i system. I 

Kapitel A som riktar sig till samtliga medarbetare finns en mängd hanteringsregler som i vissa fall 

skiljer sig beroende på hur information är klassad. 



 

 

Särskilda rutiner och regler ska upprättas för hantering av konfidentiell information, som 

exempelvis skyddade personuppgifter. Sådana rutiner och regler ska finnas med i 

användarinstruktioner (se avsnitt C5).  

 

Riktlinjer för klassning av förvaltningsobjekt  

C.2.1  Kritiska informationsmängder i system ska vara inventerad och klassad enligt 

Filipstads kommuns modell för informationsklassning.  

C.2.2  System ska klassas som helhet baserat på den klassning som är gjord av 

kritisk information i systemet.  

C.2.3  Särskilda rutiner och regler för ett system ska upprättas för hantering av 

konfidentiell information, som exempelvis skyddade personuppgifter.  

 

 

13.3 Behörighetshantering och loggning  

Behörigheter innebär vissa rättigheter att använda en informationstillgång, exempelvis ett system, 

på ett specificerat sätt. 

  

För att skydda information mot obehörig åtkomst behöver användare ange en identitet som kan 

verifieras (autentiseras), t.ex. med användar-ID och lösenord. Ju känsligare information som 

bearbetas, desto högre är kravet på skydd mot obehörig åtkomst.  

 

Varje användare ska ha ett unikt användar-ID, dvs. gruppidentiteter är inte tillåtna. 

 

Det ska finnas en process eller rutiner som underhåller och förvaltar behörigheter för ett system, 

exempelvis hantering av beställning, ändring och borttagning av behörigheter och rättigheter. 

Förändringar i användares roller måste återspeglas i behörighetshanteringen, t.ex. att användare får 

andra arbetsuppgifter eller avslutar sin anställning.  

 

Processer och rutiner för behörighetshantering ska följas upp och dokumenteras.  

 

13.4 Logghantering  

För att erhålla spårbarhet och att exempelvis möjliggöra incidentutredningar samt för att upptäcka 

avvikelser från legala eller interna regelverk bör system övervakas och loggas avseende 

användaraktiviteter, avvikelser, fel och informationssäkerhetshändelser. Detta är särskilt viktigt, och 

obligatoriskt, om system hanterar information med höga skyddskrav eller om regelstyrd 

behörighetshantering används i stället för teknisk behörighetshantering.  

 

Processer och rutiner för loggning ska följas upp och dokumenteras.  

 

Riktlinjer för behörighetshantering och loggning  

C.3.1  Det ska finnas dokumenterade processer och/eller rutiner för hantering av 

behörigheter och rättigheter till system.  

C.3.2  Varje användare ska ha ett unikt användar-ID.  

C.3.3  Externa användares åtkomst ska vara tidsbegränsad samt föregås av 

sekretessavtal. 



 

C.3.4  Det ska finnas dokumenterade rutiner för logghantering.  

C.3.5  Höga skyddskrav på konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet innebär 

också höga krav på spårbarhet. Loggning av användares aktiviteter i sådana 

system är obligatorisk.  

C.3.6  Då regelstyrd behörighetshantering används i ett IT-system i stället för 

teknisk behörighetshantering är loggning av användares aktiviteter 

obligatorisk.  

C.3.7  Förändringar i anställningar och roller ska omedelbart hanteras. 

C.3.8  Uppföljning ska ske av behörighetshantering och logghantering. 

 

 

13.5 Ändringshantering  

Ändringar ska ske på ett strukturerat sätt för att säkra systemets säkerhet, funktionalitet och 

användbarhet och för att minimera antalet fel orsakade av förändringen.  

Ändringar i system ska vara samordnade med IT.  

Avveckling av system ska ske på ett strukturerat sätt så att information hanteras i enlighet med 

dokumenthanteringsplaner.  

Större förändringar i eller omkring ett system ska föregås av en riskanalys.  

 

Riktlinjer för ändringshantering  

C.4.1  Det ska finnas dokumenterade processer eller rutiner för hantering av 

ändringar i system.  

C.4.2  Vid avveckling av system ska en plan upprättas för hur information ska 

migreras, raderas eller slutarkiveras. 

 

 

13.6 Användarinstruktioner  

Systemägare ansvarar för att det finns användarinstruktioner för samtliga användare till ett system. 

Användare ska utbildas enligt instruktionerna och kontroll ska göras att instruktionerna efterlevs. 

Användarinstruktionerna ska omfatta följande delar inom informationssäkerhet:  

  

• Regler kring inloggning och lösenordshantering  

• Behörigheter  

• Särskilda instruktioner för hur konfidentiell information får hanteras, t.ex. känsliga eller 

skyddade personuppgifter  

• Information om vad som loggas och konsekvenser av att bryta mot användarinstruktioner, t.ex. 

att ta del av eller sprida konfidentiell information  

• Incidentrapportering – användare ska vara vaksamma på brister och incidenter i systemet och 

veta hur man ska rapportera dessa (se avsnitt C7 – Incidenthantering). 

• Eventuell sekretessförbindelse  

 

Riktlinjer för användarinstruktioner  

C.5.1  Informationssäkerhetsregler ska finnas med i användarinstruktioner.  

C.5.2  Det ska finnas särskilda instruktioner för hantering av konfidentiell 

information som t.ex. skyddade personuppgifter.  



 

 

 

13.7 Riskanalyser  

Risker är tänkbara oönskade händelser som kan inträffa och som kan ha en negativ påverkan på 

mål. Antingen på mål med själva systemet eller på verksamheters mål. En risk är en kombination av 

hur sannolikt det är att en händelse inträffar och vilken konsekvens händelsen innebär.  

 

Riktlinjer för riskanalyser  

C.6.1  Riskanalyser ska genomföras i samband med större förändringar i eller 

omkring system.  

C.6.2  Riskanalysresultat ska dokumenteras. Akuta risker ska tas om hand 

skyndsamt och återstående åtgärder ska tas med i förvaltningsplaner.  

 

 

13.8 Incidenthantering  

Informationssäkerhetsrelaterade incidenter är oönskade händelser som kan, eller skulle kunnat, leda 

till brister i konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information. En incident kan innebära 

påverkan på en rad olika områden, såsom teknisk brist, personuppgiftsincident, obehörigt tillträde 

till lokaler eller obehörig åtkomst till IT-system. 

 

Systemägare ansvarar för att incidenter relaterade till system upptäcks, samlas in, hanteras, 

sammanställs och dokumenteras.  

 

Både mindre och allvarliga incidenter kan vara av akut art och behöva åtgärdas skyndsamt.  

 

 

Riktlinjer för incidenthantering  

C.7.1  Det ska finnas rutiner för hur användare ska rapportera incidenter.  

C.7.2  Akuta incidenter ska åtgärdas skyndsamt. 

C.7.3  Allvarliga incidenter ska utredas och dokumenteras. 

 

 

13.9 Kontinuitetshantering  

Krav på kontinuitet av driften av system sker i stora delar genom informationsklassificering. Höga 

skyddskrav för tillgänglighet innebär högre krav på säkerhetskopiering och redundans.  

Avbrott kan dock ändå alltid ske oavsett vilka förebyggande skyddsåtgärder som finns. Beroendet 

av funktionalitet i system kan ibland vara så högt att system helt enkelt inte får ligga nere. I dessa 

fall måste verksamheten ha planer och rutiner för att kunna fullfölja sitt åtagande även vid 

systemavbrott. 

 

Riktlinjer för kontinuitetshantering  

C.8.1  Reservplaner och manuella rutiner ska finnas för kritiska objekt med höga 

skyddskrav gällande tillgänglighet.  

  



 

Kapitel D: Informationssäkerhet i IT- miljön  
 

 

14 Inledning  
Detta kapitel innehåller riktlinjer rörande säkerhet i IT-miljö. Riktlinjerna vänder sig därför främst 

till chefer och medarbetare inom IT-enheten. Riktlinjerna riktar sig också till externa parter som 

arbetar på uppdrag åt Filipstads kommun, exempelvis inhyrda konsulter.  

Kapitlet är strukturerat utifrån standarden SS-ISO/IEC 27002:2014 som till största delar innehåller 

säkerhet i IT-miljöer:  

  

Avsnitt  Kapitel i 

27002  

D1  Hantering av tillgångar  8  

D2  Styrning av åtkomst  9  

D3  Kryptering  10  

D4  Fysisk och miljörelaterad säkerhet  11  

D5  Driftsäkerhet  12  

D6  Kommunikationssäkerhet  13  

D7  Anskaffning och utveckling av IT-

resurser  

14  

D8  Incidenthantering  16  

D9  Kontinuitetshantering  17  

D10  Granskning och kontroll  18  

 

 

Standarden innehåller mer vägledning och information än vad som finns i dessa riktlinjer, och 

standarden kan därför användas som ett stödjande dokument för att efterleva riktlinjerna. Inom 

vissa områden i IT-miljön behöver mer detaljerade instruktioner tas fram som kompletterar eller 

konkretiserar dessa riktlinjer. Även för detta ändamål kan denna eller andra standarder liksom andra 

vägledningar, från t.ex. MSB, vara till stöd. 

 

En central del i kommunens informationssäkerhetsarbete är informationsklassning. Information kan 

ha normala eller höga skyddskrav avseende konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i enlighet 

med kommunens klassningsmodell (se Kapitel B). IT-resurser som hanterar information ska ges ett 

skydd i enlighet med dessa skyddskrav. 

  

14.1 Roller och ansvar  

Ansvar för informationssäkerhet och IT-säkerhet inom IT-enheten följer ordinarie 

verksamhetsansvar. Det innebär att chefer och medarbetare inom respektive ansvarsområde 

ansvarar för att upprätthålla rätt nivå av informations- och IT-säkerhet för de processer och de IT-

resurser de ansvarar för.  

 

14.1.1 IT-säkerhetsansvarig  

Den IT-säkerhetsansvarige samordnar arbetet med säkerheten i kommunens IT-miljö och är 

stödjande vid kravställning på externa aktörer. Ansvaret för säkerheten i IT-resurser ligger inte på 

den IT-säkerhetsansvarige, utan dennes roll är att kravställa, stödja och kontrollera arbetet med att 

nå och upprätthålla rätt nivåer av säkerhet i dessa. 

 



 

För den IT-säkerhetsansvarige innebär detta i huvudsak att: 

• utforma och förvalta riktlinjer och instruktioner för IT-säkerhet,  

• stödja verksamheter i IT-säkerhetsfrågor,  

• följa upp och granska efterlevnaden av riktlinjer och instruktioner för IT-säkerhet,  

• stödja och bevaka framtagning och genomförande av handlingsplaner för att åtgärda brister 

som konstaterats i samband med säkerhetsgranskningar eller riskanalyser,  

• bistå vid utredning av misstänkta och inträffade säkerhetsincidenter,  

• stödja verksamheter vid extern kravställning rörande IT-säkerhet och uppföljning av externa 

leverantörers säkerhetsåtaganden,  

• leda eller delta i verksamheters riskanalyser rörande IT-relaterade risker,  

• verka för höjande av säkerhetsmedvetande inom IT, 

• ta fram statusrapporter för kommunens IT-säkerhet och 

• besvara revisionsrapporter. 

• omvärldsbevaka, nätverka och samverka externt inom området. 

 

Den IT-säkerhetsansvarige arbetar nära kommunens informationssäkerhetsgrupp. 

 

14.1.2 Roller i den IT-nära förvaltningen  

Kommunen har beslutat att tillämpa en systemförvaltningsmodell. Detta kapitel kompletterar de 

riktlinjerna med särskilda riktlinjer rörande informationssäkerhet i den IT-nära förvaltningen. 

 

IT-säkerhetsansvarig ansvarar för att IT-säkerheten i system överensstämmer med verksamhetens 

krav så att rätt säkerhetsnivå upprätthålls och att aktuella IT-resurser ges ett skydd som motiveras 

av klassningen av system samt ansvarar för att kommunens informationssäkerhetspolicy och dessa 

riktlinjer efterlevs.  

  

Systemdriftsansvarig ansvarar för att utföra IT-säkerhetsrelaterade aktiviteter på uppdrag av IT-

säkerhetsansvarig.  

 

 

15 Hantering av tillgångar  
 

15.1 Identifiering av IT-resurser och tilldelning av ägare  

Samtliga IT-resurser ska vara identifierade och tilldelade en ägare. En förteckning över alla IT-

resurser ska upprättas och underhållas.  

Resurser inom förvaltningsorganisationen, exempelvis verksamhetssystem, ska ha utpekade 

systemdriftsansvariga inom IT-enheten.  

 

15.1.1 Klassning av IT-resurser  

IT-resurser ska klassas i enlighet med kommunens modell för informationsklassning. 

Verksamhetssystem som klassats av den verksamhetsnära förvaltningen ska ges en nivå av IT-

säkerhet som överensstämmer med verksamhetens krav så att rätt säkerhetsnivå upprätthålls. 

Underliggande IT-resurser i form av infrastruktur, stödsystem m.m. ska ges minst motsvarande 

klassning. Ibland kan sådana underliggande IT-resurser ges en högre klassning än de 

verksamhetssystem som de stödjer, exempelvis om IT-system stödjer ett flertal system som var för 

sig inte är kritiska. 

 



 

15.1.2 Användningsinstruktioner  

Det ska finnas regler och instruktioner till hur IT-resurser får användas. Dessa ska baseras på IT-

resursernas klassning och skyddskrav enligt ovan. Regler och instruktioner ska finnas oavsett om 

IT-resursen endast används inom IT-enheten, av medarbetare inom kommunen eller av externa 

användare. De som använder eller har tillgång till IT-resurser ska få instruktioner om hur de 

hanterar dessa resurser, vilka villkor och vilket ansvar som gäller kring den åtkomst de fått sig 

tilldelad.  

 

Riktlinjer för hantering av tillgångar  

D.1.1  Samtliga IT-resurser ska identifieras och tilldelas en ägare.  

D.1.2  En förteckning över samtliga IT-resurser ska upprättas och underhållas. 

D.1.3  IT-resurser ska klassas baserat på klassningen av den information som 

hanteras i IT resursen enligt kommunens modell för informationsklassning. 

D.1.4  Skyddsåtgärder i en IT-resurs ska motsvara dess klassning så att rätt nivå av 

IT-säkerhet upprätthålls under IT-resursens hela livscykel, såväl vid 

införande, under drift som efter avveckling.  

D.1.5  Informationssäkerhetskrav som gäller användandet av IT-resurser ska 

förmedlas till användare i form av användningsinstruktioner  

 

 

16 Styrning av åtkomst  
Styrning av åtkomst är grundläggande för att skydda information och IT-resurser. Behörigheter 

innebär vissa rättigheter att använda en informationstillgång, exempelvis ett system, på ett 

specificerat sätt. Behörigheter, eller åtkomsträttigheter, definierar vad en användare har rätt att 

utföra, t.ex. läsa, söka, skriva, radera, skapa eller köra ett program. 

 

Grundprincipen är att behörighetstilldelning ska baseras på användares behov till information eller 

till de IT-resurser (system, databaser, operativsystem eller nätverk) som dessa behöver för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter. Om information är strukturerad och klassad är det betydligt enklare att 

upprätta åtkomstregler och behörighetstilldelningar. 

 

Inom vissa områden kan man behöva ha (teknisk) behörighet till en stor mängd information. Det 

kan vara svårt att på förhand definiera arbetsuppgifter, eller i akuta situationer måste kanske annan 

personal än den ordinarie snabbt ha åtkomst till information, som t.ex. inom vård och omsorg. Då 

får teknisk åtkomstkontroll ersättas av regelstyrd åtkomstkontroll, där regler säger att man inte får ta 

del av information som inte rör ens arbetsuppgifter. I sådana system är det särskilt viktigt med 

funktioner för uppföljning, övervakning och loggning. 

 

Det samlade systemet för styrning av åtkomst utgörs vanligen av både tekniska system och 

administrativa rutiner och omfattar:  

 

• Identifiering och autentisering av användares uppgivna identitet.  

• Reglering av åtkomsträttigheter; vilken information man kommer åt och vad man kan göra med 

den, t.ex. läsa, skriva, ändra, radera  

• Loggning av användarens aktiviteter.  

  



 

16.1 Identifiering och autentisering  

Identifiering innebär att aktiviteter och åtkomst till en IT-resurs kan knytas till en individ, därför ska 

alla användar-ID vara unika och personliga. 

 

Användar-ID och lösenord ger tillsammans en möjlighet till autentisering, dvs. verifiering av en 

uppgiven identitet. Vid åtkomst till information med höga skyddskrav avseende konfidentialitet 

och/eller riktighet ska stark autentisering användas. 

 

Lösenord är alltid konfidentiella och ska i alla skeden av sin livscykel skyddas mot åtkomst från alla 

andra än ägaren själv. Det innebär att rutiner ska finnas som säkerställer att lösenordet skyddas t.ex. 

från administratör eller handläggare oavsett om lösenordet tilldelas, förändras eller återställs. 

  

Riktlinjer för identifiering och autentisering  

D.2.1  Alla användare ska ha en unik användaridentitet.  

D.2.2  Namn på användare, som underlag för t.ex. e-postadresser, ska vara enhetliga 

i kommunen och stämma överens med folkbokföringen.  

D.2.3  Vid åtkomst till information med höga skyddskrav avseende konfidentialitet 

eller riktighet ska stark autentisering användas.  

D.2.4  Stark autentisering är krav vid fjärråtkomst till Filipstads kommuns IT-miljö.  

D.2.5  Fjärråtkomst för inloggning med administrativa (priviligierade) konton till 

IT-resurs med höga skyddskrav avseende konfidentialitet eller riktighet är 

inte tillåten.  

D.2.6  Lösenord är alltid konfidentiell information och ska i alla skeden av sin 

livscykel skyddas mot åtkomst från alla andra än ägaren själv. För att minska 

risken för obehörig åtkomst ska följande skyddsfunktioner införas:  

• Tekniska funktioner implementeras där så är möjligt i IT-resursen för 

att säkerställa att lösenordsregler för medarbetare avseende historik, 

komplexitet och åldring av lösenord följs.  

• Lösenord ska aldrig skickas/transporteras i klartext över nätverk. I de 

fall detta inte är möjligt ska tillfälliga lösenord i kombination med 

tvingande lösenordsbyte användas. Tillfälliga lösenord ska enbart 

vara giltiga för en (1) inloggning.  

• Lösenord får aldrig lagras på ett sätt som gör det möjligt att 

dekryptera dem till klartext. 

D.2.7 För att minska risken för obehörig åtkomst ska samtliga klienter (datorer 

samt mobila enheter) förses med låsskärm så att skärm automatiskt låses 

efter en definierad tids inaktivitet och enbart kan aktiveras igen genom en 

förnyad autentisering. 

 

 

16.2 Reglering av åtkomsträttigheter  

Åtkomst till IT-resurser ska baseras på dess klassning, exempelvis ställs större krav på metoder för 

autentisering vid åtkomst till information med höga skyddskrav (se ovan).  

 

För verksamhetssystem är det systemägaren i verksamheten som beslutar vilka som ska få tillgång 

till systemet och vilka behörigheter dessa ska ha, samt hur systemet är klassat. 



 

 

Det ska finnas beslutade och dokumenterade regler och rutiner för behörighetshantering i IT-

resurser. Detta inkluderar att underhålla och förvalta behörigheter, exempelvis hantering av 

beställning, ändring och borttagning av behörigheter och rättigheter. Förändringar i användares 

roller måste återspeglas i behörighetshanteringen, t.ex. att användare får andra arbetsuppgifter eller 

avslutar sin anställning. 

 

Det ska finnas rutiner kopplade till personalavdelningen där man säkerställer att reglering av 

åtkomst sker vid anställning, vid förändring av roll eller arbetsuppgifter samt vid upphörande av 

anställning. 

 

Innan någon tilldelas åtkomst till IT-resurs som innehåller konfidentiell information, ska alltid 

prövning av den enskilde ske och en tystnads- och sekretessförbindelse upprättas och den enskilde 

ska utbildas i vad förbindelsen innebär och vilket ansvar som följer. 

 

För externa användare gäller att tilldelning av åtkomst, utöver de regler som gäller all 

åtkomsttilldelning även ska vara tidsbegränsad för endast den tiden som behövs för att utföra 

uppgiften samt föregås av sekretessavtal. I vissa fall ska även säkerhetsskyddsavtal tecknas med 

leverantör och den enskilde användaren. 

 

För administrativa åtkomsträttigheter gäller att de ska vara restriktiva och ge endast de rättigheter 

som behövs för att utföra sitt uppdrag i den administrativa roll man har.  

 

Om funktion för privilegiehöjning finns ska sådan användas och om möjligt säkerställa att 

automatisk utloggning sker efter en definierad tids aktivitet vilken bör vara kortare än för normala 

användare. 

 

Regelbunden uppföljning och revision av samtliga åtkomsträttigheter ska ske kontinuerligt. För 

priviligierade användare med särskilda åtkomsträttigheter (administratörer) ska revision ske med 

kortare intervall. Särskild uppmärksamhet kan behöva ägnas då medarbetare med priviligierade 

åtkomsträttigheter slutar eller byter tjänst. Processer och rutiner för behörighetshantering ska följas 

upp och dokumenteras. 

 

 

  

Riktlinjer för reglering av åtkomsträttigheter  

D.2.8  Det ska finnas beslutade och dokumenterade regler och rutiner för 

behörighetshantering. 

D.2.9  IT-resurser ska ha åtkomsträttigheter som motsvarar hur de är klassade.  

D.2.10  Användaridentiteter och vilka individer dessa tillhör ska registreras i en 

gemensam förteckning och rutin ska finnas för att hålla denna förteckning 

uppdaterad. För att garantera spårbarhet ska rutinen även innehålla kontroll 

så att inte tidigare identiteter återanvänds. 

D.2.11  Åtkomst av IT-resurser ska vara registrerade i en förteckning med den 

åtkomst som beslutats och rutin ska finnas att hålla denna förteckning 

uppdaterad.  

D.2.12  Åtkomst som inte längre behövs eller behov av ny åtkomst ska regleras 

snarast, för IT-resurser inom en arbetsdag efter att behov upphör eller 

uppstår. Det ska finnas rutiner kopplade till personalavdelningen för att 



 

säkerställa att sådan reglering av åtkomst kan ske vid anställning, vid 

förändring av roll eller arbetsuppgifter samt vid upphörande av anställning.  

D.2.13  Administrativa rättigheter ska endast ges där så är uttryckligen nödvändigt 

och rättigheterna ska då vara tidsbegränsade. För tilldelning av 

administrativa rättigheter för användare på klienter gäller att sådan rätt i 

första hand ska ges tillfälligt för att t.ex. omfatta en installation av 

programvara och i andra hand ges för en viss tid med ett specifikt slutdatum.  

D.2.14  Gruppidentiteter är inte tillåtna. Eventuella undantag ska godkännas av 

systemägare i samråd med informationssäkerhetssamordnare.  

D.2.15  För externa användare gäller att tilldelning av åtkomst, utöver övriga regler 

för åtkomsttilldelning även ska:  

• Tidsbegränsas att endast omfatta tiden som behövs för att utföra 

uppgiften 

• Föregås av sekretessavtal  

D.2.16  Prövning av den enskilde ska ske och en tystnads- och sekretessförbindelse 

upprättas innan åtkomst tilldelas till IT-resurs som innehåller information 

med höga skyddskrav avseende konfidentialitet.  

 

 

16.3 Säkerhetsloggning  

För att erhålla spårbarhet och möjliggöra incidentutredningar och att i efterhand kunna utreda vad 

som hänt och för att upptäcka avvikelser från kommunens regelverk ska kommunens IT-resurser 

övervakas och loggas avseende användaraktiviteter, avvikelser, fel och informations-

säkerhetshändelser. Loggar ska skyddas mot manipulation och obehörig åtkomst, sparas en viss tid. 

 

I de fall logginformation går att knyta till en enskild person är de att betrakta som personuppgifter 

och omfattas då av krav i dataskyddsförordningen. Detta innebär bland annat att sådana loggar med 

personuppgifter ska skyddas från obehöriga. Det innebär också att om loggning används för att 

tekniskt övervaka ett system av säkerhetsskäl får loggen inte senare användas för andra syften. Om 

kontroller utförs för andra syften än det ursprungliga är lagkravet att personen ska informeras och 

ge sitt samtycke.  

 

Riktlinjer för säkerhetsloggning  

D.2.17  Vid åtkomst till IT-resurs och information med höga skyddskrav avseende 

konfidentialitet eller riktighet krävs loggning av åtkomst för att erhålla 

spårbarhet.  

D.2.18  Loggningsverktyg och logginformation ska skyddas mot manipulation och 

obehörig åtkomst. Logginformation innehållande loggning av åtkomst har 

alltid höga skyddskrav avseende konfidentialitet eller riktighet.  

D.2.19  Händelseloggar som registrerar användaraktiviteter, avvikelser, fel och 

informationssäkerhetshändelser, ska skapas, bevaras en bestämd tid.  

 

 



 

17 Kryptering  
Kryptering kan användas för flera ändamål, såsom att genom kryptering förhindra obehörig åtkomst 

till information, eller genom kryptografiska signaturer garantera informationens riktighet eller 

äkthet. 

 

IT-enheten ska vid behov tillhandahålla godkända krypteringslösningar och instruktioner hur dessa 

ska användas. Behov av kryptering ska baseras på informationsklassning. Vanligen finns behov av 

kryptering då det föreligger höga skyddskrav på konfidentalitet och/eller riktighet. 

 

Ibland kan krypteringslösningar medföra nya risker relaterade till nyckelhantering. Dessa risker 

behöver hanteras bl.a. genom revokering, validering och återställning av nycklar: 

• Revokering av nycklar gör det möjligt att avsluta åtkomst till IT-resurser.  

• Validering av nycklars giltighet och autenticitet möjliggör att användare av en IT- resurs kan 

avgöra om en nyckel är giltig och att innehavaren kan kontrolleras.  

• Återställning av nycklar är en funktion för att göra det möjligt att återställa information även 

om nyckel förloras. Detta kan t.ex. åstadkommas genom användandet av en särskild 

återställningsnyckel eller genom att nycklar säkerhetskopieras. Dock kan sådana lösningar 

innebära andra säkerhetsrisker eftersom nycklarna finns på fler ställen, och det ställer stora 

krav på åtkomstkontroll, administrativa rutiner och loggning så att åtkomst till nycklar kan 

spåras.  

  

Riktlinjer för kryptering  

D.3.1  Krypteringslösningar ska baseras på etablerade standarder och införande ska 

godkännas av informationssäkerhetsansvarig efter prövning av 

informationssäkerhetsrådet. 

D.3.2  Nyckelhantering ska säkerställas för att tillgodose de krav som finns för IT-

resurs avseende  

• Revokering av nycklar  

• Validering av nycklars giltighet och autenticitet  

• Återställning av nycklar 

D.3.3  Krypteringsnycklar är konfidentiell information och ska skyddas därefter.  

 

18 Fysisk och miljörelaterad säkerhet  
Fysisk och miljörelaterad säkerhet avser att förhindra otillåten fysisk åtkomst till, skador på och 

störningar i IT-resurser.  

Generellt gäller att informationsklassning ska användas som ett stöd för att utforma det fysiska 

skyddet som alltid måste utgå från vilken information som hanteras samt hur skyddsvärda IT-

resurserna är.  

  

18.1 Säkra utrymmen för IT resurser  

Säkra utrymmen med särskilda säkerhetskrav är exempelvis rum som används för servrar, switchar 

och annan kommunikationsutrustning, kontorsutrymmen där känslig information bearbetas samt 

arkiv. För IT-funktioner är det främst datorhallar, serverrum samt korskopplingsutrymmen som är 

aktuella. 

 

Tillträden till säkra utrymmen ska vara restriktiva och endast ges till de personer som behöver 

tillträde för att utföra sitt uppdrag i den roll de har. Det ska finnas dokumenterade beslut om vem 

som ges tillträde att arbeta i säkra utrymmen. 



 

 

Roller med ansvar för ett säkert utrymme har också ansvar att ta fram en instruktion för hur arbete i 

respektive lokal får bedrivas. Personer med arbetsuppgifter i säkra utrymmen ska ha god kännedom 

om de regler som gäller för arbetet i dessa lokaler. 

 

Säkra utrymmen ska utformas så att utrustning inte utsätts för vätskeläckage, korrosiva brand- och 

släckgaser, damm etc. VA-dragningar i eller i direkt närhet av driftmiljö ska undvikas och risker för 

vatteninträngning hanteras. Om golvbrunn finns ska åtgärder vidtas för att undvika att vatten kan 

tränga upp. 

 

Godkänt brandskydd och brandlarm ska finnas. Släckutrustning ska väljas så att inte onödig skada 

uppstår vid släckning av brand. Ventilation och andra genomföringar mellan brandceller ska förses 

med brandspjäll. 

 

Säkra utrymmen som innehåller IT-resurser med höga skyddskrav ska bevakas och fysisk närvaro 

ska loggas (t.ex. tillträdes- eller videoövervakningsloggar).  

  

18.1.1 Godsmottagning och lastning  

Utrymme för godsmottagning och lastning ska avgränsas och organiseras så att de begränsar 

onödigt tillträde till känsliga områden och säkra utrymmen. Inkommande gods ska registreras och 

godkännas av egen personal vid leveranstillfället och eventuella avvikelser från förväntad leverans 

ska kvitteras av leverantören.  

  

18.1.2 Underhåll, reparation och avveckling  

Underhåll av utrustning ska ske i enlighet med leverantörens anvisningar.  

Reparation av utrustning och IT-resurser kräver ofta åtgärder från extern personal och auktoriserade 

reparatörer med utbildning på den utrustning som ska hanteras. Sådan personal har oftast varken 

behörighet till den information som hanteras i IT-resursen eller tillträde till sådana säkra utrymmen 

där IT-resurser finns placerade och detta kräver därför särskild uppmärksamhet. 

Om underhåll och reparation ska utföras av utomstående på IT-resurs med höga skyddskrav 

avseende konfidentialitet ska vederbörande alltid underteckna sekretessavtal. Det kan ibland vara 

nödvändigt att vidta särskilda åtgärder, t.ex. att känslig information flyttas, raderas eller krypteras 

innan någon utomstående hanterar utrustningen. Detsamma gäller avveckling av IT-resurser där 

avveckling eller återanvändning bör ske på ett sådant sätt att känslig information inte riskerar att 

komma i orätta händer. Datamedia där information inte har krypterats kan t.ex. behöva skrivas över 

eller destrueras på ett säkert sätt innan den sänds till skrotning eller återanvändning.  

  

18.1.3 Skydd av utrustning  

Utrustning ska placeras och skyddas mot stöld och miljörelaterade hot som värme, kyla, fuktighet, 

vätska samt partiklar i luft. Användning ska ske i enlighet med de instruktioner som framtagits av 

utrustningens ägare. Riskerna för åverkan och stöld är högre i vissa av kommunens egna lokaler, 

t.ex. där många externa personer frekvent vistas och i publika lokaler. Där krävs stöldskydd (t.ex. 

fastlåsning) och märkning. 

 

Speciellt utsatt är också mobil utrustning där risken för förlust, stöld och skada är högre. Därför ska 

mobil utrustning som är avsedd att användas utanför kommunens lokaler förses med stöldskydd och 

märkning. Användning ska ske i enlighet med de instruktioner som gäller vid distansarbete och 

mobil utrustning där användare t.ex. ska säkerställa att utrustning antingen övervakas eller låses in 

för att minska risken för stöld.  

  



 

18.1.4 Elförsörjning  

Säker elförsörjning (t.ex. avbrottsfri kraft genom UPS och reservkraft) ska finnas så att IT- resurser 

skyddas från elavbrott och andra störningar som orsakas av fel i tekniska försörjningssystem.  

  

Riktlinjer för fysisk och miljörelaterad säkerhet  

D.4.1  Tillträdet till säkra utrymmen ska vara begränsat och regleras minst med hjälp 

av låssystem med separat nyckelsystem. Nyckel-, kort- och kodinnehav ska 

vara förtecknade.  

D.4.2  Rutiner för att arbeta i säkra utrymmen ska utformas och tillämpas. Roller 

med ansvar för ett säkert utrymme har också ansvar att ta fram en instruktion 

för hur arbete i respektive lokal får bedrivas.  

D.4.3  Beslut om vem som ges tillträde att arbeta i säkra utrymmen ska vara 

dokumenterat.  

D.4.4  Personal som beviljats tillfälligt tillträde till säkra utrymmen ska övervakas 

under hela besöket.  

D.4.5  Åtkomstpunkter såsom leverans- och lastningsområden och andra punkter där 

obehöriga personer kan komma in i lokalerna ska styras och om möjligt 

isoleras från säkra utrymmen med IT-resurser för att undvika säkerhetsrisker.  

D.4.6  Inkommande gods ska registreras och godkännas av egen personal vid 

leveranstillfället och eventuella avvikelser från förväntad leverans ska 

kvitteras av leverantören.  

D.4.7  Godkänt brandskydd och brandlarm ska installeras. Släckutrustning ska väljas 

så att inte onödig skada uppstår vid släckning av brand. Ventilation och andra 

genomföringar mellan brandceller ska förses med brandspjäll.  

D.4.8  Utrymmet ska utformas så att utrustningen inte utsätts för vätskeläckage, 

korrosiva brand- och släckgaser, damm etc. VA-dragningar i eller i direkt 

närhet av driftmiljö ska undvikas och risker för vatteninträngning hanteras. 

Om golvbrunn finns ska åtgärder vidtas för att undvika att vatten kan tränga 

upp.  

D.4.9  Utrymmen som innehåller informationstillgångar med höga skyddskrav ska 

uppfylla Skyddsklass 3 enligt SSF 200 Inbrottsskydd.  

D.4.10  IT-resurser ska skyddas från elavbrott och andra störningar som orsakas av 

fel i tekniska försörjningssystem. 

D.4.11  Kablage för ström och telekommunikation för data eller stödjande 

informationstjänster ska skyddas från avlyssning, störningar och skada.  

D.4.12  Åtgärder ska vidtas för att temperaturen hålls inom de gränsvärden som 

specificerats för aktuell utrustning, även vid störningar i elförsörjningen i de 

fall utrustning försetts med avbrottsfri kraft.  

D.4.13  Datamedia som innehåller för verksamheten kritisk information och 

systeminformation ska förvaras i för datamedia brandklassat datamedieskåp.  

D.4.14  Underhåll och reparation ska utföras på sådant sätt att information eller IT-

resurs inte riskerar att röjas eller skadas. Om utomstående ska utföra 

underhåll på IT-resurs med höga skyddskrav ska sekretessavtal tecknas. 

Känslig information ska döljas, flyttas eller raderas från utrustningen. 

Underhåll och reparation ska följas upp i loggböcker.  



 

D.4.15  Avveckling eller skrotning av IT-resurser och datamedia ska, efter att 

information som ska bevaras ha arkiverats, ske genom att information skrivs 

över, raderas eller förstörs.  

D.4.16  Avveckling eller skrotning av datamedia med höga skyddskrav på 

konfidentialitet sker genom att information skrivs över i multipla operationer, 

alternativt att mediet där informationen lagrats förstörs på ett fullständigt och 

oåterkalleligt sätt. Observera att krypterad datamedia inte är känslig om 

nyckel för dekryptering ges ett fortsatt skydd, eller att nyckel destruerats.  

D.4.17  IT-utrustning ska inte avlägsnas utanför kommunens lokaler utan tillstånd.  

D.4.18  IT-utrustning tillhörande kommunen avsedd att användas utanför kommunens 

lokaler ska förses med stöldskydd och märkning  

 

 

19 Driftsäkerhet  
 

19.1 Driftsrutiner  

Dokumenterade driftsrutiner ska finnas och göras tillgängliga för alla användare som behöver dem. 

Driftsrutiner ska finnas för väsentliga processer och objekt, såsom 

 

• installation och konfiguration av system,  

• uppstarts- och nedtagningsrutin,  

• säkerhetskopiering (se nedan),  

• underhåll av utrustning,  

• supportkontakter vid oväntade funktionella eller tekniska problem,  

• hantering av media och  

• datahall (se avsnitt D4 – Fysisk och miljörelaterad säkerhet).  

 

Riktlinjer för driftsrutiner  

D.5.1  Det ska finnas formella, beslutade och dokumenterade driftsrutiner för 

väsentliga processer och objekt. Dessa ska göras tillgängliga för alla 

användare som behöver dem.  

 

 

19.1.1 Skydd mot skadlig kod  

För att skydda mot skadlig kod behövs metoder för att förebygga, upptäcka skadlig kod och för att 

återställa IT-miljön efter angrepp. Förutom tekniskt skydd är det även viktigt att alla som använder 

IT-resurser vet hur de kan minska risken att drabbas av skadlig kod samt vad de ska göra om de 

misstänker angrepp av skadlig kod (se Kapitel A, avsnitt A3 – Skadlig kod). 

 

Kommunens IT-resurser ska skyddas från skadlig kod genom att antivirusprogramvara installeras. 

Skyddet ska regelbundet uppdateras. 

 

IT-resurser med höga skyddskrav ska regelbundet granskas med avseende på skadlig kod.  

Om angrepp av skadlig kod inträffat ska det finnas en fastställd rutin för återställning av IT-resurser 

(se avsnitt D8 – Incidenthantering). 

 



 

Säkerhetsuppdateringar är en viktig komponent för att hålla system och applikationer fria från 

säkerhetsbrister som kan exploateras av skadlig kod. 

 

Det ska finnas rutiner för att regelbundet samla in information om skadlig kod, t.ex. prenumerera på 

nyhetstjänster eller bevaka webbplatser som ger information om ny skadlig kod (t.ex. cert.se). 

 

 

 

Riktlinjer för skadlig kod  

D.5.2 Det ska finnas metoder och programvara för skydd mot skadlig kod som 

förebygger, upptäcker skadlig kod och som återställer i kommunens IT-miljö 

efter angrepp.  

Alla datorer ska ha skydd mot skadlig kod (antivirusprogramvara) som 

frekvent och regelbundet uppdateras.  

D.5.3  IT-resurser som stöder objekt med höga skyddskrav ska regelbundet granskas 

med avseende på skadlig kod.  

D.5.4  System och applikationer ska regelbundet uppdateras för att hållas fria från 

säkerhetsbrister som kan exploateras av skadlig kod. Säkerhetspatchar ska 

regelmässigt och skyndsamt installeras på alla IT- resurser enligt tillverkarnas 

rekommendationer och enligt fastställd rutin. 

D.5.5 Det ska finnas en fastställd rutin för återställning av datorer om kommunen 

skulle drabbas av skadlig kod eller virusutbrott.  

D.5.6 Det ska finnas rutiner för att regelbundet samla in information om skadlig 

kod, t.ex. prenumerera på nyhetstjänster eller bevaka webbplatser som ger 

information om ny skadlig kod (t.ex. cert.se). 

 

 

19.1.2 Säkerhetskopiering  

Säkerhetskopiering av information, program och speglingar av system är en viktig del av 

driftsäkerheten. Detta ger möjlighet att återställa en IT-resurs till ett fungerande tillstånd efter 

uppkomsten av ett fel och att åtgärda både riktighet och tillgänglighet hos information. 

 

Säkerhetskopieringen syftar till att väsentlig information ska kunna rekonstrueras med hjälp av 

säkerhetskopior och återlagringsrutiner. Dock är det inte alltid möjligt att återställa all information. 

Sådan information som tillförts systemet efter senaste säkerhetskopiering går normalt inte att 

återställa. 

 

Det finns en viktig skillnad mellan säkerhetskopiering och spegling (redundans). Den sistnämnda 

ger enbart ett skydd för tillgänglighet och inte riktighet, eftersom informationen är identisk vid 

spegling vilket innebär att eventuell felaktig information då återfinns på båda ställen. 

Säkerhetskopiering och spegling är tillsammans nödvändiga skyddsåtgärder för IT-resurser med 

krav på både riktighet och tillgänglighet. 

 

Vilka skyddsåtgärder som vidtas för specifika system ska styras på av hur de är klassade i 

aspekterna tillgänglighet och riktighet. 

 

Säkerhetskopior ska lagras geografiskt åtskilt från originalmaterialet för att skydda från fysiska 

incidenter och katastrofer som t.ex. brand och översvämning 



 

 

Säkerhetskopior ska testas regelbundet för att säkerställa att återlagring fungerar som avsett.  

 

 

  

Riktlinjer för säkerhetskopiering  

D.5.7 För IT-resurser med höga skyddskrav avseende tillgänglighet ska redundans 

finnas i delkomponenter, system, lagring och nätverk samt säkerställd 

infrastruktur för IT-drift, t.ex. UPS elförsörjning, reservkraft, redundant kyla 

m.m.  

Tillgänglighet ska övervakas med automatiska larm om viktiga kvalitetsmått 

inte uppfylls. Gränsvärden för larm ska sättas så att uppfyllande av 

målsättning för återställningstid säkerställs. Automatiska larm ska 

regelbundet testas.  

D.5.8  Baserat på objekts klassning av riktighet och tillgänglighet ska krav definieras 

för säkerhetskopiering av information. Dessa krav ska minst reglera vilken 

information som ska omfattas av säkerhetskopiering, hur lång tid 

säkerhetskopior ska sparas samt vilka kontroller som ska genomföras av att 

säkerhetskopiorna fungerar.  

Vidare ska maximal informationsförlust och målsättning för återställningstid 

definieras för varje IT-resurs och tillsammans med övriga krav ligga till 

grund för vald backuplösning.  

D.5.9 Det ska finnas en process för återlagring från säkerhetskopia som är testad 

och dokumenterad för respektive IT-resurs.  

D.5.10 Backup av IT-resurser med höga skyddskrav avseende tillgänglighet bör 

lagras på snabbt backupmedia. Övervakning av backupfunktion ska 

konfigureras med automatlarm vid problem. 

D.5.11  Säkerhetskopiering av information med höga skyddskrav avseende 

konfidentialitet ska ske till krypterad backupmedia eller ges motsvarande 

skydd. Säkra återställningsrutiner ska användas med kontroller att 

återställning av konfidentiell information ges rätt skydd efter återställning. 

D.5.12  Säkerhetskopior ska lagras geografiskt åtskilt från originalmaterialet. 

  

  

19.2 Loggning och övervakning  

Övervakning och loggning gör det möjligt att upptäcka händelser i IT-resurser. Genom loggning 

kan man i efterhand analysera vad som hänt och på så sätt möjliggöra korrigerande eller 

förebyggande åtgärder. Händelseloggar som registrerar användaraktiviteter, avvikelser, fel och 

informationssäkerhetshändelser ska skapas och bevaras. 

 

Loggning av händelser utgör grunden för automatiserade övervakningssystem som är kapabla att 

skapa konsoliderade rapporter och varningar avseende säkerhet i system och tillämpningar.  

 

Händelseloggar kan innehålla bl.a.  

• användarkonto,  

• systemaktiviteter,  

• datum, tider och uppgifter om viktiga händelser, t.ex. inloggning och utloggning,  

• enhetens identitet eller plats, om möjligt, och systemidentifierare,  



 

• register över lyckade och misslyckade åtkomstförsök till system,  

• poster av lyckade och misslyckade åtkomstförsök till data och andra resurser,  

• förändringar i systemkonfiguration,  

• användning av privilegierad åtkomst,  

• användning av systemverktyg och tillämpningar,  

• åtkomst till filer och typ av åtkomst,  

• nätverksadresser och protokoll,  

• alarm från systemet för åtkomstkontroll,  

• aktivering och inaktivering av säkerhetsverktyg, som anti-virussystem och 

intrångsdetekteringssystem, och  

• register över transaktioner som utförs av användare i tillämpningar.  

Krav på loggar och övervakningssystem kan variera beroende på IT-resursens art och 

användningsområde. Det är IT-resursens klassning och systemägarens krav som utgör grunden för 

behovet. 

 

Genom användning av loggverktyg samt att alla loggkällor använder gemensam och korrekt tid kan 

händelser i olika IT-resurser korreleras vilket ger en bättre och mera heltäckande bild av händelser 

jämfört med om logg övervakas i varje system för sig. 

 

Loggar kan innehålla känsliga data och personinformation. Lämpliga säkerhetsåtgärder ska därför 

vidtas.  

  

Riktlinjer för loggning och övervakning  

D.5.13  Loggning ska normalt ske i IT-resurser avseende fel, systemhändelser. 

Loggar ska sparas en viss tid. Typ och omfattning av loggar och 

övervakningssystem ska baseras på IT-resursers klassning och systemägares 

krav.  

D.5.14  För att säkerställa all typ av loggning av händelser ska systemklockorna i alla 

relevanta IT-resurser synkroniseras mot en betrodd referenskälla för korrekt 

tid.  

D.5.15  Loggningsverktyg och logginformation har höga skyddskrav och ska skyddas 

mot manipulation och obehörig åtkomst.  

 

 

19.2.1 Hantering av tekniska sårbarheter  

Tekniska sårbarheter i IT-resurser kan innebära exponering för skadlig kod, dataintrång eller andra 

sårbarheter. Det ska finnas rutiner så att information om tekniska sårbarheter erhålles i tid, att 

sårbarheter kan analyseras och att lämpliga åtgärder kan vidtas för att behandla de risker som 

sårbarheter medför. 

 

Okontrollerad installation av program kan medföra sårbarheter och incidenter, som exempelvis 

obehörig åtkomst till information, förlust av riktighet eller överträdelse av immateriella rättigheter. 

Regler för programinstallationer som utförs av användare ska upprättas och införas som definierar 

vilka typer av program en användare kan installera och på vilket sätt.  

 

 

 

Riktlinjer för hantering av tekniska sårbarheter  



 

D.5.16  Det ska finnas rutiner för att få information om, upptäcka, analysera och 

åtgärda tekniska sårbarheter i IT-resurser. Uppdateringar och 

säkerhetspatchningar ska göras regelbundet på IT-resurser.  

D.5.17  I de fall säkerhetspatchning inte är praktiskt möjlig ska information om 

tekniska sårbarheter i sådana IT-resurser inhämtas och analyseras och 

lämpliga åtgärder vidtas för att hantera den tillhörande risken. 

D.5.18  Säkerhetsgranskning av IT-resurser som exponeras mot Internet ska ske 

regelbundet och minst en gång per år för att kontrollera att inga uppenbara 

sårbarheter exponeras och att tillräcklig säkerhetsnivå upprätthålls. Sådan 

granskning kan t.ex. bestå av skanning av sårbarheter med automatiserade 

verktyg eller så kallade penetrationstester.  

D.5.19  Det ska finnas regler för programinstallationer som utförs av användare som 

definierar vilka typer av program en användare kan installera och på vilket 

sätt.  

 

 

20 Kommunikationssäkerhet  
Kommunikationssäkerhet är skydd i IT-resurser och nätverk som används för data-kommunikation i 

syfte att skydda den information som kommuniceras.  

 

20.1 Nätverkssäkerhet  

Nätverk måste hanteras och styras för att skydda information i anslutna system och tillämpningar. 

Det ska finnas rutiner för hantering av nätverk och förvaltning ska ske av ansvariga som utpekas av 

ägare till nätverk. 

 

Skyddsåtgärder ska införas för att nå säkerhet för information i nätverk och anslutna tjänster utifrån 

klassningen av anslutna objekt, dvs. krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Krav på 

skydd ska inkluderas i avtal för nätverkstjänster om dessa tjänster tillhandahålls som outsourcade 

tjänster. Skydd för nätverkssäkerhet kan exempelvis vara: 

 

• Autentisering av system  

• Kryptering  

• Regler för säkerhet och nätverksanslutning  

• Begränsning av systemanslutningar  

• Brandväggar och intrångsdetekteringssystem  

• Loggning och övervakning av nätverk  

• Separation av nätverk (segmentering) 

 

Segmentering betyder att dela upp nätverket i olika segment och ska användas som en del av den 

totala säkerhetslösningen för att skydda känslig information och övriga resurser. 

 

En grundläggande segmentering av nätverket ligger i att skilja interna nät från Internet, samt att 

utvecklings-, test- och produktionsmiljöer ska vara skilda från varandra. Ytterligare segmentering 

ska göras då det är motiverat av säkerhetsskäl. Brandväggar och utrustning för segmentering av 

nätverk behöver revideras regelbundet för att hållas uppdaterade med rätt regler för kommunikation 

mellan olika IT-resurser över de olika nätsegmenten.  

 

Riktlinjer för nätverkssäkerhet  



 

D.6.1  Krav på skydd vad gäller nätverkstjänster ska identifieras, dokumenteras och 

tillämpas samt inkluderas i avtal för nätverkstjänster om dessa tjänster 

tillhandahålls som outsourcade tjänster.  

D.6.2  Trådlös datakommunikation innehållande information med normala eller 

höga skyddskrav avseende konfidentialitet är endast tillåtet från godkända 

klienter. Teknik för att kryptera och säkra kommunikationen ska alltid 

användas oavsett skyddskrav.  

D.6.3  En grundläggande segmentering av nätverket ska göras för att skilja interna 

nät från Internet, samt att skilja utvecklings-, test- och produktionsmiljöer 

från varandra. Grupper av informationstjänster, användare och 

informationssystem kan ytterligare segmenteras i separata nätverk efter 

skyddsbehov.  

• Utrustning ska finnas för att kontrollera och förhindra obehörig 

nätverkstrafik mellan olika nätverkssegment.  

D.6.4  Brandväggar ska konfigureras i enlighet med dokumenterad 

brandväggspolicy. Av brandväggspolicyn ska framgå vilka nätverkstjänster 

som ska tillåtas, vilka händelser och aktiviteter som ska loggas och följas 

upp. Brandväggar och brandväggspolicy ska revideras periodiskt.  

D.6.5  Kommunikationstjänster mellan Filipstads kommun och externa nätverk ska 

dokumenteras och godkännas av IT-chef innan inkoppling får ske.  

 

 

20.2 Informationsöverföring  

Information som hanteras genom elektronisk meddelandehantering ska ges lämpligt skydd. Om e-

post innehållande information med höga skyddskrav avseende konfidentialitet ska sändas ska 

kommunens lösning för säkra meddelanden användas.  

Avtal som reglerar säker överföring av verksamhetsinformation mellan Filipstads kommun och 

extern part ska upprättas. Säkra protokoll ska användas för överföring av information med normala 

eller höga skyddskrav avseende konfidentialitet ska överföras. 

 

Riktlinjer för informationsöverföring  

D.6.6  Kommunikation med höga skyddskrav avseende konfidentialitet och riktighet 

ska alltid krypteras och kommunicerande parter ska identifieras på ett säkert 

sätt med digitala signaturer eller motsvarande.  

D.6.7  Utgående massutskick av e-post ska begränsas för att förhindra att kapad 

mailbox används till att skicka ut stora mängder spam.  

D.6.8  Överföringslösningar för verksamhetsinformation mellan Filipstads kommun 

och externa parter ska regleras genom avtal där minst följande regleras:  

• Motparten informeras om informationens klassning och garanterar att 

information med normala eller höga skyddskrav avseende 

konfidentialitet ges rätt nivå av skydd och inte förs vidare till annan 

part.  

• Kommunikationslösning ska definieras med de nätverkskomponenter 

som ingår i säkerhetslösningen samt den konfiguration och de 

inställningar som krävs för att upprätthålla rätt nivå av skydd.  



 

• Vid kommunikation med annan part med normala eller höga 

skyddskrav avseende konfidentialitet ska överföringen skyddas med 

kryptering 

• Trafik i uppsatta förbindelser ska loggas av båda parter.  

D.6.9  Kommunikation med e-post till andra organisationer skyddas i samtliga e-

postsystem genom att konfigurera och aktivera standardiserade 

säkerhetsfunktioner. 

D.6.10  E-post med höga skyddskrav avseende konfidentialitet till extern mottagare 

ska krypteras och signeras. 

 

 

21 Anskaffning och utveckling av IT-resurser  
Korrekt informationssäkerhet för IT-resurser ska säkerställas över hela livscykeln och börjar vid 

anskaffning eller utveckling. 

 

21.1 Säkerhetskrav på IT-resurser  

Krav som rör informationssäkerhet ska redan från början inkluderas i kraven för nya IT- resurser 

likväl som i krav för förbättringar av befintliga. Det gäller oavsett om IT-resursen upphandlas 

externt, utvecklas internt eller en kombination av båda (t.ex. anpassning av ett inköpt 

standardsystem).  

Informationssäkerhetskraven ska spegla den klassning som tilldelats IT-resursen och som baseras 

på t.ex. författningar och interna regelverk, riskanalyser eller analys av incidenter.  

Utveckling, anskaffning eller förändring av system som omfattas av verksamhetsnära förvaltning 

ska involvera parterna i förvaltningsorganisationen. IT-chef ansvarar för att rätt tekniska krav 

formuleras som överensstämmer med verksamhetens krav så att system ges skydd som korrelerar 

till klassningen.  

Utveckling, anskaffning eller förändring av underliggande IT-resurser i form av infrastruktur, 

stödsystem m.m. ska ha minst motsvarande krav som de system som de stöder. Ibland kan kraven 

vara ännu högre än för de system de stödjer, exempelvis om en IT-resurs stödjer ett stort antal 

system som var för sig inte är kritiska.  

Informationssäkerhetskrav ska dokumenteras och granskas av alla berörda parter innan 

utvecklingen, anskaffningen eller förändringen påbörjas.  

  

Riktlinjer för säkerhetskrav på IT-resurser  

D.7.1  Informationssäkerhet ska inkluderas i kraven för nya IT-resurser och i 

förändringar av befintliga. Det gäller oavsett om IT-resursen upphandlas 

externt, utvecklas internt eller en kombination av båda (t.ex. anpassning av 

ett inköpt standardsystem).  

Informationssäkerhetskraven ska baseras på den klassning som tilldelats IT-

resursen och ska dokumenteras och granskas av alla berörda parter innan 

utvecklingen, anskaffningen eller förändringen påbörjas.  

 

 

21.2 Säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd  

Vid upphandling av IT-stöd gäller ovanstående riktlinjer för säkerhetskrav på IT-resurser. Det är än 

viktigare vid extern upphandling att vara tydlig när det gäller kravställning av informationssäkerhet. 

Externa leverantörer använder kanske annan terminologi och har annan förståelse för 



 

informationssäkerhet än vad som föreligger internt i kommunen. Exempelvis är man kanske inte 

familjär med klassning av information och objekt, och även om man är det kanske man tillämpar 

andra nivåer och tolkar de olika nivåerna på annat sätt. 

 

Avtal med IT-leverantör ska reglera ansvar för implementation och upprätthållande av 

säkerhetsfunktioner och ansvar för testning och verifiering av dessa. Dessutom ska avtalet reglera 

ansvar för sådana brister som eventuellt upptäcks under drift. 

 

Om leverantören av upphandlade system även ska sköta driften tillkommer krav som kan innefatta: 

 

• Fördjupade krav på leverantörens interna IT-miljö och informationssäkerhet (t.ex. 

certifieringar)  

• Leverantörens kontinuitetshantering  

• Rätt till tredjepartsrevision  

• Sekretessavtal  

• Personuppgiftsbiträdesavtal  

• Rätt till incidentrapporter från leverantören  

 

I kravspecifikationer ska alltid tydliga krav på säkerhet formuleras som sedan används vid 

utvärdering av anbud. Upphandling av IT-stöd ska alltid göras i samverkan med ansvarig för 

upphandling.  

 

Riktlinjer för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd  

D.7.2  Tydliga informationssäkerhetskrav ska ställas vid upphandling av IT-stöd och 

ska sedan användas vid utvärdering av anbud. Kraven ska baseras på den 

klassning som tilldelats IT-resursen.  

D.7.3  IT-leverantörer ska alltid delge hur de bedriver säkerhetsarbete i såväl den 

operativa verksamheten som avseende säker systemutveckling.  

D.7.4  Avtal med IT-leverantör ska innefatta stöd och support i händelse av fel och 

incidenter.  

D.7.5  Avtal med IT-leverantör ska reglera hur kontroll av avtalets uppfyllande ska 

ske, t.ex. genom tredjepartsrevision eller granskning genomförd av Filipstads 

kommun.  

D.7.6  Upphandling av system där extern leverantör även ska hantera driften medför 

ytterligare krav, exempelvis:  

• Fördjupade krav på leverantörens interna IT-miljö och 

informationssäkerhet (t.ex. certifieringar)  

• Leverantörens kontinuitetshantering  

• Rätt till tredjepartsrevision  

• Sekretessavtal  

• Personuppgiftsbiträdesavtal  

• Rätt till incidentrapporter från leverantören  

D.7.7  Upphandling av IT-stöd ska göras i samverkan med kommunens enhet för 

upphandling. 

D.7.8  För att säkerställa tillgänglighet till källkod samt underhåll och utveckling i 

händelse av oväntade förändringar hos IT-leverantör eller dess 

underleverantörer ska så kallad källkodsdeposition användas, där minst ett 

exemplar av källkoden lämnas i säkert förvar hos tredje part.  



 

D.7.9  Avtal med IT-leverantör ska innefatta:  

• Att leverantören innan leverans till Filipstads kommun genomför 

säkerhetstestning av system och ingående komponenter.  

• Att leverantören ska åtgärda eventuella säkerhetsbrister som 

identifierats i samband med acceptanstest och/eller leveranskontroll.  

D.7.10  Om IT-leverantör använder underleverantör för hela eller del av leveransen 

ska ett avtal tecknas dem emellan som reglerar såväl affärsmässighet som 

säkerhet. Avtalet ska kunna delges. Följande punkter ska då minst beaktas 

avseende säkerhet:  

• Hur applicerbara krav i avtal med IT-leverantör säkerställs även mot 

dess underleverantör  

• Hur rättsliga krav uppfylls, exempelvis rörande lagstiftning om 

sekretess och personuppgifter  

• Vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att alla berörda parter, 

inklusive underleverantörer, är medvetna om sitt säkerhetsansvar, 

licensieringsarrangemang, äganderätt till koden och upphovsrätt  

• Vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa kvalitet i leverans från 

underleverantör  

 

 

21.3 Säkerhet vid systemutveckling  

Processer och rutiner ska finnas på plats för att säkerställa att informationssäkerhet designas och 

införs under utvecklingscykeln av IT-resurser. Säkerhet måste vara en integrerad del i 

utvecklingsprocessen, från början till slut. 

 

För systemutvecklings- och integrationsåtgärder ska utvecklingsmiljöer upprättas och skyddas över 

IT-resursens hela livscykel. En säker utvecklingsmiljö inkluderar människor, processer och teknik 

som är involverad i systemutveckling och integration. Det innebär även att alla utvecklare måste ha 

en grundkompetens i programvarusäkerhet och att utvecklingsprocesser innehåller komponenter av 

utbildning och omvärldsbevakning. 

 

Outsourcad systemutveckling ska övervakas och styras och säkerhetsfunktionalitet ska säkerställas 

vid utveckling. Om ingen etablerad modell används av leverantören krävs en betydligt mer 

ingående analys för att säkerställa en säker utvecklingsprocess.  

 

Riktlinjer för säkerhet vid systemutveckling  

D.7.11  Processer, rutiner och regler ska finnas som reglerar att informationssäkerhet 

finns med under hela utvecklingscykeln av IT-resurser.  

D.7.12  För systemutvecklings- och integrationsåtgärder ska utvecklingsmiljöer 

upprättas och skyddas över IT-resursens hela livscykel. 

D.7.13  Systemutvecklare ska ha kompetens i programvarusäkerhet. 

D.7.14  Vid outsourcad systemutveckling ska krav ställas att man tillämpar en 

etablerad modell för säker systemutveckling. 

 

 



 

21.3.1 Säkerhetskrav vid test  

Säkerhetsfunktionalitet ska testas vid utveckling och testning ska göras gentemot de ställda 

säkerhetskraven och i enlighet med riktlinjer för säker utveckling. Vid test kan man dra nytta av 

automatiserade verktyg, t.ex. verktyg för kodgranskning eller för skanning av sårbarheter. Testning 

bör utföras i en realistisk testmiljö för att säkerställa att systemet inte kommer att införa sårbarheter 

i organisationens miljö och att testerna är tillförlitliga. 

 

Testdata bör skyddas och kontrolleras. System- och acceptanstest kräver normalt avsevärda 

mängder testdata som är så snarlika produktionsdata som möjligt. Att använda 

produktionsdatabaser för test bör undvikas och personuppgifter måste i så fall först anonymiseras. 

 

Test-, utvecklings- och driftmiljöer ska separeras för att minska risken för obehörig åtkomst eller 

ändringar i produktionsmiljön. Utvecklare ska inte tillåtas att testa icke fastställda och godkända 

programversioner eller förändringar i driftmiljö. 

 

Riktlinjer för säkerhetskrav vid test  

D.7.15  Säkerhetsfunktionalitet ska testas vid utveckling och testning ska göras 

gentemot de ställda säkerhetskraven och i enlighet med riktlinjer för säker 

utveckling.  

D.7.16  Produktionsdata ska inte användas i test utan all testdata ska väljas ut 

noggrant, skyddas och styras. Om produktionsdata ändå behöver används 

gäller följande:  

• Testdata ska alltid anonymiseras från personuppgifter  

• Rutiner för styrning av åtkomst som tillämpas för produktionssystem 

ska också gälla vid test av sådana system  

• Behörighet ska godkännas av IT-enheten varje gång produktionsdata 

kopieras till ett testsystem  

• Produktionsdata ska omgående raderas från testsystem efter avslutad 

test 

• Kopiering av produktionsdata ska loggas för att erhålla spårbarhet.  

D.7.17  Test- eller utvecklingsversioner får ej placeras i produktionsmiljö utan 

utvecklings-, test och driftmiljöer ska separeras för att minska risken för 

obehörig åtkomst eller ändringar i produktionsmiljön.  

 

 

22 Incidenthantering  
Med informationssäkerhetsincident avses en händelse som har eller skulle kunnat ha försämrat 

konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet hos information.  

Alla medarbetare i kommunen är skyldiga att rapportera incidenter (se Kapitel A). Detta  

innefattar självklart även medarbetare på IT-enheten samt externa aktörer som exempelvis 

konsulter. Även svagheter i skydd (brister) ska rapporteras, exempelvis larm som inte fungerar, 

öppna dörrar till våra lokaler eller öppna fönster efter kontorstid osv. IT- och informationsrelaterade 

incidenter och brister ska rapporteras till IT-support. 

 

Processer och rutiner ska finnas på plats för att säkerställa ett konsekvent och effektivt 

tillvägagångssätt för hantering av informationssäkerhetsincidenter inklusive kommunikation i 

samband med incidenterna. 

 



 

Incidenthanteringsprocessen måste självklart omfatta och hantera informationssäkerhetsincidenter. 

Dessa kan vara av olika typer, exempelvis: 

• Obehöriga har fått tillträde till kommunens lokaler  

• Obehöriga har kommit åt information  

• Dokument, till exempel publika rapporter, har ändrats felaktigt eller utan behörighet  

• Infektion av virus eller annan skadlig kod  

• Information som borde ha funnits arkiverad har försvunnit  

• IT-resurser missbrukas av medarbetare eller externa personer  

 

Viktiga aktiviteter i incidenthanteringsprocessen är  

• Mottagning av information om incidenten  

• Styrning av eventuella behov av omedelbara åtgärder. Dessa kan vara av temporär art tills en 

mer hållbar lösning kan komma på plats  

• Analys av orsaker till incidenten så att korrektiva och preventiva åtgärder kan vidtas  

• Återkoppling och kommunikation med dem som är påverkade av eller involverade i 

återhämtning efter incidenten liksom till den som rapporterat incidenten  

 

Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för hanteringen av incidenter i samverkan med berörda 

verksamhetsansvariga. Vid incidenter relaterade till IT-system ska samverkan med relevanta roller i 

förvaltningsorganisationen ske. 

 

Incidenter där brott eller misstanke om brott föreligger ska alltid polisanmälas och insamling av 

bevis m.m. ska inte göras utan samråd med polisen. Medarbetare och deltagare i verksamheten som 

har upptäckt en incident eller svaghet där brott misstänks föreligga, ska inte själva försöka bevisa 

detta då det kan försvåra utredningar. 

 

Kunskaper baserade på analyser av hanterade incidenter ska användas för att minska sannolikheten 

eller konsekvenser av framtida, liknande, incidenter. Kort sagt bör man lära av sådant som har 

inträffat så att man kan vidta åtgärder för att förhindra återupprepning. Vissa åtgärder kan behöva 

vidtas skyndsamt och i samband med att en incident inträffar. 

 

Större incidenter ska sammanställas i incidentrapporter som respektive systemägare ansvarar för att 

ta fram i samverkan med informationssäkerhetssamordnaren. Mindre incidenter ska registreras och 

sammanställas och kan ligga till grund för kvantifiering och statistik. 

 

Erfarenheter från inträffade incidenter, t.ex. genom incidentrapporter och statistik, ska ligga till 

grund för framtida beslut för att förbättra skyddet, t.ex. att investera i nya säkerhetslösningar.  

 

 

 

Riktlinjer för incidenthantering  

D.8.1  Det ska finnas en incidenthanteringsprocess som omfattar 

informationssäkerhetsincidenter. Processen ska innefatta:  

• Mottagning av information om incidenten 

• Styrning av eventuella behov av omedelbara åtgärder. Dessa kan vara 

av temporär art tills en mer hållbar lösning kan komma på plats 

• Analys av orsaker till incidenten så att korrektiva och preventiva 

åtgärder kan vidtas 



 

• Återkoppling och kommunikation med de som är påverkade av eller 

involverade i återhämtning efter incidenten liksom till den som 

rapporterat incidenten. 

D.8.2  Större incidenter ska sammanställas i incidentrapporter som respektive 

systemägare ansvarar för att ta fram i samverkan med 

informationssäkerhetssamordnaren. 

D.8.3  Erfarenheter från inträffade incidenter, t.ex. genom incidentrapporter och 

statistik, ska ligga till grund för framtida beslut för att förbättra skyddet, t.ex. 

att investera i nya säkerhetslösningar.  

D.8.4  Medarbetare är skyldiga att rapportera informationssäkerhetsincidenter såväl 

som informations- och IT- relaterade brister i system eller tjänster.  

D.8.5  Incidenter där brott eller misstanke om brott föreligger ska alltid polisanmälas 

och insamling av bevis m.m. ska inte göras utan samråd med polisen.  

 

 

22.1 Krisorganisation och krisplan  

En krisplan ska finnas som ska aktiveras vid händelse av allvarliga incidenter eller kriser i IT-

miljön. Krisplanen ska ha en ansvarig förvaltare och innehålla bl.a. krisorganisation, 

kontaktpersoner och operativa steg att vidta under en allvarlig störning eller kris.  

 

Riktlinjer för krisorganisation och krisplan  

D.8.6  Det ska finnas en krisorganisation på IT-enheten för allvarliga incidenter och 

kriser som tydligt beskriver roller och ansvar.  

D.8.7  Det ska finnas en krisplan på IT som ska aktiveras vid händelse av en 

allvarlig incident eller kris. Krisplanen ska bl.a. innehålla krisorganisation, 

kontaktpersoner och operativa steg att vidta under en allvarlig störning eller 

kris.  

D.8.8  Krisplanen ska testas och övas minst en gång per år. Identifierade brister och 

svagheter ska åtgärdas i syfte att ständigt förbättra krisplanen för IT.  

 

 

23 Kontinuitetshantering  
Kontinuitetshantering innebär att man i en organisation systematiskt arbetar med att och skapa en 

god återhämtningsförmåga för kritiska verksamhetsprocesser och minimera konsekvenserna av 

störningar, avbrott och katastrofer. Arbetet innefattar att identifiera kritiska verksamhetsprocesser 

och dessas beroenden av stöd och resurser som t.ex. personal, lokaler och verktyg. 

 

IT-resurser är ofta viktiga stöd för kritiska verksamhetsprocesser som ibland kan vara helt beroende 

av att det finns tillgängligt och fungerar som avsett. Kontinuitetshantering för IT är därför en viktig 

del i informationssäkerhetsarbetet för att minimera negativa konsekvenser vid allvarliga IT-

relaterade incidenter eller avbrott. Syftet är att efter ett större avbrott så snabbt som möjligt återgå 

till normalläge och att konsekvenserna för verksamheten ska vara så små som möjligt, både under 

och efter avbrottet. 

 



 

Detta innebär att det för objekt med höga skyddskrav avseende tillgänglighet måste finnas en 

beredskap för hur man hanterar avbrott. 

 

Riktlinjer för kontinuitetshantering  

D.9.1  Det ska finnas kontinuitetsplaner för samtliga kritiska IT-resurser med höga 

skyddskrav avseende tillgänglighet. 

D.9.2  Övning och testning av kontinuitetsplaner ska genomföras och utvärderas 

regelbundet och identifierade brister samt svagheter åtgärdas med syfte att 

ständigt förbättra kontinuiteten för IT.  

D.9.3  Kontinuitetsplaner ska finnas tillgängliga för de medarbetare som ingår i 

aktiviteterna, men samtidigt utgör planerna information med högt 

skyddsvärde och förvaras skyddat så att de inte blir åtkomliga för obehöriga.  

 

 

24 Granskning och kontroll  
Granskning av IT-säkerhet för IT-resurser ska ske regelbundet för att kontrollera att inga uppenbara 

sårbarheter exponeras och att tillräcklig säkerhetsnivå upprätthålls. Sådan granskning kan t.ex. vara 

skanning av sårbarheter med automatiserade verktyg eller så kallade penetrationstester. Särskilt 

viktigt är det att genomföra kontroll och granskning av kritiska delar av IT-miljön som direkt eller 

indirekt stöder system med höga skyddsvärden, samt införande av nya IT-lösningar. 

 

Sårbarheter och brister som upptäcks vid granskningar ska tas upp för åtgärdande i 

genomförandeplaner, t.ex. förvaltningsplaner. Akuta sårbarheter och brister ska åtgärdas 

omedelbart. Rapportering av större sårbarheter och brister ska ske till 

informationssäkerhetssamordnaren. 

 

Revision av hela eller stora delar av IT-miljön ska göras minst vartannat år. Revision eller mätning 

av informationssäkerhet i stort kan även omfatta IT-miljön.  

 

Riktlinjer för granskning och kontroll  

D.10.1  Kritiska delar i IT-miljön som stödjer objekt med höga skyddsvärden ska 

regelbundet övervakas och granskas för att sårbarheter och brister ska 

upptäckas.  

  

D.10.2  Nya IT-lösningar ska vid osäkerhet gällande säkerhetsförhållanden utsättas 

för tekniska granskningar.  

D.10.3  Sårbarheter och brister som upptäcks vid granskningar ska tas upp för 

åtgärdande i genomförandeplaner, t.ex. förvaltningsplaner. Akuta sårbarheter 

och brister ska åtgärdas omedelbart.  

D.10.4  Rapportering av större sårbarheter och brister ska ske till 

informationssäkerhetssamordnaren.  



 

D.10.5  Revision av hela eller stora delar av IT-miljön ska göras minst vartannat år. 

Innan granskning eller revision kan ske ska följande beaktas:  

• Behov på åtkomst till system och data inför granskning eller revision 

ska avtalas med systemägare  

• Omfattningen av tekniska aktiviteter för granskning eller revision ska 

beskrivas för och godkännas av IT-resursens ägare.  

• Aktiviteter vid granskning eller revision begränsas om möjligt till 

skrivskyddad åtkomst av program och data  

• Granskning som kan påverka tillgänglighet bör utföras under 

servicefönster eller vid sådan tidpunkt då påverkan på verksamheten 

är så liten som möjligt  

• All åtkomst vid granskning eller revision ska övervakas och loggas  
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