
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 mars 2018                          1 (8)___________ 
Plats och tid:          Bröderna Ericssonrummet  kl 09.00-11.24 
                               Ajournering 09.40-09.57 
                                                                          
Beslutande:  Per Gruvberger (S), ordförande 
 Torbjörn Parling (S)   
 Britt-Marie Wall (S)   
 Christer Olsson (M) 
   Gisela Nyquist (-) 
   
 
        
Övriga deltagande: Mikael Kilhage, IT-chef §§ 15,16 
 Hannes Fellsman, förvaltningschef  
   Inge Nilsson Piehl, förvaltningschef 
   Annika Alfredsson, personalchef § 19 
 Catrin Marsell, kanslichef, sekreterare   
 Claes Hultgren, kommunchef  
   
      
Justerare: Christer Olsson                   
   
Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 7 mars 2018 
 
 
 
Underskrifter:      
 Sekreterare Catrin Marsell  Paragraf 14-20 
     
  
 
      Ordförande Per Gruvberger    Ordförande del av § 17 Torbjörn Parling
   
              
 
           
                               Justerande Christer Olsson         Justerar del av § 17 Torbjörn Parling
   
______________________________________________________________________
   ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum: 5 mars 2018 
 
Anslagsdatum: 8 mars 2018                           Datum för anslags nedtagande: 4 april 2018 
 
Förvaringsplats   Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift      
 Nicole Lindberg Utdragsbestyrkande 
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Au  § 14       Dnr 2018/ 

Bokslut 2017 – Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ekonomienheten har sammanställt det ekonomiska utfallet för 2017 inom 
kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. 

Av sammanställningen framgår att utskottets verksamhet inklusive 
kommunfullmäktige redovisar ett resultat om 2 603 tkr mot budget. I 
resultatet inryms såväl överskott som underskott. 

Kommunchef Claes Hultgren och förvaltningschef Hannes Fellsman 
presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill.  

Kommunchef Claes Hultgren presenterar aktuell ekonomisk situation i 
kommunen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att   fastställa förslag till bokslut och överlämna det till kommunstyrelsen. 

_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Au  §  15      Dnr 2018/ 

Gemensam upphandling telefoni 

IT-chef Mikael Kilhage informerar om det pågående arbetet för att kunna 
göra en gemensam upphandling för flera Värmlandskommuner. Vid 
starten var 15 värmlandskommuner med och ingen har hittills hoppat av, 
10 kommuner har inkommit med fullmakter. Detta kommer ej drivas av 
den gemensamma Drift- och servicenämnden utan kommer hanteras 
med fullmakter från deltagande kommuner.  

En förstudie har genomförts, inkluderat olika studiebesök och Request 
for information (RFI) som gjorts med hjälp av ett konsultbolag, följt av 
workshops. Det är en gemensam uppfattning att storskalighet ger en 
tydlig kostnadseffektivitet. Vidare eftersträvas en upphandling som leder 
till ett bra avtal med en långsiktig partner som inkluderar utveckling under 
avtalstiden. Tjänsterna som upphandlas är teknik för mobil molnväxel 
inklusive operatörstjänster. Filipstads kommuns IT-chef och inköpschef 
håller ihop arbetet och planerar att till teknikutskottet den 7 maj 
presentera förfrågningsunderlag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att   delta i gemensam upphandling enligt ovan samt 

att   uppdra till IT chef Mikael Kilhage och inköpschef Helena Sköld 
Löfgren att genomföra detta arbete. 
______     

   Utdragsbestyrkande 
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Au  §  16     Dnr 2018/ 

System för hantering av systemförvaltning, personuppgiftsansvar 
och informationssäkerhetsarbete 

Kanslichef Catrin Marsell och IT-chef Mikael Kilhage anför i 
tjänsteskrivelse daterad 2018-02-27 följande: Den 25 maj 2018 blir EU-
direktivet General Data Protection Regulation (GDPR) svensk lag. Det 
innebär att vi måste tydliggöra, utveckla samt strukturera vårt arbete på 
nya sätt. I Filipstads kommun har en arbetsgrupp bestående av bland 
annat säkerhetssamordnare Michael Björklund, IT-chef Mikael Kilhage 
och kanslichef Catrin Marsell identifierat och planerat det arbete som 
måste vidtas för att organisationen skall säkerställa att vi lever upp till de 
krav som ställs på oss. Målsättningen med arbetet är att vi skall 
implementera system och rutiner i vår befintliga organisation och därmed 
inte behöva ytterligare medarbetare för att arbete med dessa frågor 
specifikt.  
Organisationen behöver i detta arbete rutiner och kunskap men även ett 
fullgott digitalt stöd som håller över tid. Det finns givetvis olika typer av 
digitala system som har olika hög grad av funktionalitet. Den typ av 
system vi avser att upphandla är ett för ändamålet väl utvecklat system 
som inbegriper samtliga tre nämnda delar och som ger stöd i 
processerna. Vid införandet kommer vidare visst konsultstöd krävas.  
Vid en omvärldsanalys bedömer förvaltningen att det för inköp, 
uppsättning och införande (inklusive konsultkostnader) bedöms ca 200 
tkr åtgå för centrala engångskostnader. Löpande årliga kostnader 
bedöms kunna inarbetas i budget (ca 40 tkr/år). 

Förslag till beslut 
att   använda 200 tkr av tidigare avsatta omstruktureringsmedel (KS 
2011 § 24) för inköp och införande av digitalt stöd för att hantera 
systemförvaltning, personuppgiftsansvar och 
informationssäkerhetsarbete 
Catrin Marsell och Mikael Kilhage presenterar ärendet och besvarar 
frågor i anslutning härtill. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  

att   bifalla förvaltningens förslag 
_______ 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Au  § 17       Dnr 2018/ 

Ombud till Inera ägarsamråd 

Inera har bjudit in till ägarsamråd den 5 april 2018. Filipstads kommun 
kan välja att delta och då behöver ombud utses.  

Torbjörn Parling föreslår Per Gruvberger som ordinarie och Christer 
Olsson som ersättare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att   utse Per Gruvberger som ordinarie ombud samt 

att   utse Christer Olsson som ersättare 
_______ 

Per Gruvberger och Christer Olsson meddelar jäv och deltar inte i 
beslutet i de delar då de själva blivit valda. Torbjörn Parling är 
ordförande då Per Gruvberger väljs till ombud och är justerare då 
Christer Olsson utses som ersättare.  

 Utdragsbestyrkande 
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Au  § 18       Dnr 2018/ 

Näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras av kommunchef Claes 
Hultgren och kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger om aktuell 
situation runt det husföretag som avser starta verksamhet på södra 
industriområdet.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att   med godkännande lägga informationen till handlingarna 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 

30
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Au  § 19       Dnr 2018/ 

Personalfrågor 

Personalchef Annika Alfredsson informerar om att socialchefen aviserat 
avsikt att gå i pension under år 2019. Rekryteringsarbetet bör starta i tid. 
Tidsplan enligt tjänsteskrivelse presenteras utifrån att sista arbetsdagen 
är den 30 mars.  

Processen föreslås starta med att kravspec tas fram av personalchef, 
kommunchef och nämndordförande. Upphandlat rekryteringsbolag deltar 
i arbetet och målsättningen är att ny socialchef kan tillträda den 1 januari. 

Kort information lämnas även om förutsättningar i årets lönerevision. 

Vidare rapporteras att diskussion har förts med 
arbetstagarorganisationerna gällande vad minnesgåva vid 25 års 
anställning skall utgöras av. Förslag som framkommit är att utöver 
presentkort och guldklocka även erbjuda inköp av konst. Saken 
presenteras för beslut vid kommande sammanträde.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att   med godkännande lägga informationen till handlingarna samt 

_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Au  § 20    

Rapport från Inlandsbanan AB´s extrastämma 

Kommunens ombud Per Gruvberger deltog i Inlandsbanan AB:s extra 
stämma den 1 mars 2018. 

Per Gruvberger rapporterade att Östersund återtagit sin begäran inför 
extra bolagsstämman om att entlediga ordförande från styrelsen, 
ytterligare en styrelseledamot från näringslivet och fullföljande av 
samarbetsavtalet med Macquarie.  

De närvarande vid stämman uttalade fullt förtroende för styrelsen och att 
de fullföljer avtalet med Macquarie och parallellt tittar på egen regi. 
Enskilda ägare ska inte bredvid styrelsen ha diskussioner med tredje 
part.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att   med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
_______   

   Utdragsbestyrkande 
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