Kommunfullmäktige i Filipstad
kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 20 april kl. 18.15

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30
minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt
vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 27 april 2017 kl. 16.00 .
Justerare: Britt-Marie Wall och Helen Eriksson med Henrik Forsberg och Patrik
Fornander som ersättare.
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15 december 2016

Dnr 2016/256

Motion om inrättande av Barnrättsombud i Filipstads kommun
KF 15
december
2016

I motion 28 november 2016 skriver Christer Olsson (M):
” FN:s Barnkonvention förväntas inom en snar framtid att bli svensk lag.
Det finns därför anledning att lyfta barnrättsperspektivet på ett mer
systematiskt och utvecklingsinriktat sätt också i Filipstads kommun.
Ett första steg i detta arbete kan vara att inrätta ”Barnrättsombud” i
kommunens olika verksamheter. Genom att införa barnrättsombud i
kommunens verksamheter kommer barnets bästa att ständigt finnas som
ett medvetet perspektiv i det dagliga arbetet. Detta kommer också att
bidra till implementeringen av Barnkonventionen i Filipstads kommun.
Landstinget i Värmland arbetar redan nu framgångsrikt på detta sätt och
har kunnat konstatera att arbetssättet fungerar mycket väl för att på ett
effektivt och bra sätt medvetandegöra organisationen om barns
rättigheter.
Undertecknad yrkar därför;
att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och komma med förslag
på hur vi i Filipstads kommun ska arbeta med barns rättigheter utifrån
FN:s Barnkonvention, samt hur vi ska organisera och inrätta
Barnrättsombud i kommunens olika verksamheter”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
______

KS 25 januari
2017

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till kommunchef Claes Hultgren.
_______
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Kommunchef Claes Hultgren och kanslichef Catrin Marsell föreslår i
tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2017 följande svar;
”Landstinget i Värmland har sedan många år systematiskt arbetat med
att tillvarata både barnperspektiv och barnets perspektiv i verksamheten.
De har satsat bland annat på att jobba lodrätt i organisationen och då
förankra systematiken i arbetsgruppen med hjälp av Barnrättsombud.
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har sedan tidigare erfarenhet
av det strukturella nätverksarbetet som i Region Skåne utformat. Där
arbetar kommunerna på ett övergripande ledningsplan med att
implementera barnens rättigheter i ledning, styrning och beslut.
I Värmland har nu ett utvecklingsarbete startat där SKL och Landstinget i
Värmland tillsammans driver processen. Första uppstartsmötet var den
22 november 2016. Under vintern/våren 2017 deltar Filipstads kommun
med representanter från Kommunkansliet i detta arbete. Flera av våra
lokala politiker har visat intresse för arbetet inte minst med sitt
deltagande vid en halvdag den 7 februari om ledning och styrning i frågor
som rör barnets rättigheter.
Under den närmsta tiden kommer -i och med det pågående arbetetFilipstads kommun ta ställning till hur vi skall säkerställa barnens rätt
enligt Barnkonventionen. Klart är att implementering behöver ske på
bred front. Det är både en fråga om styrning och kunskapsutveckling. En
del i arbetet kan vara att utse Barnrättsombud. Förslag kommer att
utarbetas under året”.
Förslag till beslut
att anse motionen besvarad.
Arbetsutskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att förslaget utgör svar på motionen samt
att anse motionen besvarad.
_______
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Christer Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslaget utgör svar på motionen samt
att anse motionen besvarad.
________
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Dnr 2016/74

Motion ”Skogen är framtiden”
I motion 29 mars 2016 skriver Benny Ahremark Persson (C) att
en av Sverige och världens största utmaningar är att ställa om till ett
hållbart samhälle där vi använder oss av förnybara material.
Forskningen visar att i livscykelperspektiv har en byggnad med
trästomme längre primärenergianvändning och lägre koldioxidbalans
än ett motsvarande hus uppfört i traditionellt byggmaterial. Även i
produktionsfasen medför produktion av trähus såväl lägre
energianvändning som koldioxidutsläpp än produktion av traditionellt
byggda hus. Likaså i demonteringsfasen visar forskningen fördel för
trämaterialet gentemot traditionellt byggmaterial som betong och stål.
Träbyggnationer kombinerat med energieffektivitet och användning av
förnybara energikällor bidrar till ett hållbart samhälle.
Ur brandsynpunkt kan en träbyggnad idag konstrueras och byggas på
ett säkert sätt.
Kommunens uppgift som offentlig aktör är att driva på
hållbarhetsutvecklingen framåt och gå före och visa vägen.
Centerpartiet vill att Filipstads kommun på ett konkret sätt prioriterar
trä vid alla byggnationer där det är möjligt, helt eller delvis.
Flera städer i Sverige profilerar sig som trästäder, det är dags att även
Filipstad gör det. Flera städer har även antagit en träbyggnadsstrategi
och de är en del av ett nationellt trädstadsnätverk. Ett nätverk som
stimulerar medlemmarna till samverkan, erfarenhetsutbyte och
framförallt att främja ett hållbart samhälle.
Centerpartiet föreslår att Filipstads kommun
-antar en träbyggnadsstrategi
-ansluter sig till föreningen Trädstad Sverige.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______
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Kommunstyrelsen beslutar

Beslutsexp:
I N-P

att remittera motionen till tekniske chefen för att i samråd med miljöoch bygg utarbeta ett svar.
__________
Teknikutskottet har behandlat motionen vid sammanträdet 6 mars 2017,
§ 21 och beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Yttrande Inge Nilsson Piehl, teknisk chef och förvaltningschefen Hannes
Fellsman, miljö- och Byggförvaltningen:
”År 2004 antog riksdagen ”Den nationella träbyggnadsstrategin”. Den
syftade till att skapa ett engagemang för ökat byggande i trä. I samband
med detta formades ett nätverk som heter Trästad, bestående av ett
antal kommuner med intresse för ett utvecklat träbyggande. Från
Värmland har Sunne kommun deltagit. Sedermera har en förening
bildats under namnet Trästad Sverige med samma syfte att stimulera
och öka engagemanget för byggande i trä.
Flera av de kommuner som finns representerade i föreningen Trästad
Sverige har också låtit ta fram kommunal Träbyggnads strategi. Dessa
strategier syftar till att förstärka kommunernas profil och stimulera
tränäringen i aktuell region genom ökat fokus på trä, samt att stimulera
besöksnäring och frågorna kring träbyggandets historia och framtida
användning av trä.
En kommun har enligt föreningen Trästad Sverige flera områden inom
vilket man kan, om man finner det lämpligt, påverka användandet av trä i
byggprocessen.
-

Genom sitt skogsinnehav och genom de skogsvårds planer som
upprättas.

-

Genom markinnehav, genom att i försäljning eller
exploateringsavtal skriva in krav på byggande i trä.
Genom direktiv i samband med eget byggande.

-

Genom ägardirektiv och liknande till kommunala bostadsföretag
kan kommunerna anvisa att trä skall beaktas som ett alternativ i
varje byggprocess.

-

Genom aktiviteter som fokuserar på träbyggandets historia i
bygderna och framtida användning av trä som byggmaterial.
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Kommunstyrelsen, Teknik och Service och Bygg och Miljöförvaltningen
anser att byggande i trä i vissa fall och under vissa omständigheter är att
föredra, men att byggande i andra material i många fall är väl så bra och
i vissa fall lämpligare och billigare än att bygga i trä.
Vi anser att de normer, regler och lagar som styr byggande är det som
kommunen har att följa och de bäst lämpade byggmaterialen både ur
funktion och ekonomi är de material som skall användas. Att särskilt ta
fram en kommunal strategi och fokusera på ett byggmaterial, som
träbyggnadsstrategiarbetet syftar till, kommer inte enligt vår uppfattning
att underlätta framtida nödvändig byggproduktion i kommunen.”.
Efter föredragning av ärendet yrkar Benny Ahremark Persson bifall till
motionen.
Torbjörn Parling, ordförande yrkar bifall till teknikutskottets förslag
Efter överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande
proposition om bifall, dels till ordförandes förslag och dels till Benny
Ahremark Perssons förslag. Sedan propositionerna besvarats och
ordförande förklarat Torbjörn Parlings yrkande antaget begärs votering
vilken verkställs enligt följande voteringsproposition. Den som röstar
bifall till Benny Ahremarks förslag röstar Ja, den det ej vill röstar nej.
Vid härefter företaget upprop röstar Christer Olsson, Gisela Nyquist, Filip
Dahlöv och Benny Ahremark för Ja-propositionen. Britt-Marie Wall,
Torbjörn Parling, Marina Isaksson, Olle Engström, Henric Forsberg och
Jomark Polintan röstar för Nej-propositionen. Kommunstyrelsen beslutar
med 7 röster mot 4 att bifalla teknikutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Christer Olsson, Gisela Nyquist, Filip Dahlöv och Benny Ahremark
reserverar sig mot beslutet.
_____

Kf 20 april
2017
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Dnr 2016/195

Revidering av stadga och taxa för torghandel
Under 2016 fick teknik- och serviceförvaltningen uppdraget att revidera
torghandelsstadgan som är från 1995. Stadgan har reviderats så att
torghandel nu även tillåts på fredagar vilket har varit ett önskemål från
handlare. I övrigt refererar stadgan till nyare lagstiftning kring
livsmedelshantering.
Taxan för upplåtelse av allmän platsmark är från 1971, den har bara
indexreglerats år från år men de olika upplåtelseformerna är oförändrade
vilket gör att det uppstår problem vid olika aktiviteter då samhället har
förändrats på 45 år.
De nya avgifterna för olika upplåtelser ligger i nivå med vad andra
kommuner i Filipstads storlek tar för motsvarande upplåtelser. Ärendet
har varit uppe till diskussion i Centrumföreningen.
Teknikutskottet beslutade vid sammanträdet 6 mars 2017, § 14
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna den reviderade lokala ordningsföreskriften för torghandel
samt ny taxa för upplåtelse av allmän platsmark.
Inge Nilsson Piehl presenterar ärendet och besvarar frågor.
Christer Olsson yrkar höjning av avgift för fast pris till 2 400 kr/år. Benny
Ahremark Persson yrkar bifall till Christer Olssons förslag.
Torbjörn Parling och Jomark Polintan yrkar bifall till teknikutskottets
förslag. Ordförande ställer de båda förslagen under proposition, sedan
propositionerna besvarats förklarar ordförande att teknikutskottets
förslag vunnit bifall.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna den reviderade lokala ordningsföreskriften för torghandel
samt ny taxa för upplåtelse av allmän platsmark.
_______
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Dnr 2017/63

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende
2016 års verksamhet
Kommunens revisorer har granskat kommunens styrelse och nämnders
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i
koncernen Filipstads Stadshus AB samt Stiftelsen Filipstadsbostäder
under år 2016.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorernas analyser av väsentlighet och risk har varit vägledande för
valet av granskningsinsatser och har utgjort grunden till revisionsplanen
för verksamhetsåret 2016.
Revisionen har löpande tagit del av styrelsens och nämndernas
verksamhet via protokoll och andra beslutsunderlag, samt genom samtal
med förtroendevalda och tjänstemän. Revisionen har även haft dialog
med kommunfullmäktiges presidium.
Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår av
Revisionsberättelse för år 2016, Revisorernas redogörelse 2016,
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser
från de kommunala företagen. Revisionen har inte erhållit
revisionsberättelse avseende de gemensamma nämnderna,
hjälpmedelsnämnden samt drifts- och servicenämnden som underlag för
ansvarsprövning.
Revisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar i Filipstads kommun i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett
tillfredställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att
styrelsens och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen,
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ och
tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Ks § 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

20 april 2017
22 mars 2017

9

Dnr 2017/63

Årsredovisning 2016
Ekonomienheten har utarbetat förslag till årsredovisning för 2016.
Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen,
redovisningsprinciper, noter, resultaträkning och balansräkning för den
affärsdrivande verksamheten, drift- och investeringsredovisning i
sammandrag, personalredovisning, verksamhetsberättelser per nämnd
samt diverse bilagor.
Årets resultat
Visar ett positivt resultat på 4,3 mkr före extraordinära poster. En
förbättring mot föregående år med 3,0 mkr och mot budgeterad
resultatnivå med 3,0 mkr. Nämnderna sammantaget visar ett underskott
med -4,3 mkr jämfört med budget.
Avsättning har gjorts till ny framtida återvinningscentral (ÅVC) med 0,4
mkr, med 0,7 mkr för Social investeringsfond. Investeringar uppgår till
41,4 mkr.
Under året har Filipstads kommun erhållit 14,7 mkr från Migrationsverket
för extraordinära kostnader i samband med det kraftigt ökade
mottagandet av nyanlända under 2015. Dessa medel har använts för
nedskrivning av förskolan Lyckan med 6,5 mkr och HVB-boendet
Riddarnäset med 8,2 mkr.
Av de erhållna medel som Filipstads kommun fick under 2015, 55,5 mkr,
har totalt 29,3 mkr använts under 2015-2016.
I bokslut har 0,8 mkr disponerats för att täcka kostnader inom
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet, avseende Vägvisaren.
Barn- och utbildningsnämnden har under året erhållit 2,8 mkr ur
integrationsmedlen för kostnader kopplade till integration. Ytterligare
beslut finns om nyttjande av dessa medel med 1,8 mkr.
Kommunchefen Claes Hultgren och Ekonomstrateg Britt-Inger
Gustafsson presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill.
Kommunstyrelsen beslutar
att ej vidta några ändringar i förslaget till bokslut som delgetts
revisorerna för granskning.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisning för 2016 samt
att godkänna resultatutredningen för 2016 inklusive de
avsättningar/dispositioner som redovisats.
______
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Dnr 2016/254

Bostadsförsörjningsplan 2017-2019
Enligt lagen om kommunal bostadsförsörjning ska kommunerna upprätta
en Bostadsförsörjningsplan varje mandatperiod.
Bostadsförsörjningsplanen beskriver kommunens förutsättningar
gällande innevånarnas möjligheter till bostäder. Vidare innehåller den
kommunens bedömning om behov de närmsta åren samt de åtgärder
kommunen vidtar eller planerar vidta, för att främja innevånarnas
möjligheter till bra boende.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 december 2016 § 100 att
fastställa förslag till bostadsförsörjningsplan. Remissvar har inkommit
från Stiftelsen Filipstadsbostäder, Hällefors och Karlstads kommun.
Hällefors och Karlstads kommuner har ingen erinran mot förslaget och
Stiftelsen Filipstadsbostäder tillstyrker förslaget till
Bostadsförsörjningsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
bostadsförsörjningsplanen för perioden 2017-2019.
Arbetsutskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta bostadsförsörjningsplanen för perioden 2017-2019.
_______
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bostadsförsörjningsplanen för perioden 2017-2019.
_______
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Dnr 2017/94

Interpellation om nedläggning av Swedbanks lokalkontor i Filipstad
Christer Olsson (M) skriver i interpellation 5 april 2017:
”Med anledning av Swedbanks besked om att lägga ner sitt lokalkontor i
Filipstad och den försämrade samhällsservice som detta kommer att
medföra för bankens kunder i Filipstads kommun så önskar
undertecknad ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande;
•

Hur länge har detta varit känt hos kommunledningen?

•

Visste kommunledningen om Swedbanks planer när kommunen
hösten 2016 upphandlade och tecknade avtal med banken?

•

Om så inte var fallet, kan man anta att banken underlät att
informera om sina planer vid upphandlingstillfället?

•

Vilka krav ställde kommunen i sin upphandlingsspecifikation av
bank?

•

Fanns något krav i upphandlingen om att banken skall ha ett lokalt
kontor som också är öppet och kan ge kommunens medborgare
och kommunens anställda en acceptabel bankservice?

•

Hur är avtalet med Swedbank utformat och vad lovar banken att
leverera vad gäller tjänster till kommunen?

•

Efter att Swedbank nu lägger ner sitt lokalkontor så kommer det
endast att finnas ett lokalt bankkontor som är öppet i Filipstad,
nämligen Handelsbanken. Detta var den bank som kommunen
fram till årsskiftet 2016/2017 hade upphandlingsavtal med. – Vad
avgjorde att Swedbank ”vann” upphandlingen hösten 2016?

•

Har kommunstyrelsens ordförande några planer på att agera i
ärendet?

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Filipstads kommun, dess innevånare och näringsliv är inte betjänta av att
samhällsservicen i kommunen utarmas. Det är mycket angeläget för
kommunens utveckling och framtid att såväl banker som affärer och
annan service finns kvar i kommunen. En aktiv debatt om
kontanthantering pågår också som bäst och vad gäller detta så finns
ingen bank i Filipstad som erbjuder detta längre – bedrövligt!
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Dnr 2017/94

Interpellation – Nytänkande kommunanställda
Helen Eriksson (FIL) skriver i interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Per Gruvberger, inkommen 7 april 2017:
”Idag har Filipstads kommun ett Nytänkarpris där
arbetsplatser/arbetslag/enheter omfattas av möjligheten att utnämnas till
nytänkare.
Det innebär att om de kommer på bra idéer som är en positiv förändring
och till nytta för kommunens verksamheter eller invånare kan de vinna
ett Nytänkarpris. Meningen med det här priset är att skapa ett ökat
intresse och engagemang bland kommunens medarbetare för det
kommunala uppdraget samt syfta till att få fram förbättringsidéer.
Fackförbundet Unionen skriver i sin rapport ”Från förslagslåda till
innovationsförmåga”
– Förutom att utveckla och ta tillvara kompetens och ha ett bra
”idéklimat” på arbetsplatsen behöver företagen ha tydliga metoder för att
ta tillvara idéerna.
Vidare skriver de bland annat om varför de är viktigt med innovativa
idéer och varför medarbetarna har möjlighet att få vara uppfinningsrika.
En kreativ arbetsmiljö där kompetens utvecklas och tas tillvara ger bättre
och roligare jobb. Det ger individen en starkare ställning på
arbetsmarknaden, vilket ökar möjligheten till avancemang inom företaget
eller att byta jobb.
Att idéer tas tillvara och bidrar till att produkter förbättras, ökar företagets
möjlighet att bli mer lönsamt och växa.
Om man applicerar det på kommunens verksamheter och byter ut ordet
produkter mot tjänster blir frågorna som följer:
1. Vad händer med de eventuella idéer som inte blir ett Nytänkarpris?
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2. Finns det något ytterligare styrdokument och vad gruppledare/chefer
ute i verksamheten ska tänka på när medarbetare kommer med nya
idéer så att det är klart och tydligt både för medarbetare och
gruppledare/chefer vad man ska göra med nya idéer och förslag när det
kommer till återkoppling om hela eller delar av idén blir verklighet eller
inte”.
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Kf §
Anmälningsärenden

1. Beslut Länsstyrelsen – Ny ersättare i Kf efter Ottfried Eickenrodt,
Lena Olsson (M)
2. Revisionsplan 2017 (bifogas)
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