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Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2017 

Au § 

Information gällande näringslivsanalys 

Håkan Wolgast från Bisnode presenterar den genomförda 
näringslivsanalysen i Filipstad. Tidigare har liknande analyser 
genomförts i 120 av Sveriges kommuner.  

Analysen bygger på offentliga redovisningsuppgifter där paranetrar 
såsom förädlingsvärde, tillväxt och konkurrenskraft sammanställs till en 
bild över näringslivet i kommunen.  

Vid presentationen belyses branschfördelning och branschbalans i 
Filipstad jämfört med övriga regionen och landet.  

I samband med presentationen besvaras även frågor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att   med godkännande lägga informationen till handlingarna 
_______   

   Utdragsbestyrkande 
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FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2017 2 

Kommunstyrelsen 25 januari 2017 9 
Kommunfullmäktige 15 december 2016 3 

Beslutsexp: 
KC 

Au § 7 
Ks § 7 
Kf  § 90       Dnr 2016/256 

Motion om inrättande av Barnrättsombud i Filipstads kommun 

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. 

______ 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera motionen till kommunchef Claes Hultgren. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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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 arbetet-  
Filipstads 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. 
_______ 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2017  4 

Au  § 8        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. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Au  § 9     Dnr 2017/26 

Nyemission Inlandsbanan AB, förvärv av aktier i Inlandsbanan AB 
samt avyttring av aktier i Destination Inlandsbanan AB  

I Destination Inlandsbanan AB (DIAB) är Filipstads, Kristinehamns, 
Storfors och Vansbro kommuner delägare tillsammans med 
Inlandsbanan AB (IBAB). För att få en mer ändamålsenlig ägarstruktur 
föreslås nu att aktierna i bolaget säljs till IBAB samtidigt som dessa 
kommuner köper aktier i IBAB vid en nyemission. De nuvarande 
styrelserna läggs samman till en gemensam utan personförändringar. 
Beslut i frågan tas vid IBAB:s stämma 9-10 maj. 

Filipstads kommun innehar idag 28 aktier i DIAB vilka värderas till totalt 
36.300 kronor baserat på det bokförda egna kapitalet vid årsredovisning 
2015. Vid föreslagen nyemission köper Filipstads kommun 6 aktier i 
IBAB för totalt 33.429 kr, vilket även det motsvarar värdet av eget kapital 
vid årsredovisning 2015.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att sälja Filipstads kommuns 28 aktier i Destination Inlandsbanan AB till 
Inlandsbanan AB för en köpeskilling om totalt 36.300 kronor 

att köpa 6 aktier i Inlandsbanan AB till en köpeskilling om totalt 33.429 
kronor samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger att 
underteckna avräkningsnota och teckningslista.  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   bifalla förslaget. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Ks  § 
Au  § 9        Dnr 2017/40 

Svar på revisionsrapport Övergripande granskning arbetet med 
intern kontroll 

Kommunrevisionen har genomfört en övergripande granskning av 
arbetet med intern kontroll. Granskningen har redovisats i rapport 
daterad 11 januari 2017 och visar på en relativt väl fungerande struktur i 
kommunens arbete. Det påtalas dock förbättringspunkter framför allt 
gällande upprättande av nämndspecifika styrdokument samt 
nämndernas medverkan vid bedömning av riskområden och 
framtagande av kontrollplan.  
Revisorerna önskar svar senast 31 mars 2017. 

Förslag till svar till revisorerna; 

Kommunstyrelsen har tagit del av den av revisorerna genomförda 
övergripande granskningen av arbetet med intern kontroll.  

Kommunstyrelsen avser i och med detta att verka både för egen och för 
övriga nämnders utveckling på området. Härvid ska särskilt fokuseras på 
att stärka nämndernas delaktighet och medverkan vid bedömning av 
riskområden och framtagande av kontrollplan. Vidare ska behov av 
upprättande av nämndspecifika styrdokument avseende intern kontroll 
påtalas för de nämnder som hittills inte antagit sådant. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   fastställa svar till revisorerna enligt förlaget. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Au  § 11  Dnr 2017/34 

Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland 

Landstinget i Värmland och Region Värmland har upprättat rubricerat 
remissmaterial. Svar önskas 31 mars 2017. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott diskuterar möjliga synpunkter på materialet och i frågan. 
Vidare konstateras att kommunstyrelsens arbetsutskott i detta ärende 
överlåter till kommunstyrelsen att fatta beslut om yttrande. Vidare 
konstateras att det behöver tillsättas en arbetsgrupp som uppdras att 
utforma förslag till svar. 

Arbetsutskottet beslutar 

att  överlåta till kommunstyrelsen att besluta om yttrande samt 

att  tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utforma förslag till yttrande. I 
arbetsgruppen ingår Per Gruvberger, Christer Olsson och Claes 
Hultgren. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Au  § 12  Dnr 2017/50 

Bokslut 2016 – Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ekonomienheten har sammanställt det ekonomiska utfallet för 2016 inom 
kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. 

Av sammanställningen framgår att utskottets verksamhet inklusive 
kommunfullmäktige redovisar ett resultat om -792 tkr mot budget. I 
resultatet inryms såväl överskott som underskott. 

Kommunchef Claes Hultgren presenterar materialet. I samband med 
presentationen besvaras även frågor.  

Arbetsutskottet beslutar 

att   fastställa bokslutet för kommunstyrelsens arbetsutskotts 
verksamhet. 
_______  

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
I N P 

Au § 13 
Kf  § 3       Dnr 2017/36 

Motion om säkerhetsspegel vid Kungsgatan-Tegnérgatan i Filipstad 

I motion inkommen 12 februari 2017 skriver Tord Johansson (SD): 

”Filipstadsbor har kontaktat SD Filipstad om att korsningen Kungsgatan-
Tegnérgatan utgör en stor trafikfara. Det är med stor rädsla och 
försiktighet man svänger vänster ut på Kungsgatan likväl som man vid 
korsningen åker rakt fram på Kungsgatan. Något behöver göras för att 
öka säkerheten i denna korsning. 

Sverigedemokraterna i Filipstad föreslår därför: 
Att kommunen ser över möjligheten att sätta upp en eller två speglar i 
korsningen Kungsgatan-Tegnérgatan”. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
____ 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till tekniske chefen. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
KC 

Au § 14 
Kf  § 2       Dnr 2017/19 

Motion om el-stationer för uppladdning av elbilar 

I motion 1 februari 2017 skriver Ulla Olsson (L): 

” Då försäljningen av el-bilar ökar med en rasande fart i Sverige, gäller 
det att vi inom Filipstads Kommun hänger med och drar nytta av 
utvecklingen.  

Speciellt nu när Energimyndigheten ger bidrag till kommuner för 
uppförande av el-stationer. Mellan åren 2015-2018 finns ca 2 miljarder kr 
avsatta till stödet (läs mer på www.energimyndigheten.se) 

Många som ska norrut, passerar Filipstads kommun och de som har en 
el-bil kan få problem, för det finns bara en laddningsstation i Filipstads 
Kommun och den är privat vid Hennickehammars Herrgård.  
Efter Karlstad, så finns ingen allmän laddningsstation förrän i Fagersta 
eller Malung. (Se karta på uppladdningsstationer på 
www.uppladdning.nu).  

Det vore ett ypperligt tillfälle att få förbipasserande att lära känna 
Filipstad och ev äta eller handla, medan bilen står på laddning. Och 
varför inte med en trevlig skylt, vid våra infarter, bjuda in till en gratis 
laddning. 
Det finns ev även Filipstadbor, som behöver tillgång till 
laddningsstationer. 

Jag föreslår: 
-att det sätts upp el-stolpar för uppladdning av el-bilar på lämpliga ställen 
i vår kommun. Och att man ser till att sprida information om dessa. 
-att man vid infarterna klart, vänligt och tydligt bjuder in till 
laddningsstolpar. Ett lämpligt laddningsställe kan vara Stora torget, med 
närhet till matställen och affärer att fördriva tiden i”. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
_______ 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommunchefen. 
_______ 
 

   Utdragsbestyrkande 

http://www.uppladdning.nu/
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Beslutsexp: 
Drift- och 
service 

Au  § 15    Dnr 2017/53 

Gemensam upphandling av diarie- och ärendesystem 

Karlstads kommuns avtal för löper ut den 31 augusti 2018. Den 1 januari 
2017 startar ett projekt för att hantera upphandlingen av dokument- och 
ärendehanteringssystem. Genom drifts- och servicenämnden erbjuds de 
andra kommunerna och landstinget att delta i den planerade 
upphandlingen.  

Filipstads kommuns gällande avtal upphör under 2018, varför denna 
förfrågan tidsmässigt kommer mycket lägligt. Kommunens kanslichef 
Catrin Marsell, inköpschef Helena Sköld Lövgren och IT-chef Mikael 
Kilhage förordar Filipstads kommuns bifall till förslaget. 

att   1. Filipstads kommun, såsom samverkande part i den gemensamma 
drifts- och servicenämnden (DSN) befullmäktigar och uppdrar åt 
Karlstads kommun att genom DSN:s försorg genomföra upphandling av 
system för dokument- och ärendehantering. 

att   2. Filipstads kommun har intresse för samverkan genom DSN i 
frågor om drift, service, support och/eller utveckling av dokument- och 
ärendehanteringssystem.  

att   Uppdraget enligt punkt 1 är villkorat av att Filipstads kommun (a) 
godkänner förfrågningsunderlag för upphandlingen och (b) enas med 
övriga intresserade samverkande parter om sådant särskilt uppdrag 
enligt punkt 1 i samverkansavtalet. Detta ställningstagande görs när 
Karlstads kommun definierar vilka tjänster som man kan samverka om 
samt redogör för kostnaderna för dessa tjänster. 

Kanslichef Catrin Marsell presenterar ärendet och besvarar frågor i 
anslutning härtill.  

Arbetsutskottet beslutar 

att   bifalla förslaget. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
Rädda 
Barnen 

Au  § 16    Dnr 2017/58 

Medfinansiering av Mötesplatskonferens för ensamkommande 
flyktingungdomar 

Organisationen Rädda Barnen har i skrivelse inkommen 1 mars 2017 
ansökt om bidrag från Filipstads Kommun för att genomföra konferens i 
Värmland för ensamkommande flyktingungdomar. Syftet med 
konferensen är att, med utgångspunkt i barnkonventionens artikel 12, 
lyssna in ensamkommande barns och ungdomars egna röster och sprida 
dem vidare till politiker och andra beslutsfattare för att uppnå förbättring 
och förändring avseende ankomst och livssituation i Sverige.  

Förslag till beslut 

Att   bifalla Rädda Barnens ansökan om 10.000 kronor för konferens 
enligt ansökan under förutsättning att konferensen genomförs samt  

att   finansiering sker med kommunstyrelsens tillgängliga medel. 

Arbetsutskottet beslutar 

att   bifalla förslaget. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Au  § 17    Dnr 2017/32 

Personalfrågor 

Kommunchef Claes Hultgren meddelar att parterna inom den privata 
sektorn inte enats om det s.k. märket. Våra förhandlingar fortsätter först 
efter att det satts.    

Arbetsutskottet beslutar 

att   lägga informationen till handlingarna. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 


	Närvaro/Anslag/Bevis
	Information gällande näringslivsanalys
	Motion om inrättande av Barnrättsombud i Filipstads kommun
	Bostadsförsörjningsplan
	Nyemission Inlandsbanan AB
	Internkontroll
	Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland
	Bokslut 2016 – Kommunstyrelsens arbetsutskott
	Motion om säkerhetsspegel vid Kungsgatan-Tegnérgatan i Filipstad
	Motion om el-stationer för uppladdning av elbilar
	Upphandling diarie
	Medfinansiering av Mötesplatskonferens för ensamkommande flyktingungdomar
	Personalfrågor

