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       Beslutande                                          Tjänstgörande ersättare
                                              
Per Gruvberger (S)                                  
Cecilia Svanlind Törn (M)                        
Marina Isaksson (S)  
Gisela Nyquist                               
Torbjörn Parling (S)                              
Patrik Fornander (M)                                                                                        
Robert Spector (SD)                             Ej närvarande ersättare 
Christina Persson (S)                                            
Christel Iversen (V)                                 
Henric Forsberg (S)                              Lillvor Eriksson                           
Christer Olsson (M)                            
Britt-Marie Wall (S)                                                                
Tord Johansson (SD)   
Benny Ahremark Persson (C)                
Olle Engström (S)                                                                    
Marcos Ciscar (M)                              
Åsa Hååkman-Felth (S)                           
Sebastian Nilsson                                    
Claes-Eric Ericsson (S)                           
Anders Nilsson (V)                                                              
Ulla Olsson (FP)                                 
Ulf Söhrman (M)                                    
Helene Larsson Saikoff (S)                                                              
Helen Eriksson (FIL)                                                                                          
Jomark Polintan (S)                                                                                          
Linda Malm (M)                                     Christina Söhrman    
Ann-Marie Rosö (S)                                  
Benny Granberg (MP)                                           
Urban Granfeldt (S)                               Sune Frisk                                     
Roger Göransson (SD)                                                                                     
Peter Johansson (C)                               
Marianne Andersson (S)                         
Bengt Sjöberg (KD)                                 
Caroline Lundberg (M)                           Frida Olsson      
Pia Skoglund (V) 
Stefan Andersson (S)                                                             
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       Kf  §  81                               Dnr   
 
Allmänetens frågestund 
 
Under allmänhetens frågestund besvaras frågor gällande 
bostadssituationen i Lesjöfors, elevers möjlighet att åka skolskjuts, 
hastighetsbegränsningar m.m. i Lesjöfors, uppsägning av bibliotekarien i 
Lesjöfors, den nedåtgående trenden gällande lokalt företagande samt 
säkerheten utmed vägen till Lesjöbyns badplats.  
 
Under frågestunden yttrar sig Per Gruvberger och Torbjörn Parling. 
_______ 
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       Kf  § 82                              Dnr  2015/159 
 
Motion angående översyn av politikers arvoden 
 
I motion inkommen 9 september 2015 skriver Sebastian Nilsson följande:
 
”I tider av nedskärningar tittar vi enbart på fotfolket, snickarna, 
undersköterskorna, vårdbiträdena etc. Men vi kollar aldrig på oss själva. I 
dagsläget får vi betalt för 4 timmar om vi så bara är på ett sammanträde i 
1 timma.  
 
I dag sköts kommunens löneadministration digitalt. om jag som 
lönearbetande har gjort övertid får jag gå in i Personec och lägga in min 
övertid. Som lönearbetare får jag inte betalt 4 timmar för 1 timmas 
övertid. Det samma borde gälla politiker, vi har redan tillgång till 
intranätet. 
 
På så sätt spar vi även på miljön och ekonomin genom att inte använda 
så mycket papper. 
 
Jag yrkar därför 
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag se över 
arvodena till kommunens politiker. 
Att man samtidigt ser över möjligheten att politiker får föra in sin tid 
genom Personec”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   remittera motionen till kommunstyrelsen 
_______ 
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       Kf  § 83                                Dnr  2015/156 
 
Motion angående bostadsbristen i Sverige och i Filipstad (!) 
 
I motion inkommen till kommunkansliet 3 september 2015 skriver Ulf 
Söhrman (M): 
 
” Det råder bostadsbrist i snart hela landet och även i Filipstad. kön till 
Kommunens bostadsstiftelse av bostadssökande är ca 400 personer 
enligt uppgifter. 
 
För att få tillstånd en rörelse i bostadsmarknaden i Filipstad, som sätter 
fart på byggandet och ökar framtidstron till kommunen som bostadsort så 
föreslår jag att följande åtgärder vidtages: 
 
Att kommunen bostadsstiftelsen får i uppdrag att omvandla en del av 
sina hyreshus till bostadsrätter. Detta bör vara möjligt i Filipstad nu 
eftersom bostadsrätter säljs på marknaden för priser upp till 100 000:- .  
 
För det kapital som frigörs genom att vissa hyreshus avyttras till 
bostadsrättsföreningar, så bör stiftelsen kunna göra nyinvesteringar i nya 
hyreshus och nya lägenheter. Det kan dock behövas ytterligare 
kapitaltillskott för detta.   
 
Det bör finnas avsättning för upp till 40 - 50 hyreslägenheter (om man 
utgår därifrån att 10 % av den aktuella kön går att placera i nya 
lägenheter)”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   remittera motionen till kommunstyrelsen 
_______ 
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FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum  Blad
              

           

Kommunfullmäktige 17 september 2015  6  

 
 

       Kf  § 84                                Dnr  2015/145 
 
Motion om information i pappersform till kommunens invånare 
 
I motion 18 augusti 2015 skriver Gisela Nyquist: 
 
” Denna motion togs upp i K.F som en interpellation.  
Fick inget egentligt svar, bara upprörda känslor?   
Tar upp detta en gång till efter att jag fått information från Landstinget  
om att även Landstinget kommer att sluta använda media för information 
till Värmlänningar, utan de kommer att trycka ett ”invånare blad/- tidning” 
regelbundet 4ggr/år (en information som P. Gruvberger haft eftersom 
han sitter även i Landstingets Styrelsen).  
LIVJOURNALEN i MEDIA kommer att upphöra till hösten sades det i 
Landstinget!  
Det nya pappers media/bladet kommer att heta 1177 Vårdguiden.  
 
DET hindrar inte lokalpressen att informera lika mycket/lite som de har 
gjort förut! 
  
Jag vill ATT kommunfullmäktige skall besluta: 
   
Att ge ut Kommuninformation på samma enkla sätt som Landstinget from 
i höst kommer att presentera Landstingsnytt!  
Man skall inte behöva betala dyra prenumerationer för att få information 
regelbundet om vad som händer i Landstinget/Kommunen. Regelbunden 
inf om detta har lokalmedia haft möjlighet att skriva om alla år! 
Fick info på ”vår sida ” av Sara Virkki Björnberg om en ev. F.B. sida. 
  
Vill påpeka ATT: Alla har inte datorer (det har man tydligen insett i 
Landstinget) och vi måste göra så att de som inte har DATORER har 
tillgång till infon precis lika lätt som de med datorer! Det är ingen 
skyldighet att inneha en dator. Men även många som har datorer går inte 
in på F.B. av KÄNDA/ÖKÄNDA anledningar.   
  
DE som är mycket intresserade av en djupare politikinformation kan söka 
vidare i kommunens protokoll”. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   remittera motionen till kommunstyrelsen 
_______ 
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       Kf  § 85                              Dnr  2015/135 
 
Motion ang. upplåtande av lämpligt område för motion och rastning 
av hundar 
 
I motion 2 augusti 2015 skriver Christer Olsson (M): 
 
”Många hundägare i Filipstad efterfrågar ett markområde, gärna 
inhägnat, där de kan släppa sina hundar lösa för motion och rastning 
utan risk för trafik eller angrepp av rovdjur. Sådana områden finns 
upplåtna i många kommuner, bland annat i våra grannkommuner 
Storfors och Karlstad. Undertecknad föreslår därför; 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för kommunen 
att upplåta lämpligt markområde för ändamålet och därefter återkomma 
med förslag om hur detta kan ordnas”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   remittera motionen till kommunstyrelsen 
_______ 
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       Kf  § 86 
Ks § 78 
Au § 49                              Dnr  2015/121 
 
Bergsskolans stadgar samt särskild arbetsordning 
 
Stiftelsen Bergsskolans ordförande Torbjörn Parling och rektor Jörgen 
Andersson föreslår i skrivelse Filipstads kommuns fullmäktige att 
godkänna ändringar i i stadgarna för stiftelsen bergsskolan i Filipstad 
 
”November 2013 ansökte stiftelsen Bergsskolan i Filipstad om 
permutation.. Beslutet från Kammarkollegiet 2014-11-19 (Se bilaga 1) 
avser §2, 6, 8, samt anmodan att upphäva §16. Utöver de av 
Kammarkollegiet godkända ändringsförslagen hade stiftelsens styrelse 
– i samråd med LTU´s chefsjurist – förslagit ändringar (anpassningar och
modernisering) av §4, §5, (behandlas i särskild arbetsordning), §9, §14. 
Förslaget till nya stadgar i sin helhet bifogas (bilaga 2). 
 
Fullmäktige föreslås besluta 
 
att   godkänna styrelsens förslag till ändringar av §4, 5, 9 och 14, samt 
 
att   godkänna förslaget till särskild arbetsordning avseende styrelsens 
sammansättning och nomineringsförfarande”. 
 
Arbetsutskottet föreslår  
 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att   godkänna styrelsens förslag till ändringar av §4, 5, 9 och 14, samt 
 
att   godkänna förslaget till särskild arbetsordning avseende styrelsens 
sammansättning och nomineringsförfarande”. 
 
________ 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att   godkänna styrelsens förslag till ändringar av §4, 5, 9 och 14, samt 
 
att   godkänna förslaget till särskild arbetsordning avseende styrelsens 
sammansättning och nomineringsförfarande”. 
_______ 
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FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum  Blad
Kommunfullmäktige 17 september 2015   9 

Kommunstyrelsen  26 augusti 2015   3  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  15 juni 2015   2 

 
 

       Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   godkänna styrelsens förslag till ändringar av §4, 5, 9 och 14, samt 
 
att   godkänna förslaget till särskild arbetsordning avseende styrelsens 
sammansättning och nomineringsförfarande”. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Kf   § 87 
Ks  § 79                          Dnr 2015/143 
 
Ställningstagande till avsiktsförklaring för medverkan i 
regionbildningsprocessen       
 
Regionbildningskommittén meddelar i skrivelse 26 juni 2015 att 
en regionbildningskommitté bildades under 2012 för att kartlägga 
förutsättningarna för bildande av en regionkommun i Värmland. En 
aktivitet har varit att besöka samtliga kommuner, landstinget samt 
Region Värmland för att få synpunkter in på en eventuell regionbildning. 
 
Regionbildningskommittén har nu tagit fram ett förslag på projekt- och 
tidsplan för arbetet i Värmland. Planen är indelad i tre steg och tar 
utgångspunkt i en målsättning om att bilda en regionkommun för 
Värmland 2019.  
 
För att säkerställa delaktigheten i processen, är det viktigt att samtliga 
berörda aktörer markerar sina ambitioner att delta i arbetet. Kommittén 
önskar därför att man ska ta upp bifogad avsiktsförklaring för 
ställningstagande i respektive fullmäktigeförsamling, snarast efter 
sommaren. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  Filipstads kommun ansluter sig till avsiktsförklaringen. 
_______ 
 
Under debatten yttrar sig Sebastian Nilsson, Gisela Nyqvist, Christer 
Olsson, Per Gruvberger, Tord Johansson, Pia Skoglund, Anders Nilsson, 
Helen Eriksson och Ulla Olsson.  
 
Bifall till kommunstyrelsens förslag yrkas av Sebastian Nilsson, Christer 
Olsson, Per Gruvberger, Tord Johansson, Anders Nilsson, Helen 
Eriksson och Ulla Olsson. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  Filipstads kommun ansluter sig till avsiktsförklaringen. 
_______ 
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 Kf §  88 
Kfvb § 10                               Dnr 2014/174 
 
Val av ny nämndeman efter Marina Isaksson (S) 
  
Värmlands Tingsrätt har 2015-08-11 beslutat entlediga Marina Isaksson 
från uppdraget som nämndeman. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige  
 
att   som ny nämndeman välja Britt-Marie Wall. 
_______  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   som ny nämndeman välja Britt-Marie Wall. 
 
Britt-Marie Wall meddelar jäv och deltar inte i beslutet 
_______ 
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 Kf §  89 
Kfvb §  9                              Dnr 2014/174 
 
Fyllnadsval i styrelsen för stiftelsen Bergsskolan 
  
Skrivelse från Stiftelsen Bergsskolans ordförande Torbjörn Parling har 
inkommit 2015-08-04. I skrivelsen föreslås kommunfullmäktige att för 
den resterande delen av mandatperioden välja följande ledamöter till 
stiftelsens styrelse; 
 
Ordinarie   Ersättare 
Bengt Lindahl  Marcus Lindahl 
Jesper Samuelsson  Magnus Öman 
Elisabeth Kassfeldt  Catrin Edelbro 
Örjan Johansson  Lars Bernspång 
Gert Nilsson  Henrik Jesperson 
Monica Schagerholm  Gunnel Fredriksson 
Jan-Erik Andrén  Thomas Larsson 
Jan Ericsson  Per Murén 
Alf Westerlund personal                     Åsa Widmark personal 
Elias Larsson stud.kåren vakant stud. Kåren 
 
Vidare föreslås av stiftelsen Bergskolans ordförande att fyllnadsval under 
resterande mandatperioden sker av stiftelsens styrelse, vad gäller 
studerande- och personalrepresentanter. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att   välja de föreslagna styrelseledamöterna och ersättarna samt 
 
att   uppdra till Stiftelsen Bergsskolans styrelse att under resterande 
delen av mandatperioden förrätta val och fyllnadsval vad gäller elev- och 
personalrepresentanter i styrelsen. 
_______ 
 
Torbjörn Parling föreslår justeringar beträffande 
studeranderepresentanter; som ordinarie representant för studentkåren 
föreslås David Lindqvist och som dennes ersättare föreslås Joel 
Eriksson. Med dessa justeringar yrkas bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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Kommunfullmäktige beslutar  
 
att till Stiftelsen Bergsskolans styrelse välja; 
 
Ordinarie   Ersättare 
 
Bengt Lindahl  Marcus Lindahl 
Jesper Samuelsson  Magnus Öman 
Elisabeth Kassfeldt  Catrin Edelbro 
Örjan Johansson  Lars Bernspång 
Gert Nilsson  Henrik Jesperson 
Monica Schagerholm  Gunnel Fredriksson 
Jan-Erik Andrén  Thomas Larsson 
Jan Ericsson  Per Murén 
Alf Westerlund personal                     Åsa Widmark personal 
David Lindqvist stud.kåren Joel Eriksson stud.kåren 
 
 
att   uppdra till Stiftelsen Bergsskolans styrelse att under resterande 
delen av mandatperioden förrätta fyllnadsval vad gäller elev- och 
personalrepresentanter i styrelsen. 
_______ 
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       Kf  §  90 
Kf  § 77                                 Dnr  2015/113 
 
Interpellation ang. flyktingfrågor m m 
 
Gisela Nyqvist har i interpellation daterad 2015-05-22 framställt 
frågeställningar till ordförandena i Barn- och utbildningsnämnden och 
Socialnämnden. Interpellationen rubriceras ”flyktingfrågor”, läggs som 
bilaga i detta protokoll. 
 
Ordförande meddelar att svar beräknas ges vid nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen som varit utsänd får framställas.  
_______ 
 
Då interpellationen innefattar frågor som inryms inom såväl 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 
avges svar av kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger. 
 
”Frågeställaren önskar enkla svar på svåra frågor men jag ska försöka 
reda ut några begrepp. En sak kan vi vara överens om, okunnigheten är 
ofta stor i dessa frågor.  
 
När det gäller hur ekonomin ser ut runt mottanade av nyanlända bör man 
skilja på asylsökande och personer som bosätter sig i kommunen. När 
det gäller asylsökande är principen att staten via migrationsverket ska 
stå för alla kostander. Bostad och dagersättning står migrationsverket för 
direkt.  Skola och barnomsorg betalar migrationsverket kommunen för. 
Ersättningsnivåer kommer alltid att diskuteras om de är rätt eller inte, 
kommunerna har länge hävdat att ersättningen är  
 för låg, speciellt när verksamheten är så stor att den kräver utökning 
som i Filipstad. Inför höstbudgeten har det dock aviserats ett förslag på 
50% höjning av den ersättningen vilket ändrar på det förhållandet.  
På frågan hur många som är i denna grupp varierar det fort. Det är en 
återkommande problem mellan kommunen och migrationsverket. 
Kommunen har inget inflytande över var boenden etableras. I dagsläget 
driver migrationsverket ca 400 platser i förhyrda lägenheter och köper ca 
300 platser av Jokarjo. För att komplicera bilden.  En del av de som bor i 
boendena i Filipstads kommun har fått uppehållstillstånd men inte blivit 
anvisad någon kommunplats, eller lyckats bosätta sig själv. Av dem kan 
en del vara skriven i Filipstad och räknas in i befolkningen. 
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       Den andra stora gruppen är de som bosatt sig i kommunen. Tanken med 
etableringsreformen var att länsstyrelsen skulle skriva avtal med 
kommunerna för att få en fördelning av detta. De platserna ska 
arbetsförmedlingen använda för att föreslå bostadsort för personen som 
fått uppehållstillstånd. Det fungerar inte. Som exempel så är Filipstads 
kommuns avtal 0 personer/år. Det är framförhandlat med anledning av 
att så många bosätter sig i Filipstad själva, utan anvisning från 
arbetsförmedlingen. När en person bosätter sig i kommunen räknas den i 
utjämningsystemet och ger skatteintäkter på samma sätt som alla andra. 
I kommunen kommer ca en tredjedel av skatteintäkterna ur 
utjämningsystemet. Förra året bosatta sig 168 personer i Filipstad. De 
första 7 månaderna i år bosatte sig 140 personer. Men för att få en 
helhetsbild måste man även se på utflyttning.  
 
När det gäller ensamkommande barn är det på samma sätt som med 
asylsökande att migrationsverket står för kostnaderna. Även här finns det 
diskussioner mellan kommuner och migrationsverket om nivåer. Det kan 
även nämnas att HVB hemmen i Filipstad ger ca 20 arbetstillfällen 
förutom skolgången. Kommunen har avtal om 7 asylplatser och 27 
boendeplatser. Totalt har kommunen ansvar för 68 ensamkommande 
barn. 
 
När den nyanlände bosätter sig upprättas en etableringsplan, som ska 
ge förutsättningar för egen försörjning. Planen ger rätt till 
etableringsersättning som staten står kostnaden för. Det stora problemet 
för en kommun som Filipstad när det gäller systemen runt integration är 
att etableringsplanen och den ersättning den medför bara är 2 år. Det 
alldeles för kort tid, eftersom genomsnittlig tid för etablering på 
arbetsmarknaden är ca 7 år i landet. Det tillsammans med andra 
förändringar i försäkringssystemet har de sista åren medfört stor 
belastning på försörjningsstödet. Det har framgått av ekonomiska 
uppföljningar under året. För att motverka detta har kommunen startat 
arbetsmarknads och integrationsenheten och stora ansträngningar görs 
för att hitta finansiering av olika arbetsmarknadspolitiska insatser för att 
underlätta integrationen. Finansiärer kan vara arbetsförmedlingen och 
socialfonden”. 
 
Gisela Nyqvist tackar för svaret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   med godkännande lägga interpellationen och svaret till handlingarna
_______ 
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       Kf  § 91                                Dnr  2015/136 
 
Interpellation ang. samarbete och delat ansvar mellan Landstinget i 
Värmland och Filipstads kommun avseende missbruksvården 
 
I Interpellation 2 augusti 2015 skriver Christer Olsson (M): 
 
”Riksdagen har beslutat lagstifta om att Sveriges kommuner och  
Landsting är skyldiga att samarbeta och ta ett delat ansvar när det gäller 
missbruksvården i landet. SKL har genomfört en enkätundersökning där  
man har frågat samtliga kommuner och landsting hur detta samarbete 
i praktiken fungerar. Resultatet av undersökningen har nu presenterats 
och det visar att endast 40 % av Sveriges kommuner lever upp till vad 
lagen säger, detta trots att lagstiftningen är tvingande. 
Vad gäller Filipstads kommun och Landstinget i Värmland finns ett  
upprättat styrdokument som ska reglera samarbetet och det delade 
ansvaret. 
 
Sverige är i det närmaste ensamma i Europa om att ha en ”ordning” där 
kommunala tjänstemän fattar beslut i frågor om vård av missbrukare. 
I andra länder är det sjukvården som fattar dessa beslut och har 
ansvaret för myndighetsutövningen vad gäller individer med 
missbruksproblematik. 
Motiveringen till detta är också ganska självklar eftersom många miss- 
brukare förutom den problematiken ofta har såväl fysiska sjukdomar som
psykiska besvär vilket gör sjukvården till den naturliga 
myndighetsutövaren. 
 
Mot bakgrund av ovanstående är mina frågor till socialnämndens 
ordförande följande; 
 
– Hur fungerar samarbetet och det delade ansvaret för missbruksvården 
mellan Filipstads kommun och Landstinget i Värmland? 
                                                                                                                      
– Hur används och tillämpas det upprättade styrdokumentet mellan 
parterna? 
 
– Kan samarbetet utvecklas och förbättras”? 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen som varit utsänd får framställas.  
_______ 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Socialnämndens ordförande Anders Nilsson svarar: 
” Vi har idag en överenskommelse i länet mellan LIV (landstinget i 
Värmland) och kommunerna gällande missbruks- och beroendevården 
det finns även ett lokalt styrdokument i östra Värmland (Filipstad, 
Storfors, Kristinehamn och LIV ). Vilket Christer har noterat i sin 
interpellation.  
 
Socialförvaltningen deltar även som representant i arbetsgrupperna för 
psykisk hälsa samt risk och riskbruk inom Nya perspektiv där även LIV är 
representerade. Vi är även aktiva i Beroendecentrum, där interpellanten 
sitter med som ersättare i direktion. Beroendecentrum är ett HVB-hem 
med psykiatrisk öppenvård hela dygnet. Verksamhetens inriktning är 
medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala 
bedömningar. 
 
På lokal nivå finns ett mycket bra samarbete med två läkare på 
vårdcentralen i Filipstad. De jobbar konsultativt gentemot Vuxengruppen, 
men är också de som ofta blir inblandade vid LVM-bedömningar. 
Eftersom det krävs ett läkarintyg för att besluta om ett LVM (lagen om 
vård och stöd i vissa fall)  
 
Vuxengruppen är den del av socialtjänsten som utvecklat arbetet med 
SIP (samordnad individuell plan. SIP, är en plan som ska upprättas 
tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av 
samordning. I den insatsen deltar även landstinget.  
 
Filipstads kommun har deltagit i den utredning  gällande LOB (lagen om 
vård av berusade). Där en av målsättningarna var att stärka den 
medicinska säkerheten vid omhändertagandet och att eventuellt kunna 
starta upp ett TNE (tillnyktringsenheten) i Värmland. Förslag finns på en 
fortsatt utredning vilket kommunen inom kort kommer att få ta ställning 
till.  
 
Filipstads kommun ingår även i ett nätverk med Värmlands läns 
vårdförbund, LIV och övriga kommuner och här är missbruksfrågor 
prioriterade. 
 
När det gäller att utveckla samarbetet så pågår hela tiden ett arbete i 
Nya perspektivs arbetsgrupper som nämns ovan samt tankar om att 
jobba tillsammans för att möta kraven/förslagen i de nya nationella 
riktlinjer för missbruks- och beroendevården som Socialstyrelsen kom 
tidigare i år”. 
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       Christer Olsson och Anders Nilsson återkommer i debatten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   med godkännande lägga interpellationen och svaret till handlingarna
_______  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum  Blad
              

           

Kommunfullmäktige 17 september 2015  19  

 
 

       Kf  § 92                              Dnr  2015/140 
 
Interpellation ang. sms-hantering under bilkörning 
 
I interpellation 6 augusti 2015 ställd till socialnämndens ordförande 
Anders Nilsson (V) skriver Marcos Ciscar (M): 
 
”Har nyligen observerat att det förekommer sms-hanterande i 
kommunbilar under pågående körning. Detta innebär stora risker, är 
olagligt och skickar dåligt signaler för kommunens del. Har också 
informerats från partikamrat om att detta är ett problem inom 
socialförvaltningen bland undersköterskor, sjuksköterskor och 
vårdbiträden m fl som måste kunna svara på larm som kommer via sms 
och telefonsamtal från sjuksköterskor, chefer, gruppledare och 
planeringscentral. Enligt uppgift kan det handla om uppemot 30 sms per 
arbetspass.  
 
Då detta scenario tycks pådrivet av ett högt arbetstempo pga tidsbrist 
hos personalen så önskar jag utreda: 
 
 - Vem bär egentligen ansvaret för det här tillvägagångssättet hos 
personalen och vad har socialnämnden för strategier för att motverka 
den här farliga utvecklingen med sms-hantering under pågående 
körning?”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
Att   interpellationen får framställas 
 
Socialnämndens ordförande Anders Nilsson svarar: 
” Marcos Ciscar frågar i sin interpellation vem som bär ansvaret för att 
personalen sms:ar under pågående 
bilkörning? 
 
Vi förutsätter att arbetstagarna känner till de trafikregler som finns och 
följs när man har körkort. Kommunen har även en resepolicy där 
kommunens alla anställda och förtroendevalda skall uppträda som 
föredömen i trafiken samt att hastighetsgränser och övriga trafikregler 
skall följas. Socialförvaltningen har inga krav på att man ska samtala i 
telefon under bilkörning. Information utgår om vår respolicy och den 
gäller som sagt till alla ‐ anställda och förtroendevalda. 
 
För övrigt bedriver socialförvaltningen ingen akutverksamhet med våra 
trygghetslarm utan är hjälpen av akut situation så ombesörjer 
bergslagens räddningstjänst, som har till uppgift att vidarebefordra  
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       inkomna larm, att till exempel ambulans tillkallas istället för 
hemtjänstpersonal. Hemtjänsten har en inställelse tid på cirka 30 minuter 
för trygghetslarm men vi försöker så klart att komma till brukaren så fort 
det är möjligt och med hjälp av den "nyckelfria" hemtjänsten kommer ju 
den tiden att minskas på sikt”. 
 
Marcos Ciscar tackar för svaret och utvecklar sina åsikter. Anders 
Nilsson återkommer i debatten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   med godkännande lägga interpellationen och svaret till handlingarna
_______ 
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       Kf  § 93                                Dnr  2015/162 
 
Interpellation angående skolornas utemiljö 
 
I interpellation till Barn och utbildningsnämndens ordförande Torbjörn 
Parling, skriver Helen Eriksson (Fil) den 14 september:  
 
”Den 2/9-2015 kunde man på nyheterna se att regeringen kommer att 
satsa en halv miljard kronor, som kommunerna kan söka pengar från för 
upprustning av skolornas utemiljöer. 
Det skulle innebära cirka 125 000 kr för vår kommuns del om alla skolor 
söker”. 
 
1. Kommer Filipstads kommun att söka pengar för att skolornas utemiljö 
ska bli bättre? 
 
2. Om inte, varför? 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   interpellationen får framställas 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Torbjörn Parling svarar: 
 
”Helen Eriksson ställer i din interpellation frågan om Filipstads Kommun 
kommer att ansöka om medel i regeringens satsning på skolornas 
utemiljö? Årets höstbudget lämnas till riksdagen den 21 september och 
enligt uppgift ingår en satsning på skolornas utemiljö i höstbudgeten. 
 
Interpellanten uppger att satsningen omfattar en halv miljard kronor, är 
denna siffra riktig så innebär det för Filipstads del möjligheter att ansöka 
om ca 500 tusen kronor enligt gängse fördelningsprinciper av statliga 
medel. 
 
Mitt svar på frågan är Ja, vi kommer att söka dessa medel liksom andra 
medel som är sökbara”. 
 
Helen Eriksson återkommer i debatten och utvecklar sina åsikter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   med godkännande lägga interpellationen och svaret till handlingarna
_______ 
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       Kf  § 94                       
 
Delgivning 
 

1. Beslut Värmlands tingsrätt om entledigande från uppdrag som 
nämndeman – Marina Isaksson (S) 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna 
_______ 
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Bilaga Kf § 77, 90  

Interpellation Ordförande i till BUN/SOS ang. ”flykting frågor”. 

2015-05-22 

P.G av att de var en gång en enhet, men har även idag stora berörings punkter.  

Ordförande BUN Torbjörn Parling  

Ordförande  SoS Anders Nilsson 

Hur fungerar det i praktiken, vad kostar det oss som enskilda kommun 
innevånare/skattebetalare när inte pengarna från MIGRA räcker till? 

Vad står MIGRA (STATEN för d.v.s. även det oss?) 

 

Vill påpeka en bristande information till OSS som inte suttit med i flera år i kommunens olika 
nämnder/styrelser o.s.v. OCH även till allmänhetens okunskap är stor. Det förorsakar en hel 
del spekulationer och ”rykten”! Där fakta/information ger oss en verklig bild hur det står till i 
kommunen Filipstad. 
   
Hur fungerar det i praktiken? 
Vad kostar det oss som enskilda kommun innevånare/skattebetalare?  
Vad står MIGRA STATEN för (d.v.s. även det oss?)?  
Varifrån/vilka konton tas/omproriteras dessa pengar/oväntade utgifter ifrån?  
För skola vård o.s.v. ?  
Kan man inte räkna/redovisa de kommunala kostnaderna så att skatte betalarna får veta vad 
mottagningen kostar?  
Är det därför det finns en stor bristande info? 
 
Allt annat kan ju redovisas av revisorer osv. men detta ämne är det tyst om?  
Varför? 
 
Informations info gäller även det/de boenden som privata företag öppnar i samråd med 
Migrationsverket, och utan de folkvalda politikerna kontroll (tydligen). 
En återigen aktuellt 15-05-13 handling enl. Migras beslut som kom via  medias information 
för kännedom till oss alla.. 
 
Jag har tidigare tagit kontakt med Migra för att få svar på en del avfrågorna.  Men jag hade 
hellre läst aktuell/uppdaterad/uppföljning/info på kommunens hemsida i allmänna ordalag för 
gemene man, så alla kan förstå/läsa detta!  
För oss politiker som behöver en fördjupning torde det finnas en särskild sida som benämns 
MIGRA, och infon skall vara regelbundet och uppföljning borde ske kontinuerlig. 
 
 
Som kommuninnevånare (nu även som politiker) anser jag mig ha rätt att bli informerad 
regelbundet vad som händer i kommunen och när det händer, inte bara via enstaka 
tidningsrubriker! Varför skall den enskilda medborgaren behöva söka uppgifterna själva som 
inte är helt lätt inte helt och myndigheter (MIGRA) torde ha annat att göra än att svara på 
1000-tals enskilda frågor?   
Efterlyser även här ”allmän info ” till väljarna/kommun innevånare (jag har föreslagit i en 
Interpel. en enklifierad Hem INFO sida ). 



 
 
 
 
Mina frågor till MIGRA då  Monday, January 12, 2015  
 

Fick reda på även ATT varje kommun har ett ”eget avtal ” i vissa/många frågor.  

 
Fråga: Kommunens rätt till statlig ersättning av Migra om det är landligt el. lokalt. 
 
Svaret: var på ATT: den sträcker sig olika långt fram i tiden beroende på olika saker.  
Försöker här att klargöra utifrån dina direkta frågeställningar: 
1)Vi har ingen möjlighet att ta fram uppgifter på hur mycket ersättning som betalats ut 
enbart för anhöriga.  
2) Det vi kan få fram är hur mycket pengar Filipstads kommun har fått för hela 
flyktingmottagandet, dvs. alla ”kategorier”, som du ser i angiven statistik. Återkom om 
det är den informationen som du är intresserad av. / 
bernt.lundqvist@migrationsverket.se 
 

  
 
Ensamkommande barn 

 
För asylsökande ensamkommande barn betalas ersättning för bland annat överenskommelse om 
mottagande av sådana barn, ersättning för vård och boende, under vissa förutsättningar ersättning 
för utredningskostnader och transportkostnader. Rätten till ersättning gäller till och med 18 års ålder, 
som längst upp till 21 års ålder om kommunen fattat beslut om fortsatt vård och placering efter 
18 års ålder. Om barnet/ungdomen får uppehållstillstånd, fortsätter samma rätt till ersättning att 
gälla en månad till. För alla asylsökande barn, oavsett om de är ensamkommande eller inte, kan 
kommunen även söka ersättning för utbildning, från förskola till och med gymnasium. Dessutom 
betalas en gång om året ut en ersättning för förebyggande stödinsatser för barn, här handlar det om 
50 miljoner kronor som samtliga kommuner får dela. 
 
För de ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd betalas ersättning för vård och boende 
samt en engångsersättning för vissa kostnader som kommunen under en övergångsperiod kan ha för 
god man och för socialtjänstens verksamhet. Även här gäller att rätt till ersättning sträcker sig som 
längst fram till 21 års ålder, och rätt till ersättning upphör även vid ev. svenskt medborgarskap. För 
alla nyanlända med uppehållstillstånd, barn som vuxna, inkl. ensamkommande barn, betalas ett antal 
särskilda schablonersättningar ut som främst är tänkta att täcka kommunens extra kostnader under 
de första åren efter mottagandet.  
 
Anhöriga 
Se sista meningen ovan under ii. För alla nyanlända, d.v.s. flyktingar, skyddsbehövande och deras 
anhöriga betalas förutom dessa schablonersättningar, även ersättning – efter ansökan från 
kommunen – för personer som kan ha nedsatt eller ingen prestationsförmåga och/eller har ett 
varaktigt vårdbehov. För samtliga ersättningar gäller, förutom särskilda kriterier för var och en, även 
att all rätt till ersättning upphör vid svenskt medborgarskap. Observera att för alla vuxna nyanlända 
så gäller i första hand att de genom Arbetsförmedlingen ska få en etableringsplan och 
etableringsersättning som gäller under de första åren i Sverige. 
 
Asylsökande vuxna 



 
 

Det finns inga särskilt förordningsstyrda ersättningar för asylsökande vuxna utan enbart för barn, 
vilket angetts ovan. Därutöver finns möjlighet för kommun att söka ersättning för betydande 
extraordinära kostnader, men för rätt till ersättning gäller att det har varit betydande under en 
längre tid. 
Vad gäller ”illegala” så betalar inte Migrationsverket ut någon ersättning för personer som befinner 
sig i Sverige utan nödvändiga tillstånd, dvs. personer som aldrig sökt någon form av 
uppehållstillstånd, eller som håller sig gömda efter lagakraftvunnet avvisnings‐ eller utvisningsbeslut. 
Däremot kan kommunen sedan ett par år tillbaka söka ersättning hos Skolverket för sådana barn som 
går i skola som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.  
 
Utöver dessa förordningsstyrda ersättningar, kan kommunen få annan ersättning efter avtal med 
Migrationsverket, kopplat till boende för de asylsökande. Vilken ersättning och för vad är det bästa 
att kontakta ansvarig mottagningsenhet. 

 
 Filipstad har för flyktingmottagande fått följande ersättning under åren 2009‐2014: 

2009                      8 775 254,00 
2010                    17 048 641,00 
2011                    30 221 804,00 
2012                    45 055 293,00 
2013                    57 119 026,00 
2014                    48 951 058,00 
 
Hälsningar 
Helena Svensson 
Expert 
Migrationsverket 
Mottagningsstöd och etablering 
601 70  NORRKÖPING 
Tel. 010 – 485 54 73 

 
 
 En liten förklaring av Migra på ”terminologin ”som en lekman inte är insatt i/kan. 
 

När man säger ordet ”mottagen i kommun” betyder det i vår terminologi en person som efter 
beviljat uppehållstillstånd mottagits (kommunplacerats) i en kommun. Detta ska alltså inte förväxlas 
med boenden där asylsökande bor under tiden deras asylansökan handläggs. 

  
D.v.s. 1) Migrationsverkets anläggningar och de 2) ”externa” anläggningar som vi hyr av externa 
aktörer (Bert Karlsson exempelvis) är ju sådana anläggningar där asylsökande bor under tiden deras 
asylansökan handläggs, d.v.s. det är ju inte anläggningar som personerna sedermera bor i när de 
beviljats uppehållstillstånd och i formell mening kommunplacerats 3) (=mottagits i kommun). 

  
Länken vi hänvisade till nedan avser personer som beviljats uppehållstillstånd och i formell mening 
kommunplacerats 3) (=mottagits i kommun), d.v.s. de har inget med exempelvis ”Bert Karlsson‐
anläggningar” att göra. 

 http://www.migrationsverket.se/Om‐Migrationsverket/Statistik.html   
Personer mottagna i kommun 



 Mvh Statistikfunktionen 

 
 

 

Mina andra frågor till er två: 

Hur många asylsökande/beviljade, har vi (oavsett kategori) TOTALT i kommunen vid 
årsskiftet 2015.  

1) Hur många ”Ensamkommande barn” har man en överenskommelse om? 

2) Hur många vuxna? 

3) Hur många anhörige invandrare har vi, totalt? 

4) Hur många har vi på ”Externa” anläggningar (”flykting entreprenören” B. Carlssons 
anläggningar t. e. x.) och vad kommer detta att kosta Kommunen för Skola/Språk o.s.v.? Och 
hur länge betalar Staten/Migra detta. d.v.s. NÄR faller det p skatebetalarna i Filipstads 
kommun. 

Vad är reglerna för Migra ersättningen i Filipstad  t.ex. hur länge betalar MIGRA för de  olika 
kategorierna, och när går kostnaderna över till kommun innevånarna via skatterna, 1-2-3-4 
år? Det verkar på allmän infon från MIGRA att det är olika i olika kommuner. 

5) Betalar Migra skolkostnaden för ”externa” (enl. definition av Migra) ensamkommande 
barn/vuxna? 

Inskrivna/beviljad asyl, torde gå på kommunens utgifter.   

Min sista fråga?  

6) Delade Sos/BUN på miljonpengarna/år ifrån migrationsverket som procentuellt av 
behovet och (ca siffror) antalet??  

Om inte i såfall vill jag (VI) gärna ha en förklaring hur man finansierade verksamheten?  
Och hur mycket får varje ”exempel” som nämns av MIGRA ovan/ m. Det man har att ”leva 
på/person/månad” i ersättningen utöver hyran.  
Även denna info torde vara av allmänt intresse men i kortare form/info på just en ”allmän info 
hem sida”! 
Och en sista fråga: vem/hur betalar man vården/tandvården/läkemedel? 
 

Med vänlig hälsning 

Gisela Nyquist 

Politiks oberoende. 
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