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       Beslutande                                          Tjänstgörande ersättare
                                              
Per Gruvberger (S)                                             
Marina Isaksson (S)                
Linda Knutsen (M)                                                                                        
Torbjörn Parling (S)                                 
Christina Persson (S)                                                                                  
Anders Nilsson (V)                                
Bengt-Olof Persson (S)                         Per-Åke Sandberg                      
Patrik Fornander (M)                               
Benny Ahremark Persson (C)                                                                           
Ann-Marie Rosö (S)                                  
Jerry Rothin (F-D P)  
Sune Frisk (S)                                                                       
Michael Helmersson (FP)                      Ulla Olsson                                     
Åsa Hååkman-Felth (S)                                                               
Olle Engström (S)                                     
Ulf Söhrman (M)                                       
Dan Stjernlöf (V)                                                                                  
Olle Engström (S) 
Lars Sundberg  (SD)                              Ej närvarande ersättare        
Helene Larsson Saikoff (S)                                                              
Bengt Sjöberg (KD)                                 
Peter Johansson (C)                                                          
Claes-Eric Ericsson (S)                           
Christer Olsson (M)                                
Britt-Marie Wall (S)                                   
Jomark Polintan (S)                               Marica Sjöstedt                                 
Alfred Maultasch (MP)                                                          
Helen Eriksson (F-D P)                             
Henric Forsberg (S)                                Henric Forsberg                         
Christel Iversen (V)                                 Karin Löfstrand                                 
Christina Söhrman (M)                              
Björn Stålhammar (FP)                             
Stefan Andersson (S)                                                                            
Marianne Andersson (S)                         
Irene Frisk  (S)                                        
Gudrun Henriksson (C)                           
Björn Kihl (M)                                                                                             
Per-Olof Felth (S)                                   Lars Björklund                              
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       Kf  § 77 
                          
Allmänhetens frågestund 
 
Under allmänhetens frågestund lyftes av två personer olika frågor 
gällande dels planer för vindkraftpark i Kungsbergen, dels yttre miljö vid 
genomfarten i Filipstad.  
 
Under frågestunden yttrade sig Per Gruvberger, Alfred Maultasch, Patrik 
Fornander, Ulla Olsson, Christer Olsson, Bengt Sjöberg och Benny 
Ahremark Persson. 
_______ 
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       Kf  § 78                          Dnr    
 
Information från det gemensamma lönekontoret Lönecentrum  
Östra Värmland 
 
Den 1 september 2012 bildades den Administrativa nämnden i Östra 
Värmland. Nämnden består av representanter från de fyra kommunerna 
Filipstad, Kalskoga, Kristinehamn och Storfors. Nämnden svarar för 
Lönecentrums verksamhet.  
 
Administrativa nämndens ordförande Ann-Marie Wallouch och lönechef 
Lotta Rolfsson informerar om arbetet vid Lönecentrum. I samband med 
presentationen besvaras även frågor från Alfred Maultasch, Christer 
Olsson, Ulla Olsson, Åsa Hååkman Felth, Per-Åke Sandberg och Helene 
Eriksson. 
_______  
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       Kf  § 79                         Dnr   2014/160 
 
Motion ang. flyktingmottagande 
 
I motion inkommen 29 augusti 2014 anför Patrik Fornander (M), Ulf 
Söhrman (M) och Christer Olsson (M) följande: 
 
” Vi anser att den nuvarande nivån av flyktingmottagande till kommunen 
måste minskas med anledning av att kommunens resurser inte räcker till 
samt att migrationsverket inte tillhandahåller en godtagbar nivå på 
servicen till kommunen. 
 
Vi föreslår därför 
 
att vi i ett första steg minskar antalet kommunala platser med samma 
antal som det idag finns privata platser inom kommunen och att 
kommande nyetableringar möts med en egen minskning med dubbla 
antalet platser. 
 
att avtalet med migrationsverket omförhandlas så att HVB hemmet för 
ensamkommande pojkar omvandlas till ett könsneutralt boende där 
hälften av platserna ska reserveras till ensamkommande flickor”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   remittera motionen till kommunstyrelsen 
_______ 
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       Kf  § 80                          Dnr   2014/150 
 
Motion ang. äldreomsorgens mat 
 
I motion 4 augusti 2014 anför Helen Eriksson (FIL) följande: 
 
”I dagsläget kan de brukare som bor i ordinärt boende välja mellan två 
maträtter till lunch, skolans eller äldreomsorgens. Denna valmöjlighet 
finns enbart under skolterminerna. När skolan har lov finns inte denna. 
 De brukare som bor i särskilt boende har ingen valmöjlighet alls. 
När man blir äldre eller sjuk och inte längre klarar av sin matlagning är 
det än viktigare att maten smakar bra, är näringsrik och serveras på ett 
tilltalande sätt. För många är matsituationen dagens viktigaste händelse 
och bör därför vara en positiv matupplevelse. Sannolikheten för att 
maten blir uppäten ökar. Det finns idag en problematik inom äldrevården 
gällande undernäring. Valmöjligheten mellan fler rätter kan vara ett sätt 
att minska denna. Matens betydelse är viktig för att främja hälsan och 
livskvaliteten hos våra brukare. Valfriheten ökar möjligheten att få något 
som man tycker om till förmån för att kunna välja bort det man tycker 
mindre om eller rent av inte tycker om alls. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Filipstadspartiet på att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att under ett år prova och sedan utvärdera: 
 
Att brukare inom ordinärt boende under hela året får välja mellan två 
rätter till lunch under hela året, som tillagas i de kommunala köken. 
 
Att brukare inom särskilt boende under hela året får välja mellan två 
rätter till lunch, som tillagas i kommunala köken. 
 
Att brukare inom ordinärt och – särskilt boende genom upphandling får 
välja på ytterligare en utförare (restaurang).”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   remittera motionen till kommunstyrelsen 
_______ 
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       Kf  § 81                         Dnr  2014/161 
 
Motion om boendeskola 
 
I motion 1 september 2014 anför Bengt Sjöberg (KD) följande: 
 
” Jag har tagit del av ett medborgarförslag under valrörelsen. 
Förslagsställaren informerade om ett samarbetsprojekt i Älvsbyn om 
boendeskola mellan enheten för arbete och integration och Älvsbyns 
Fastigheter AB. I samband med att jag studerade förslaget läste jag om 
hur några andra kommuner även anordnat och erbjudit boendeskola på 
sina orter. Målgrupperna har varit olika, men främst handlat om 
nyanlända, ungdomar, personer som bor i lägenheter med 
andrahandskontrakt m.m.  
 
Att bo i ett hyreshus innebär att hitta vägar att samverka, visa hänsyn 
och lära sig att leva med varandra och samverka kring tvättstuga, 
soprum, förråd och lära sig vilka regler som gäller när man till exempel 
vill sätta upp tavlor. Boendeskolan kan förebygga stora 
reparationskostnader och spara pengar åt bostadsstiftelsen, men bidrar 
även till trivseln och gemenskapen i ett bostadsområde. Störande ljud, 
hög musik och andra störande moment minskar när alla hyresgäster 
känner till regler och hur inredning och maskiner m.m. fungerar och hur 
de ska skötas för att undvika slitage och skador. 
 
En boendeskola bör ha både en teoretisk och en praktisk grund och 
förebygga vräkningar samt främja en god boendemiljö.  I Älvsbyn kunde 
kommunen få ekonomisk hjälp av Länsstyrelsen för projektets 
genomförande.  
 
Jag yrkar att kommunstyrelsen i samarbete med Filipstadsbostäder får 
till uppgift att anordna en boendeskola för dem som är nyinflyttade eller 
får egen lägenhet för första gången i sitt liv”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   remittera motionen till kommunstyrelsen 
_______ 
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KF 13 februari 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks 26 februari 
2014 

 Au § 46 Ks § 85 Kf § 82 
Ks § 18  
Kf  § 4                            Dnr 2014/30 
 
Motion om framtidsentreprenörer 
 
I motion 13 februari 2014 anför Bengt Sjöberg (KD) följande: 
 
” Det går inte en dag utan att jag tänker på hur vi i Filipstad skulle kunna 
utveckla företagande och skapa arbetstillfällen. Jag lider när jag tar del 
av unga människors desperata längtan efter arbete, egen inkomst och 
om att förverkliga sina idéer, men som upplever sig behöva mer stöd och 
utbildning.  Förra året besökte jag en kommun där ungdomar och 
nyanlända invånare fick tillfälle att prata igenom eventuella planer kring 
entreprenörskap och få utbildning i hur man skapar ett företag. I år 
besökte jag en kommun i Finland där många invandrare startat växthus 
som försörjer delar av Finland med tomater. Här jobbade bosnier och 
vietnameser sida vid sida med finländare. De stora växthusen lyste 
orange från luften då jag i flygplanet började landningen mot Vasa. Från 
luften såg det ut som stora upplysta idrottshallar eller hockeyplaner. 
 
Jag har läst om hur man på flera orter startat projekt för att ta till vara 
människor som lever med en stark entreprenörsanda. Man ser dem som 
en ovärderlig tillgång för kommunens utveckling. Ett program kallat 
Framtidsentreprenör är för arbetssökande och 19+ och som söker ett 
avstamp för en mera företagsam profil. Under en 6 veckors period får 
den arbetssökande, enskilt eller tillsammans med någon annan 
deltagare, utveckla, starta och driva en egen "verksamhet" med målet att 
lära sig massor om kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. 
Viktiga kompetenser för dagens och framtidens arbetsmarknad. Detta 
blir ett sätt att testa om ens affärsidé håller. 
 
Jag föreslår fullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna, 
att genomföra konceptet "Framtidsentreprenörer" i Filipstad i syfte 
att erbjuda detta till arbetssökande och 19+”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
______ 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att remittera motionen till kommunchefen. 
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Au 16 juni 
2014 

 Näringslivschefen Agneta Svensson lämnar i skrivelse 9 juni 2014 
förslag till yttrande enligt följande: 
 
” Framtidsentreprenörerna är ett koncept som ger deltagarna möjlighet 
att prova sina idéer och sin kreativitet under en 6-veckorsperiod och om 
idéerna håller för enframtida affärsverksamhet. Framtidsentreprenörerna 
vänder sig till arbetssökande ungdomar över 19 år. 
 
Vid kontakt med Arbetsförmedlingen har de bekräftat att 
Framtidsentreprenörerna kan berättiga till aktivitetsstöd för deltagarna. 
 
Mycket av detta gör vi idag genom projektet Ny i Filipstad, men 
framförallt finns det med i efterföljande projekt. Framtidsentreprenörerna 
täcker dock in ytterligare en målgrupp, dvs. unga 
arbetslösa/arbetssökande svenskar utöver de immigranter som Ny i 
Filipstad omfattar. 
 
Genom Ung i Filipstad jobbar vi med det som också beskrivs i motionen, 
praktik för ungdomar för att de ska få arbetslivserfarenhet och en rad på 
sitt CV.  
 
Den kostnad konceptet kan innebära för Filipstads kommun är utbildning 
för en processledare och arbetstid för processledaren under 
genomförandet av varje omgång med framtidsentreprenörer. 
 
Förslag till beslut:  
att konceptet bevakas och att fortsatta diskussioner med 
Arbetsförmedlingen får visa om målgruppen finns och är tillräckligt stor 
för en specifik aktivitet eller om målgruppen kan inkluderas i befintliga 
projekt. Motionen anses därmed besvarad”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige 
 
att konceptet bevakas och att fortsatta diskussioner med 
Arbetsförmedlingen får visa om målgruppen finns och är tillräckligt stor 
för en specifik aktivitet eller om målgruppen kan inkluderas i befintliga 
projekt samt 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
_______ 
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Ks 27 augusti 
2014 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att konceptet bevakas och att fortsatta diskussioner med 
Arbetsförmedlingen får visa om målgruppen finns och är tillräckligt stor 
för en specifik aktivitet eller om målgruppen kan inkluderas i befintliga 
projekt samt 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
_______ 
 
Bengt Sjöberg tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   konceptet bevakas och att fortsatta diskussioner med 
Arbetsförmedlingen får visa om målgruppen finns och är tillräckligt stor 
för en specifik aktivitet eller om målgruppen kan inkluderas i befintliga 
projekt samt 
 
att   motionen därmed anses besvarad. 
_______ 
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       Kf  § 83 
Ks § 86                          Dnr 2014/156 
 
Begäran om tilläggsanslag – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-08-19 § 34 att ansöka om
ett tilläggsanslag om 2 741 tkr för att täcka kostnader som en följd av 
tillströmningen av nya elever. Kommunchef Claes Hultgren tillstyrker i 
tjänsteskrivelse daterad 2014-08-20 att tilläggsanslag beviljas med 2 741
tkr. 
 
Kommunchefen presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning 
härtill. 
 
Torbjörn Parling och Michael Helmersson yrkar bifall till begäran om 
tilläggsanslag med 2 741 tkr. 
 
Christer Olsson och Benny Persson yrkar avslag på begäran om 
tilläggsanslag. 
 
Då ordförande ställt de båda yrkandena under proposition begärs 
votering. 
 
Votering genomförs med följande justerade voteringsproposition; den 
som röstar för bifall till tilläggsanslag med 2 741 tkr röstar Ja, den som 
röstar för avslag på begäran om tilläggsanslag röstar Nej. 
Torbjörn Parling, Marina Isaksson, Olle Engström, Åsa Hååkman Felth, 
Britt-Marie Wall, Sune Frisk, Michael Helmersson och Per Gruvberger 
röstar Ja. Ulf Söhrman, Christer Olsson och Benny Ahremark Persson 
röstar Nej. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag om 2 741 tkr för 
år 2014. 
_______ 
 
Ulf Söhrman, Christer Olsson och Benny Ahremark Persson reserverar 
sig mot beslutet. 
_______ 
 
Ulf Söhrman yrkar med instämmande av Christer Olsson och Benny 
Ahremark Persson avslag på tilläggsanslag och att underskottet skall 
redovisas i årsredovisningen.   
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       Torbjörn Parling, Bengt Sjöberg, Helene Eriksson, Dan Stjernlöf och Ulla 
Olsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
 
I debatten yttrar sig även Per Gruvberger, Patrik Fornander och Christer 
Olsson. 
 
Då ordförande ställt de båda yrkandena under proposition, begärs 
votering. Voteringen verkställs med följande justerade 
voteringsproposition; den som röstar för bifall till kommunstyrelsens 
förslag röstar Ja, den som röstar för bifall till Söhrmans med fleras 
avslagsyrkande röstar Nej.  
 
Per Gruvberger, Torbjörn Parling, Christina Persson, Per-Åke Sandberg, 
Ann-Marie Rosö, Sune Frisk, Ulla Olsson, Åsa Hååkman Felth, Dan 
Stjernlöf, Olle Engström, Helene Larsson Saikoff, Bengt Sjöberg, Peter 
Johansson, Claes Eric Ericsson, Britt Marie Wall, Marica Sjödtedt, Alfred 
Maultasch, Helene Eriksson, Urban Granfeldt, Karin Löfstrand, Björn 
Stålhammar, Marianne Andersson, Irene Frisk, Lars Björklund och 
Marina Isaksson röstar Ja. Linda Knutsen, Patrik Fornander, Benny 
Ahremark Persson, Ulf Söhrman, Christer Olsson, Christina Söhrman, 
Gudrun Henriksson och Björn Kihl röstar Nej. Kommunstyrelsens förslag 
vinner bifall med 25 röster mot 8. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag om 2 741 tkr för 
år 2014. 
_______ 
 
Linda Knutsen, Patrik Fornander, Benny Ahremark Persson, Ulf 
Söhrman, Christer Olsson, Christina Söhrman, Gudrun Henriksson och 
Björn Kihl reserverar sig mot beslutet. 
_______ 
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       Kf  § 84                       Dnr    
 
Revisorerna informerar 
 
Kommunrevisionens ordförande Lars-Åke Hugosson informerar om 
granskningsrapporterna ”Styrning och uppföljning av personalfrågor” 
samt ”Insatser till elever som är i behov av särskilt stöd”. I samband med 
informationen yttrar sig även Torbjörn Parling. 
_______  
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       Kf § 85                       Dnr   2014/151 
 
Interpellation vård och omsorg av våra äldre medborgare i 
kommunen  
 
I interpellation 11 augusti 2014 anför Alfred Maultasch (MP) följande: 
 
”Den 15:e och 16.05.2014 hade Prof. Yngve Gustafson 3 föreläsningar 
om äldrevård i vår kommun. Han hade forskat i 25 år inom området 
enligt nedan:  
 
”Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Specialistläkare inom detta 
område benämns geriatriker och är inriktade mot att undersöka och 
behandla åldrandets sjukdomar. Den viktigaste patientgruppen för en 
geriatriker är äldre, sköra patienter med ett flertal oftast kroniska 
sjukdomar. I takt med att världens befolkning åldras så ökar denna 
patientgrupp kraftigt nu och under de kommande decennierna. 
 
På landsortssjukhusen inriktas geriatrikerns arbetsområde mot utredning 
och behandling av neurodegenerativa sjukdomar som demens, 
rehabilitering av äldre patienter efter till exempel ortopedisk kirurgi eller 
stroke, samt omvårdnadssocial planering. Här är ofta de geriatriska 
klinikerna en del av de allmänna invärtesmedicinska klinikerna, med inga 
eller endast ett fåtal sängar reserverade för patientgruppen. 
 
I storstäderna arbetar geriatrikern utöver demensutredningarna och 
rehabiliteringsinsatserna, också med akut omhändertagande av äldre 
(t.ex. i åldrar över 65 år) med invärtesmedicinska eller psykiatriska 
åkommor. Särskilt i Stockholm är geriatriken mycket utbyggd med relativt 
stora kliniker. 
På en del orter har de geriatriska klinikerna också ansvar för palliativ 
vård, inklusive den avancerade hemsjukvården och hospisvård.” 
 
I Filipstad är läget så, att det finns bara en mycket begränsad tillgång till 
Geriatriker, men en stor andel äldre befolkning som behöver denna 
specialistvård. Inom hemtjänsten bemöts vårdtagarna mest av 
hemtjänstpersonal, där vissa har genomgått undersköterska utbildning, 
och vissa med fast tjänstgörning saknar densamma helt. Dessutom en 
del på området helt outbildad personal, bl.a. vikarier som plockas vid 
behov. Dessa skall se till att vårdtagarna få den vård som de behöver? 
Saken blir inte bättre av att sjukvården sköts av landstinget och vården 
av kommunen. Både landstinget i Värmland och kommunen lider brist på 
sjuksköterskor och geriatriker. Problemet skall då tas om hand i 
hemsjukvården som även där har svårt att få fram vårdpersonal speciell 
under semestertider.  
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       Prof. Gustafson uttryckte sig mycket kritisk mot dagens 
omhändertagande av äldre patienter, han menade att man med rätt vård 
och omsorg kan minska risken för att patienterna utveckla demens! 
Kunskaper saknas ute i vården och det är ett stort problem. Politiker 
borde engagera sig mer i frågan! 
Tyvärr saknade jag mina politikerkollegor vid föreläsningen i Filipstad, 
jag var även förundrad över att en så viktig och intressant föreläsning om 
vård och omsorg av våra äldre inte gavs mer intresse och jag saknade 
informationen till allmänheten och kommunpolitiker. 
 
Min fråga är därför: 
Har kommunens vårdbehövande tillgång till geriatriker och i vilken 
utsträckning? 
 
Har kommunen utbildad vårdpersonal inom geriatri och i vilken 
utsträckning? 
 
Följs utbildningen upp regelbundet? 
 
Kan kommunen vårdpersonal se om det finns uppenbarliga vårdbehov 
av vårdtagaren genom att regelbunden ifrågasätta behovet av 
medicinering kontra en för äldre person hälsosam näring. Förebygga 
uttorkning, tandvårdsbehov, upptäcka urinvägsinfektioner, förebygga 
liggsår.  
 
Har kommunens vårdpersonal resurser för att stimulera och 
gymnastisera med vårdtagarna vilket kan minska risken för demens och 
andra kroniska sjukdomer? 
 
Vilka policys gäller för vårdpersonalen om att möte vårdtagarna med 
respekt och omsorg? 
 
Vilken plan har kommunen för att minska ett frekvent personalbyte med 
sikt av vårdtagaren?  
 
Finns det regelbunden rutin för att göra en riskbedömning om  vilken 
medicinering som behövs och är lämplig för vårdtagarna? 
 
Har kommunens kökspersonal kunskaper och utbildning om 
näringsbehov av äldre människor?  
 
Har kommunens kök tillräckliga resurser och kunskap för att erbjuda 
vårdtagarna hälsosam och näringsriktig mat?  
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       Är färdiglagad och djupfryst mat hälsosamt? 
 
Räcker äldreomsorgen till? 
 
Vilka planer har kommunen att kunna rekrytera rätt framtidens 
vårdpersonal? 
 
Vilka satsningar görs att göra detta yrke populärt så att våra ungdomar 
vill utbilda sig inom vårdyrken? 
 
Vilka resurser sätter kommunen till, så att vårdbehövande äldre inte 
hamnar mellan stolarna, dvs. mellan kommun och landsting och inte 
behöver åka runt mellan olika läkare och akutvårdcentraler? 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har vårdtagaren rätt till en 
kontaktperson, finns det sådana kontaktpersoner, vilka kunskaper krävs 
av kontaktpersonen och hur är efterfrågan för deras tjänster?”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får 
framställas. 
 
Socialnämndens ordförande Britt-Marie Wall avger svar enligt följande: 
 
Inbjudan till den refererade föreläsningen av Yngve Gustafsson den 15 
maj för allmänheten och den 16 maj för personal, var annonserad i 
dagstidningarna och annonserad på alla särskilda boenden i kommunen.
 
Det är landstinget som ansvarar för hur läkartillgången, avseende olika 
specialistresurser, ser ut. Kommunen ansvarar för hemsjukvård med 
sjuksköterske- och distriktssköterskekompetens. Kommunen har också 
ansvar för rehabilitering och har legitimerade arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster anställda. 
 
Kommunens hälso- och sjukvård samarbetar i olika forum och nätverk 
för att se att hela vårdkedjan fungerar, i övergångarna mellan landstinget 
och kommunen. IT stöd utvecklas ständigt och i och med att NPÖ, 
nationell patientöversikt, införs så möjliggörs att legitimerad personal 
inom kommunen får tillgång till viss del av dokumentation som 
landstinget har. 
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       I den legitimerade personalens grundutbildning ingår geriatrik som en del 
i utbildningen. 
 
Personalens behov av kompetensutveckling inventeras vid individuella 
medarbetarsamtal. Sedan 2011 har Socialförvaltningen deltagit i den 
statliga satsning med kompetensutveckling ”Omvårdnadslyftet” vilket 
medfört att kompetensnivån höjts, till exempel inom psykiatri och 
demens. Inom Socialförvaltning har 66 % av omvårdnadspersonalen 
formell kompetens som undersköterska. Under 2012-2013 har 
Socialförvaltningen deltagit i en statlig satsning för att implementera de 
nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med 
demenssjukdom och som medfört en ökad kompetens inom 
demensområdet. Utöver detta så anordnar Socialförvaltningen interna 
utbildningar utifrån det inventerade behovet.  
 
Socialförvaltningen använder, sedan ett antal år tillbaka, kvalitetsregistret 
Senior Alert, som medför att riskbedömningar avseende risk för 
undernäring, fall och trycksår genomförs regelbundet. Detta för att tidigt 
upptäcka risker och sätta in förebyggande åtgärder. Alla som bor på 
särskilt boende och alla som har insatser av Hemsjukvården, erbjuds en 
gång per år en läkemedelsgenomgång, som genomförs av läkare i 
samverkan med kommunens sjuksköterska, för att undanröja risk för 
felaktig läkemedelsanvändning. 
 
Alla personer med behov av insatser såsom hemtjänst och särskilt 
boende får sitt behov bedömt av en biståndsbedömare som fattar beslut 
om insatsernas omfattning och dessa verkställs utifrån en 
genomförandeplan. Behov av hemsjukvård och rehabilitering bedöms av 
legitimerad personal och insatserna beskrivs i en hälsoplan. 
Alla personer som har en hemtjänstinsats eller som bor på särskilt 
boende får en kontaktpersonal utsedd. Det är en ordinarie 
omvårdnadspersonal som har till uppgift att ansvara för att säkerställa en 
god omvårdnad, skapa trygghet och kontinuitet. 
 
Socialnämndens värdegrund, värdighetsgarantier och verksamhetens 
förhållningssätt/image lägger grunden till att personalen ska möta 
brukarna med respekt och integritet.  
 
All kostpersonal inom Filipstads kommun har utbildning inom området 
”mat till äldre” avseende brukarens behov utifrån näring, 
konsistensanpassning, måltidsmiljö etc. 
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       Kommunens kök har tillräckliga resurser för att erbjuda hälsosam och 
näringsriktig mat. Kostenheten är på gång att delas i två olika 
inriktningar, skolmat och ”äldre mat”, med syfte att kunna utveckla och 
ge bättre stöttning ut i båda verksamheterna. Det pågår ett arbete för att 
höja omvårdnadspersonalens kunskaper om kost.   
  
Vid all tillagning ändras näringsinnehållet i ett livsmedel. Helfabrikat har 
oftast fler ingredienser för att behålla smak, färg och konsistens. Det kan 
i många fall anses onödiga ingredienser, som man vid mat "lagat från 
grunden" inte behöver tillsätta. Dock finns det inga vetenskapliga studier 
som kan styrka att helfabrikat är ohälsosamma livsmedel. Djupfrysta 
livsmedel behåller näringsinnehållet tills upphettning skett. Varmhållning 
av maträtter är det som förstör näringsinnehållet mest och kan då anses 
som mest ohälsosamt. 
  
Socialförvaltningen står inför en utmaning när det gäller att rekrytera 
personal med rätt kompetens till verksamheterna. I dagsläget finns det 
stora problem när det gäller rekrytering av sjuksköterskor. Ett problem 
som kommunen delar med alla kommuner och landsting i Sverige. 
Problem finns också när det gäller rekrytering av arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster och socionomer. Inom en snar framtid kommer det att 
finnas behov av nyrekrytering av omvårdnadspersonal i takt med 
pensionsavgångar inom verksamheten och det är då av stor vikt att vi 
kan rekrytera ny personal med rätt kompetens.  
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en rekryteringsplan och 
har påbörjat detta arbete i samverkan med personalchefen. 
Socialförvaltningen samverkar också med Spångbergsgymnasiet genom 
Vård- och omsorgscollege och det medverkar till att utbildningen 
utformas efter det kompetensbehov som Socialförvaltningen har.  
Inom Region Värmland pågår ett arbete via ”Kompetensplattformen 
Hälsa, Vård och omsorg” som ska bidra till att göra vårdyrket mer 
attraktivt. Inom Socialförvaltningen har vi utsett ett antal ambassadörer 
som ska bidra till att locka ungdomar att söka sig till vårdyrken. 
 
Alfred Maultasch utvecklar sina åsikter. I debatten deltar även Per 
Gruvberger, Helene Eriksson, Christer Olsson och Torbjörn Parling. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   med godkännande lägga interpellationen och svaret till 
handlingarna. 
_______ 
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       Kf  § 86                            
 
Anmälningsärenden 

 
1.  Styrning och uppföljning av personalfrågor – Revisionsrapport 

 
2. Insatser till elever som är i behov av särskilt stöd – 

Revisionsrapport  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
_______ 
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