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Au § 44 
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Motion angående allergiframkallande träd 

I motion inkommen till kommunkansliet 13 maj skriver Ulf Söhrman (M): 

”Det finns trädslag som avger pollen som är allergiframkallande. För att 
förbättra ”klimatet” i kommunen anser undertecknad att Filipstads 
kommun skall se över sina rutiner vid trädplantering och inte välja 
trädslag som har allergiframkallande pollen”. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att    remittera motionen till Kommunstyrelsen 
_______ 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att   remittera motionen till tekniske chefen. 
_______ 

Teknikutskottet har behandlat motionen vid sammanträdet 7 oktober 
2019, § 87 och beslutat föreslå att tekniske chefens yttrande utgör svar 
på motionen och därmed anse motionen besvarad. 

Motionssvar: 

”Allergiproblemet ligger framförallt i städerna. Vad detta beror på kan ha 
flera olika anledningar som t.ex. minskad exponering av bakterier och 
virus där jämför med landsbygd eller högre halter av luftföroreningar  
i städer. 

Det pollen som folk huvudsakligen reagerar på är den vindpollinerande 
pollen som kan spridas flera mil med vinden. Fjärrtransporten av pollen 
utifrån Europa och inom Sverige gör det omöjligt att skydda sig helt från 
pollenexponering. En stor del av björkens frömjöl kommer via just 
fjärrtransport in från utlandet. 

De växter som står för den största delen av pollenallergier i Sverige är 
framförallt al, alm, björk, bok, ek, gräs, gråbo, hassel, malörtsambrosia 
samt sälg och vide (Alm Kübler, 2014). Björken är den art som står för de 
största allergiska besvären. Gräspollen är också en stor källa till allergier. 

   Utdragsbestyrkande 
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 Filipstads kommun är en landsbygdskommun med mycket skog. Den 
enda idag kända trädsorten som tack vare sin genetiska mutation inte 
har någon pollenproduktion (Karlsson, 2013) är ornäsbjörken, som 
endast kan förökas med hjälp av människan. Den finns dock inte med 
någon större population i kommunen. En skogrik kommun som Filipstad  
i en skogrik region har därav många pollenalstrande växter både  
i närområdet såväl som i fjärrområden som ligger helt utanför 
kommunens möjlighet att påverka. 
 
Viss hänsyn tas redan idag vid plantering av stadsträd i Filipstad. 
Kommunen har företrädesvis på senare år planterat ek, oxel och pilträd 
vid ny- och återplantering av stadsträd i kommunen; träd som enligt 
uppgift ger mindre pollenallergiproblem.  
Boverket har tagit fram rekommendationer för planteringsavstånd från 
offentliga platser och plantering av de mest allergiframkallande arterna. 
Att Filipstads kommun redan idag försöker ta hänsyn till tillgängliga 
kunskaper och rekommendationer vid plantering av träd i staden är 
viktigt men har ändock en ringa påverkan på pollensituationen i 
kommunen med hänsyn till ovan beskrivning”. 
 
Förvaltningschef Inge Nilsson Piehl föredrar ärendet och besvarar även  
frågor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tekniske chefens yttrande utgör svar på motionen samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
 
______ 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
_______ 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Au § 60 Ks § 94 Kf § 79          Dnr 2019/52 

Redovisning obesvarade motioner 

Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen jämlikt 
§ 29 årligen till kommunfullmäktiges sammanträden i april/maj och
oktober/november redovisa de motioner vilkas behandling ännu inte
slutförts. Den redovisning som ska presenteras för fullmäktige i
november avges enligt följande:

Christer Olssons (M) Motion angående förslag till avskaffande av 
karensdag orsakad av smittsam sjukdom som är arbetsrelaterad, 
har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är 
remitterad till personalchefen. 

Nils-Erik Mellström (C) och Peter Johanssons (C) Motion angående 
konsekvensanalyser avseende levnadsvillkor på landsbygden, har 
behandlats av kommunfullmäktige 17 april 2019. Motionen är remitterad 
till kommunchefen. 

Sverigedemokraterna i Filipstads Motion om återvändande IS-
terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av 
detta, har behandlats av kommunfullmäktige 17 april 2019. Motionen är 
remitterad till kommunchefen. 

Ulf Söhrmans (M) Motion angående allergiframkallande träd, har 
behandlats av kommunfullmäktige 16 maj 2019. Motionen är remitterad 
till tekniske chefen. Behandlas vid sammanträdet. 

Ulf Söhrmans (M) Motion om att ingå inre stödområdet, har 
behandlats av kommunfullmäktige 12 september 2019. Motionen är 
remitterad till kommunchefen. 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, § 89, 
beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid 
fullmäktigesammanträdet ska redovisa sin beredning av motionerna och 
ange beräknad tid för sitt yttrande. 

Förslag till beslut 
Att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att lägga motionsredovisningen till handlingarna 

Att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu 
inte besvarat motionerna samt 

   Utdragsbestyrkande 
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       att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes.  
 
Kommunchefen meddelar att Motion angående förslag till avskaffande av 
karensdag orsakad av smittsam sjukdom som är arbetsrelaterad kommer 
att tas upp i november. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga motionsredovisningen till handlingarna  
 
att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu 
inte besvarat motionerna samt 
 
att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes.  
 
________ 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
_____ 
 
Christer Olsson yttrar sig i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga motionsredovisningen till handlingarna  
 
att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu 
inte besvarat motionerna samt 
 
att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes.  
 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk plan 2020 – 2022 

Budgetberedningen hanterade materialet förslag till Ekonomisk plan 
2020-2022 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 23 
september 2019 § 59. Då beslutades ”att fastställa materialet och 
överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt hantering”. 

Av protokollet framgår att ”kommunfullmäktige beslutade 12 juni 2019 § 
46 att fastställa nämndernas ramar för år 2020 för fortsatt budgetarbete”. 
Sedan dess har uppräkning om 3 200 tkr för justerade intäkter avseende 
”Jämlik skola” skett inom ramen för barn- och utbildningsnämnden. Det 
innebär att följande ramförslag nu är föreliggande: 

Kommunstyrelsen 168 556 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden 217 905 tkr 
Socialnämnden 340 619 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden 3 297 tkr 

Materialet visar sammantaget ett budgeterat underskott om 12 526 tkr 
före extraordinära kostnader/intäkter.  

Vidare noteras att barn- och utbildningsnämnden 2019-08-20 § 50 
beslutade att begära utökning av sin ram med 3 510 tkr. 
Teknikutskottet begärde vid sammanträdet 2019-10-07 § 84 utökad ram 
med 2 500 tkr.   

Kommunchef Claes Hultgren redogör i tjänsteskrivelse daterad  
2019-10-15 för aktuell situation beträffande förutsättningar för det 
fortsatta arbetet.  

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 1 april 2019, § 22 föreslog 
kommunchefen följande ramar; 

Kommunstyrelsen 168 556 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden 215 105 tkr 
Socialnämnden 337 619 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden 3 297 tkr 

I detta förslag är inte uppräkning om 3 200 tkr för justerade intäkter 
avseende ”Jämlik skola” inom ramen för barn- och utbildningsnämnden 
beaktat.  

   Utdragsbestyrkande 
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       Kommunchefen föreslår 
 
att   kommunstyrelsen beslutar om förändrade ramar enligt 
kommunchefens tidigare förslag till arbetsramar, Ksau 1 april 2019, § 22. 
att   omgående tillsätta arbetsgrupp för att utvärdera möjligheten att 
minska kostnaderna för ny skola och ev. ombyggnad av simhallen 
alternativt föreslå annan lösning. 
att   om kommunstyrelsen fastställer nuvarande  resultatnivå 2020-2022, 
daterad 2019.10.15,  bör övervägas en skattehöjning om minst 50 öre 
redan inför budget 2020. 
Vidare föreslår förvaltningen 
att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat  
för 2020-2022  
 
att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de  
motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i  
handlingarna  
 
att investeringar för år 2020 härmed antagits om 49 800 tkr.  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid  
köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid  
bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr  
 
att före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska 
beslut tas i nämnd eller för kommunstyrelsen utskott 
 
att beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; upp till 
100 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef, från 100 tkr till 3 000 
tkr av teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, 
därutöver fastställs av kommunfullmäktige  
 
att för fyllande av kommunens medelsbehov 2020 av de till kommunen  
skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 21,52 kr/skattekrona  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel,  
uppta lån om högst 30 000 tkr i 2020 års budget  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens utskott att under 2019 från fall  
till fall pröva frågan om disposition av i budget 2020 upptagna medel  
  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringarna i  
budgeten som erfordras samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om  
tilläggsbudget år 2020 för pågående projekt.  
 
 
Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson och kommunchef Claes Hultgren 
presenterar ärendet.  
 
 
Efter föredragningen yrkar Per Gruvberger att skattesatsen för 2020 blir 
oförändrad och fastställs till 21,52 kr/skattekrona. 
Christer Olsson bifaller förslaget. 
 
Jomark Polintan föreslår ändring i skrivningen i teknikutskottets mål 
”Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska 
kommunens hyreskostnader och effektivisera lokalanvändningen i 
kommunen” byts till: 
Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska 
kommunens hyreskostnader och effektivisera lokalanvändningen i 
kommunen, här bör också arbetet med att hitta hyresgäster eller avyttra 
fastigheter som står tomma prioriteras. 
Nytt mål inom teknikutskottet: 
Att servera måltider med så lite antibiotika som möjligt. Därför ska det 
strävas efter att vi vid servering av kött eller kyckling ska det komma ifrån 
Sverige. 
 
Jomark Polintan föreslår följande nya prioriterade områden: 
Närvårdsinsatser 
Att intensifiera arbetet med regionen för att få till en etablering av 
närvårdsplatser i vår kommun 
Förbättrade måltider 
Att se över och förbättra måltidsituationen på våra särskilda boenden 
Att arbeta fram välfungerande forum/dialog med brukare/barn omkring 
maten som serveras 
Byggnation på Finnshytteområdet 
Att utreda exploatering av Finnshyttans tomter för etablering. 
 
Vidare föreslår Jomark Polintan att formuleringen för området integration 
kvarstår som tidigare, dvs: 
Handlingsplan för integration 
Att ta fram förslag på förvaltningsövergripande handlingsplan för 
integration  
  

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Anders Nilsson föreslår att formulering om att motverka barnfattigdom 
kvarstår som tidigare samt att folkhälsoarbetet tillförs som nytt område. 
Dessa formuleras enligt följande: 
Handlingsplan för att motverka barnfattigdom 
Att ta fram en policy/handlingsplan för att motverka barnfattigdom i 
Filipstad  
Strategi för folkhälsoarbetet 
Att ta fram en strategi för folkhälsoarbetet i Filipstad för att motverka den 
socioekonomiska utvecklingen i kommunen 
 
Torbjörn Parling föreslår nytt prioriterat område: 
Översyn fritidsorganisation 
Att ta fram förslag på en samlad kultur och fritidsorganisation under 
kommunstyrelsens kultur och föreningsutskott. Den organisationen ska 
även ansvara för föreningsstöd och utveckling för kommunens 
föreningsliv. 
 
Christer Olsson och Peter Johansson föreslår 
att Filipstads kommun inleder ett arbete för att försköna genomfarten i 
Lesjöfors och att detta sker i samarbete med Byalag och berörda 
fastighetsägare. 
att Filipstads kommun utreder förutsättningarna att starta en nationell 
idrottsutbildning på Spångbergsgymnasiet. 
att Filipstads kommun utreder och initierar ytterligare samarbeten med 
närliggande kommuner. 
att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Hällefors 
kommun om ett utvecklat samarbete angående gymnasieskolan. 
att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Ludvika 
kommun om samarbete angående grundskoleelever boende i 
Fredriksberg. 
att Filipstads kommun intensifierar arbetet med att utveckla och skapa 
ännu bättre förutsättningar för besöksnäringen, så att fler företag väljer 
att etablera sig i kommunen och som därmed kan ge fler arbetstillfällen. 
 
Patrik Fornander yrkar att ärendet återremitteras för att invänta den 
detaljerade redovisning som barn- och utbildningsnämnden redovisar 
den 29/10 med anledning av nämndens prognostiserade underskott. 
Per Gruvberger yrkar bifall till förslaget om återremiss. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa oförändrad skattesats till 21,52 kr/skattekrona för 2020 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 Kommunstyrelsen beslutar vidare 
 
att återremittera ekonomisk plan 2020 – 2022 i avvaktan på den ekonomiska 
redovisningen i barn- och utbildningsnämnden den 29 oktober 
 
att kommunstyrelsen sammanträder den 4 november, kl 8.30 för fortsatta 
överläggningar om den ekonomiska planen 2020 – 2022. 
 
____________ 
 
Vid barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 29 oktober, § 73, 
redovisas följande orsaker till budgetavvikelsen: 
 
-IKE (interkommunal ersättning) för gymnasiet, -3 miljoner kr 
(kostnaden saknades vid uppföljning efter september) 
-Förändringar i ram och statsbidrag för grundskolan 
-Organisation i förhållande till intäkter från migrationsverket. 
 
Vidare redovisades utmaningar för grund- och grundsärskolan samt 
gymnasiet inför kommande budgetår. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen följande 
uppdrag;  
 
att redovisa gymnasieskolans totala kostnader och intäkter per program 
avseende lärartäthet och elevantal 
 
att redovisa budget och utfall för gymnasieskolans interkommunala 
ersättning 
 
att förvaltningen ytterligare utreder grundskolans personal och 
lönekostnader samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Claes Hultgren redogör för aktuell situation.  
Förvaltningschef Jan-Erik Andrén redovisar anledningen 
till barn- och utbildningsnämndens ökade underskott. I 
samband med presentationerna besvaras även frågor. 
Förvaltningen reviderar dessutom förslaget om 
kommunstyrelsens gräns för inköp av fastighet till 10 000 
tkr.   
 
Efter överläggningarna framställs följande yrkanden. 
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 Per Gruvberger yrkar: 
 
1.  att uppdra till kommunchefen att säkerställa pågående 
arbetsgrupper/projektgruppen som hanterar planering av ny skola och 
ombyggnad av simhall ser på möjligheten att minska kommande ökning 
av kostnader. Det kan vara både i anpassning av byggnation och 
verksamhet.  
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar avslag på 
förslaget. 
 
2.  att avslå teknikutskottets begäran om utökad ram och att 
besparingarna får klaras inom kommunstyrelsens totala ram.  
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslaget. 
 
3.  att bifalla barn- och utbildningsnämndens begäran vid sammanträdet 
2019-08-20 om utökad ram med 3 510 tkr, vilket ger en ram på 221 415 
tkr.  
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslaget. 
 
 
4.  att minska socialnämndens ram med 3 000 tkr, vilket ger en ram på 
337 619 tkr.  
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslaget. 
 
5. att revidera finansieringen enligt kommunchefens redovisade 
beräkningar av ökade inkomster, förutom ökad disposition av avsatta 
medel som sätts till 3 500 tkr. Vilket innebär en förbättring av 
finansieringen med 14 300 tkr.  
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslaget. 
 
6. att i övrigt anta av ekonomienheten upprättat förslag till ekonomisk plan 
2020-2022 Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson 
yrkar bifall till förslaget. 
 
Jomark Polintan yrkar: 
 
1. Gällande teknikutskottets mål ”Samordna kommunens verksamheter i 
egna lokaler för att minska kommunens hyreskostnader och effektivisera 
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 lokalanvändningen i kommunen” tillförs skrivningen ”här bör också arbetet 
med att hitta hyresgäster eller avyttra fastigheter som står tomma 
prioriteras”.  
 
Förslag på nytt mål inom teknikutskottet:  
2. Att servera måltider med så lite antibiotika som möjligt! Därför ska det 
strävas efter att vi vid servering av kött eller kyckling ska det komma från 
Sverige.  
 
Förslag på nya prioriterade områden: 
 
Närsjukvårdsplatser  
3. att intensifiera arbetet med regionen för att få till en etablering av 
närsjukvårdsplatser i vår kommun.  
 
Förbättra måltider 
4. att se över och förbättra måltidssituationen på våra särskilda boenden. 
att arbeta fram välfungerande forum/dialog med brukare/barn omkring 
maten som serveras.  
 
Byggnation på Finnshytteområdet 
5. att utreda exploatering av Finnshyttans tomter för etablering.  
 
Handlingsplan för integration 
6. att ta fram förslag på förvaltningsövergripande handlingsplan för 
integration (gamla skrivningen står kvar).  
 
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till 
samtliga av Jomark Polintans förslag 
 
Thorbjörn Parling yrkar: 
 
Förslag på nytt prioriterat område: 
 
1. att ta fram förslag på en samlad kultur och fritidsorganisation under 
kommunstyrelsens kultur och föreningsutskott. Den organisationen ska 
även ansvara för föreningsstöd och utveckling för kommunens föreningsliv     
 
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslaget. 
 
Anders Nilsson yrkar: 
 
Förslag på nya prioriterade områden  

 
 



 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
Kommunfullmäktige  14 november 2019  14  
Kommunstyrelsen  
 
 
 
 

 4 november 2019 
  

 9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Handlingsplan för att motverka barnfattigdom 
1. att ta fram en policy/handlingsplan för att motverka barnfattigdom i 
Filipstad. 
(gamla skrivningen står kvar) 
 
Strategi för folkhälsoarbete 
2. att ta fram en strategi för folkhälsoarbete i Filipstad för att motverka den 
socioekonomiska utvecklingen i kommunen. 
 
Christer Olsson, Peter Johansson och Helena Halvarsson yrkar bifall till  
förslagen. 
 
Christer Olsson och Peter Johansson yrkar: 
 
Förslag på nya prioriterade områden / insatser och uppdrag / utredningar 
2020-2022: 
 
1. att Filipstads kommun inleder ett arbete för att försköna genomfarten i 
Lesjöfors och att detta sker i samarbete med Byalag och berörda 
fastighetsägare. 
Per Gruvberger och Helena Halvarsson yrkar bifall till förslaget 
 
2. att Filipstads kommun utreder förutsättningarna att starta en nationell 
idrottsutbildning på Spångbergsgymnasiet. 
Per Gruvberger yrkar avslag då det är mycket kostsamt och Helena 
Halvarsson yrkar bifall till förslaget. 
 
3. att Filipstads kommun utreder och initierar ytterligare samarbeten med 
närliggande kommuner. 
Per Gruvberger och Helena Halvarsson yrkar bifall till förslaget 
 
4. att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Hällefors 
kommun om ett utvecklat samarbete angående gymnasieskolan. 
Per Gruvberger och Helena Halvarsson yrkar bifall till förslaget 
 
5. att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Ludvika 
kommun om samarbete angående grundskoleelever boende i Fredriksberg. 
Per Gruvberger och Helena Halvarsson yrkar bifall till förslaget 
 
6. att Filipstads kommun intensifierar arbetet med att utveckla och skapa 
ännu bättre förutsättningar för besöksnäringen, så att fler företag väljer att 
etablera sig i kommunen och som därmed kan ge fler arbetstillfällen. 
Per Gruvberger och Helena Halvarsson yrkar bifall till förslaget 
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Budget 2020: 
 
7. att projekteringen av ny F-6-skola avbryts/avslutas. 
Per Gruvberger och Thorbjörn Parling yrkar avslag medan Helena 
Halvarsson och Patrik Fornander yrkar bifall till förslaget.  
 
Helena Halvarsson yrkar: 
 
Förslag på nya prioriterade områden: 
 
1. att det ska finnas en återvandringshandläggare inom ramen för 
socialtjänsten. 
 
2. att socialtjänsten ser över hur kraven på motprestationer kan 
ökas/effektiviseras angående försörjningsstöd 
 
3. att man ser över vad man kan göra inom ram för att säkerställa att de 
äldre får det lilla extra. 
 
Per Gruvberger, Peter Johansson och Christer Olsson yrkar avslag på 
samtliga förslag då förslag 1 är migrationsverkets uppdrag och förslag 2 
och 3 nyligen hanterats inom socialnämnden.  
 
Sedan samtliga yrkanden framställt ställs de under proposition, ett i taget. 
Propositionernas besvarande medför följande: 
 
Per Gruvbergers yrkanden 1-6 har vunnit bifall. 
 
Jomark Polintans yrkanden 1-6 har vunnit bifall. 
 
Anders Nilssons yrkanden 1 och 2 har vunnit bifall. 
 
Thorbjörn Parlings yrkande 1 har vunnit bifall. 
Christer Olssons och Peter Johanssons yrkande 1, 3, 4, 5 och 6 har 
vunnit bifall. Yrkande 2 avslås. Gällande yrkande 7 begärs votering. Den 
som röstar för att avslå yrkandet röstar Ja, den som röstar för att bifalla 
yrkandet röstar nej. Per Gruvberger, Thorbjörn Parling, Åsa Hååkman 
Felth, Jomark Polintan, Marina Isaksson och Anders Nilsson röstar Ja. 
Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson 
och Helena Halvarsson röstar Nej. Med 6 röster mot 5 beslutar 
kommunstyrelsen avslå yrkande 7.  
Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson 
och Helena Halvarsson reserverar sig mot beslutet.  
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 Helena Halvarssons yrkande 1-3 avslås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att   materialet Ekonomisk plan 2020-2022 revideras som följd av 
tillstyrkande av Per Gruvbergers yrkande nr 1-6, Jomark Polintans 
yrkande 1-6, Anders Nilssons yrkande 1, 2, Thorbjörn Parlings yrkande 1, 
Christer Olssons yrkande 1, 3, 4, 5 och 6 samt 
 
att   i övrigt anta av ekonomienheten upprättat förslag till ekonomisk plan 
2020-2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat  
för 2020-2022  
 
att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de  
motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i  
handlingarna  
 
att investeringar för år 2020 härmed antagits om 49 800 tkr.  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid  
köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 10 000 tkr  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid  
bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr  
 
att före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska beslut 
tas i nämnd eller för kommunstyrelsen i utskott 
 
att beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; upp till 
100 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef, från 100 tkr till 3 000 tkr av 
teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, därutöver 
fastställs av kommunfullmäktige  
 
att för fyllande av kommunens medelsbehov 2020 av de till kommunen  
skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 21,52 kr/skattekrona 
(beslutades av kommunstyrelsen 23 oktober 2019 §95) 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel,  
uppta lån om högst 30 000 tkr i 2020 års budget  
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att bemyndiga kommunstyrelsens utskott att under 2019 från fall  
till fall pröva frågan om disposition av i budget 2020 upptagna medel 

att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringarna i 
budgeten som erfordras samt  

att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om 
tilläggsbudget år 2020 för pågående projekt.  

Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson 
och Helena Halvarsson reserverar sig mot beslutet i den del då Christer 
Olssons och Peter Johanssons yrkande 7 avslås.  

_______ 

Kommunchef Claes Hultgren presenterar innehållet i ärendet och ger sin 
syn på förutsättningarna.  

Per Gruvberger framlägger sina åsikter i ärendet, vilket även Christer 
Olsson gör. I debatten deltar även Michael Helmersson, Jomark Polintan, 
Ulf Söhrman, Eva Närve Eickenrodt, Johnny Grahn, Torbjörn Parling, 
Patrik Fornander, Anders Nilsson, Nils-Erik Mellström och Filip Dahlöv. 

Bifall till kommunstyrelsen förslag yrkas av Per Gruvberger, Christer 
Olsson, Michael Helmersson, Torbjörn Parling, Anders Nilsson, Nils-Erik 
Mellström, Johnny Grahn, Patrik Fornander och Ulf Söhrman.  

Torbjörn Parling yrkar att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att se 
på frågan om möjligheten att ordna någon form av nationell 
idrottsutbildning vid Spångbergsgymnasiet, exempelvis RIG –
Riksidrottsgymnasium.  
Bifall till Parlings förslag yrkas av Christer Olsson, Filip Dahlöv, Patrik 
Fornander, Michael Helmersson, Nils-Erik Mellström, Johnny Grahn och 
Anders Nilsson.  

Johnny Grahn yrkar 1. att det ska finnas en återvandringshandläggare 
inom ramen för socialtjänsten. 2. att socialtjänsten ser över hur kraven på 
motprestationer kan ökas/effektiviseras angående försörjningsstöd. 3. att 
man ser över vad man kan göra inom ram för att säkerställa att de äldre 
får det lilla extra.  
Avslag på Grahns förslag yrkas av Torbjörn Parling, Anders Nilsson och 
Per Gruvberger.  

KF 
14 november
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Ordförande ställer Torbjörn Parlings yrkande under proposition. Sedan 
propositionen besvarats förklaras förslaget bifallet.  

Ordförande ställer Johnny Grahns tre förslag under proposition, ett i taget. 
Sedan propositionerna besvarats förklaras förslagen avslagna.  

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition. Sedan 
propositionen besvarats förklaras förslaget bifallet.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat 
för 2020-2022  

att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de  
motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i 
handlingarna  

att investeringar för år 2020 härmed antagits om 49 800 tkr. 

att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid  
köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 10 000 tkr 

att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid 
bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr  

att före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska beslut 
tas i nämnd eller för kommunstyrelsen i utskott 

att beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; upp till 
100 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef, från 100 tkr till 3 000 tkr av 
teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, därutöver 
fastställs av kommunfullmäktige  

att för fyllande av kommunens medelsbehov 2020 av de till kommunen  
skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 21,52 kr/skattekrona 

att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, 
uppta lån om högst 30 000 tkr i 2020 års budget  

att bemyndiga kommunstyrelsens utskott att under 2019 från fall  
till fall pröva frågan om disposition av i budget 2020 upptagna medel 
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att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringarna i  
budgeten som erfordras samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om  
tilläggsbudget år 2020 för pågående projekt.  
 
_______    
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Kf  § 81 
Ks § 96 Dnr KS 2019/143   

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag i Filipstads kommun 

Kultur- och föreningsutskottet (KFU) ska från och med 2019 handlägga 
en del av de förbundsavgifter och föreningsbidrag som tidigare 
administrerats av kommunstyrelsen och socialnämnden.  

En utredning för att ta fram nya regler för föreningsbidrag har genomförts 
för att omfatta även de föreningar som nu utgör kultur- och 
föreningsutskottets nya ansvarsområde. I samband med detta har också 
en översyn av kultur- och föreningsutskottets nuvarande bidragsregler 
gjorts. 

Kultur- och föreningsutskottet har behandlat ärendet 23 maj 2019. 
Därefter remitterades förslaget under juni månad 2019 till 
socialnämnden, samtliga studieförbund inklusive SISU samt till en 
referensgrupp om 13 föreningar. Fem remissvar kom in. Efter 
genomgång av de inkomna synpunkterna gjordes små ändringar 
materialet.   

Kultur- och föreningsutskottet beslutade vid sammanträdet 12 september 
2019, § 64, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att fastställa regler och riktlinjer för föreningsbidrag i Filipstads kommun, 
att regelverket träder i kraft från och med 2020-01-01 samt 

att tidigare dokument gällande regler och riktlinjer för föreningsbidrag i 
Filipstads kommun därmed upphör att gälla 2019-12-31. 

Nicole Lindberg, fritidsenheten, redogör för ärendet och besvarar frågor. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla kultur- och föreningsutskottets förslag. 

______ 

Ulf Söhrman föreslår att punkten ”ekonomiska föreningar” tas bort från 
listan på sidan 5 över ideella föreningar som ej kan erhålla bidrag.  

Torbjörn Parling yrkar bifall till Söhrmans förslag. 

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
Ansvarig 
föreningsbidrag 
 
 
 
 
  

 Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla Söhrmans förslag 

att med ovan angiven förändring fastställa regler och riktlinjer för 

föreningsbidrag i Filipstads kommun, 

att regelverket träder i kraft från och med 2020-01-01 samt 

att tidigare dokument gällande regler och riktlinjer för föreningsbidrag i 
Filipstads kommun därmed upphör att gälla 2019-12-31. 
 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
Hjälpmedelsnämnden 

Kf  § 82 
Kf  § 72    Dnr 2018/196 

Fyllnadsval i Hjälpmedelnämnden i Värmland 

I e-post 17 september 2019 avsäger sig Britt-Marie Wall (S) sitt 
uppdrag som ledamot i Hjälpmedelsnämnden i Värmland. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att befria Britt-Marie Wall från uppdraget 

att ny ledamot utses vid nästa möte med kommunfullmäktige. 

_____ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny ledamot för återstoden av mandatperioden utse Jomark 
Polintan.  
_____ 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 14 november 2019 23 
Kommunfullmäktige 16 oktober 2019 30 

Beslutsexp: 
Samord. 
förbund. 
ö Värml. 

Kf  § 83 
Kf  § 73    Dnr 2018/196 

Fyllnadsval i Samordningsförbundet östra Värmland 

I e-post 17 september 2019 avsäger sig Britt-Marie Wall (S) sitt uppdrag 
som ledamot i Samordningsförbundet östra Värmland. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelsen 

att ny ledamot utses vid nästa möte med kommunfullmäktige. 

_____ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny ledamot för återstoden av mandatperioden utse Jomark 
Polintan 
_____ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kf  §  75  Kf §  84   Dnr 2019/227 

Interpellation – Barn som inte går i skolan 

I interpellation 27 september 2019 ställd till ordförande för barn- och 
utbildningsnämnden skriver Christer Olsson (M): 

” Tusentals barn i Sverige går inte i skolan, 2017 uppgick antalet till cirka 
5500 i hela landet. I debatten brukar dessa barn kallas för 
”hemmasittare”.  

Inget barn väljer frivilligt att vara hemma från skolan under långa 
perioder och inget barn väljer heller att misslyckas i skolan. Experter 
menar att det inte handlar om vilja eller motivation hos barnen utan att 
orsakerna och svaren alltid går att finna i miljön runt omkring 
”hemmasittarna”.  

Forskning säger att elever med hög skolfrånvaro ofta har lägre 
självkänsla än andra barn, känner mindre tillit till vuxna, oftare har 
somatiska besvär och oftare neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
samt hög förekomst av ångest- och depressionssymtom. 
Barnens föräldrar har ofta starka skuldkänslor för att de inte klarar av att 
få sitt barn till skolan och de känner sig många gånger också 
misslyckade. 

Situationen för de barn och föräldrar som har det på detta sätt är 
synnerligen allvarlig och omfattande stöd behöver ofta sättas in för att 
komma tillrätta med den komplexa problematiken. 

Mina frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande är följande; 

-Hur ser situationen ut i Filipstad? Ökar eller minskar antalet
”hemmasittare” i Filipstads kommun?

-Hur jobbar vi med dessa frågor och vilket stöd kan vi ge de familjer som
har dessa bekymmer och som kämpar med att få sina barn att gå i
skolan?”.

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas 

att interpellationen behandlas vid nästkommande kommunfullmäktige. 

_____ 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämndens ordförande Torbjörn Parling (S) avger 
svar enligt följande: 
 
” Christer Olsson har i sin interpellation till mig ställt två frågor som berör 
” barn som inte går i skolan”. Christer Olsson undrar över situationen i 
Filipstad och om antalet hemmasittare ökar eller minskar? I sin andra 
fråga undrar Christer Olsson hur vi jobbar med dessa frågor och vilket 
stöd vi kan ge de familjer som har dessa bekymmer? 
 
Mitt svar är: 
 
För tillfället har vi en permanent hemmasittare och 3 – 4 elever som 
ligger i riskområdet och som det görs åtgärder kring. 
Trenden sett över några år tillbaka är att antalet hemmasittare minskar. 
 
Åtgärderna kan vara följande: 
 
Hemundervisning. 
Stödinsatser med hjälp av: 
Föräldracoachen, som hjälper och stöttar familjen för att få eleven till 
skolan. 
 
Första linjen, hjälper till med remiss till BUP, har samtal med elev, 
förmedlar kontakt mellan hem och skola. 
 
BUP (gör utredningar och handleder föräldrar, ej barn.) Fortfarande 
mycket lång väntetid. 
 
Elevhälsan exempelvis kurator kan ha samtal med elev och 
vårdnadshavare. Specialpedagog är med och upprättar åtgärdsprogram 
och handleder personal. 
 
Individ och familjeomsorgen inom Socialtjänsten genom insatser i 
familjen”. 
 
Christer Olsson tackar för svaret och utvecklar sina åsikter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   med godkännande lägga interpellationen och svaret till 
handlingarna. 
 
_____ 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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