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       Ks § 106 Kf § 102 
Au § 65                          Dnr  2013/67 
 
Ej besvarade motioner 
 
Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning skall kommunstyrelsen 
jämlikt § 29 årligen till kommunfullmäktiges april/maj och 
oktober/november sammanträden redovisa de motioner vilkas 
behandling ännu ej slutförts. 
 
Den redovisning som skall presenteras för fullmäktige i november avges 
enligt följande: 
 
Linda Knutsens (M) motion ang. belysning vid gamla lasarettet, har 
behandlats av Kommunfullmäktige 31 oktober 2012. 
Motionen är remitterad till Teknik & service. 
 
Michael Helmerssons (FP) motion ang. mindre byråkrati för 
skolledare och lärare, har behandlats av Kommunfullmäktige 11 mars 
2013. 
Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden 
 
Michael Helmerssons (FP) motion ang. yrkesintroduktion för 
ungdomar, har behandlats av Kommunfullmäktige 17 juni 2013. 
Motionen är remitterad till Personalenheten. 
 
Michael Helmerssons (FP) motion ang. service inom hemtjänsten, 
har behandlats av Kommunfullmäktige 28 augusti 2013. 
Motionen är remitterad till Socialförvaltningen. 
 
Alfred Maultaschs (MP) motion ang. cykelväg till Persberg, 
har behandlats av Kommunfullmäktige 28 augusti 2013. 
Motionen är remitterad till Teknikutskottet. 
 
Alfred Maultaschs (MP) motion ang. trafiksituationen i Persberg, 
har behandlats av Kommunfullmäktige 28 augusti 2013. 
Motionen är remitterad till Teknikutskottet. 
 
Patrik Fornander (M), Michael Helmersson (FP) Helen Eriksson (FIL) 
Bengt Sjöberg (KD), Peter Johansson (C) och Alfred Maultasch (MP) 
Motion ang. revidering av vindbruksplanen, har behandlats av 
Kommunfullmäktige 28 augusti 2013. 
Motionen är remitterad till Miljö- och byggnadsnämnden. 
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 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, § 89, 
beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid 
fullmäktigesammanträdet skall redovisa sin beredning av motionerna och
ange beräknad tid för sitt yttrande. 
 
Arbetsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga motionsredovisningen till handlingarna  
 
att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu ej 
besvarat motionerna samt 
 
att notera att Kommunallagens stadgar att en motion ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. 
_________ 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att även följande motioner inkommit och 
är inte besvarade: 
 
Christer Olsson (M), Benny Ahremark-Persson (C) och Björn 
Stålhammars (FP) motion ang. utveckling av samarbete mellan 
socialförvaltningen, stiftelsen Filipstadsbostäder och kommunens 
fastighetsavdelning, har behandlats av kommunfullmäktige 11 
september 2013. 
Motionen är remitterad till chefen för teknik och service. 
 
Michael Helmerssons (FP) motion ang. lärares löner m m, har 
behandlats av kommunfullmäktige 11 september 2013. 
Motionen är remitterad till personalchefen. 
 
Michael Helmerssons (FP) motion ang. fibernät i Filipstads kommun, 
har behandlats av kommunfullmäktige 11 september 2013. 
Motionen är remitterad till kommunchefen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga motionsredovisningen till handlingarna  
 
att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu ej 
besvarat motionerna samt 
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Beslutsexp: 
Berörda 
instanser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
att notera att Kommunallagens stadgar att en motion ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. 
_________ 
 
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef meddelar i tjänsteskrivelse 2013-11-06 
att i motionen ang. belysning vid gamla lasarettet har Teknik och Service 
varit i fortlöpande kontakt med Landstinget som ägare av 
Lasarettet/Eklunden och påtalat belysningsproblemen och viss översyn 
har gjorts på Landstingets försorg. Däremot har kontakterna med 
fastighetsägarna till Gamla Lasarettet inte gett något synligt resultat än. 
Kommunen avvaktar om belysning kommer på plats och kommer ta en 
förnyad kontakt i ärendet under hösten om inget händer. 
 
Förhoppningsvis kan motionen behandlas av kommunfullmäktige i 
februari månad 2014. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga motionsredovisningen till handlingarna  
 
att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu ej 
besvarat motionerna samt 
 
att notera att Kommunallagens stadgar att en motion ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. 
_________ 
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       Kf  § 103                      Dnr  2013/186 
 
Motion angående införandet av tidsbegränsad anställning för 
chefstjänstemän i Filipstads kommun  
 
I motion 30 oktober 2013 anför Marcos Ciscar (FIL) följande: 
 
”Bakgrund:  
Ny statistik från SCB visar att andelen med tidsbegränsad anställning 
ökar. 61 procent av kvinnorna och 39 procent av männen i åldern 16-
24 har tidsbegränsad anställning, t ex projektanstäIlning eller vikariat. 
Högre upp i åldrarna ser det annorlunda ut. 93,1 procent av  
män 45-54 år som arbetar har en fast anställning. För kvinnor är 
motsvarande siffra 94 procent. Statistiken visar också att arbetare i 
högre grad har en tidsbegränsad anställning än tjänstemän - 18 
procent gentemot 9,3 procent.  
 
Motivering:  
Då FIP vill arbeta för att Filipstads kommun ska vara en jämställd och 
jämlik kommun bör anställningsformen för chefstjänstemän ses över. 
Vi vill minska skillnaderna i arbetsvillkor och lön mellan könen samt 
mellan arbets- och åldersgrupper inom kommunen. Därför  
föreslår vi en tidsbegränsad anställning motsvarande två 
mandatperioder för chefstjänstemän i Filipstads kommun. Vid 
tidsperiodens utgång utlyses tjänsten på nytt och  
får ej ånyo sökas av den som tidigare haft den. Detta för att främja en 
livskraftig kommunal förvaltning och ge fler möjlighet att söka dessa 
tjänster. Vidare bör undersökas, t ex efter ett år, hur den ny tillträdde 
på chefstjänstemannaposten presterar gentemot en handfull punkter 
därav en budget i balans samt uppfyllandet av arbetsplatskriterier är 
centralt vid utvärderingen. Vid otillfredsställande resultat sägs 
vederbörande upp från posten. Denna modell används med 
framgång av bl a Gullspångs kommun. Filipstads kommun måste  
säkerställa att vi har den bästa kompetensen på dessa poster och 
meningen är inte att kommunen ska tillhandahålla välbetalda 
chefsposter på livstid.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår Filipstadspartiet:  
 
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda införandet av 
tidsbegränsad anställning av chefstjänstemän i Filipstads kommun med 
en tidsperiod av max två mandatperioder samt utreda en utvärdering av 
dessa efter ett års anställning.  
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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- Att vid förslag om nej till motionen presentera kärnfulla argument om 
varför Filipstads kommun inte bör ha denna framgångsrika modell”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
_____ 
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       Kf  § 104                   Dnr  2013/200 
 
Motion ang. kontinuitet inom hemtjänsten 
 
I motion inkommen till kommunkansliet 13 november 2013 anför Michael 
Helmersson (FP), Björn Stålhammar (FP) och Ulla Olsson (FP) följande: 
 
”Syftet med hemtjänsten är att hjälpa äldre och funktionshindrade att 
klara sin vardag och leva ett efter sina förutsättningar aktivt liv. 
Hemtjänsten ska erbjuda en god och trygg omsorg och vård för 
hjälpbehövande i den enskildes hem. En väl fungerande hemtjänst är en 
omistlig del av vår gemensamt finansierade välfärd. Den förlänger 
möjligheten att leva livets sista år i den invanda hemmiljön.  
Hälsan tiger still heter det och vi som har förmånen att klara oss utan att 
främmande människor hjälper oss med vardagens bestyr, ibland med 
den mest intima hjälpen, reflekterar sällan över vad det innebär att ha 
okända som hjälp i våra hem. Inte sällan är det ett stort antal olika 
personal som hjälper den enskilde hjälpbehövande. Detta är inte optimalt 
för de äldre som behöver kontinuitet i vardagen. Sak samma kan man 
uppleva som anhörig, att kontinuiteten har tydliga brister.  
På samma sätt som den enskilde kan uppleva personalomsättningen i 
sjukvårdssystemen som ett problem när brister i kontinuiteten vid 
kontakter med läkare uppstår kan givetvis samma relation till 
hemtjänstens kvalitet uppstå vid stor personalomsättning. En stor 
personalomsättning i hemmet hos den enskilde kan i värsta fall också 
leda till att hemtjänsten inte i tid upptäcker allvarliga förändringar i den 
hjälpmottagandes hälsoläge. Målsättningen bör förstås vara att få 
omsättningen på en optimal nivå såväl för den enskilde och dennes 
vårdbehov som för den utförande organisationen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: 
Att Filipstads kommuns hemtjänst tydligt börjar redovisa för mottagaren 
vilken personal som arbetar i respektive omsorgsmottagares enskilda 
bostad”.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
_____ 
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Kf 14 mars 
2013 

 Au § 66 Ks § 107 Kf § 105 
Ks § 33 
Kf  § 14                  Dnr  2013/23 
 
Motion ang. mindre byråkrati för skolledare och lärare 
 
I motion inkommen till kommunkansliet 14 februari 2013 anför Michael 
Helmersson (FP) följande: 
 
Läraryrkets uppdrag har över tid förändrats. Vi liberaler ser med glädje 
att fokus nu ligger på lärarens förmåga att lära ut. Lärare ska vara 
experter på teoretisk och praktisk förmedling av kunskap. I en 
förlängning så behövs förstås också dokumentationen som ett viktigt 
instrument för att kunna visa på vilken kunskapsnivå elever befinner sig 
och hur eleven ska gå vidare i sina studier. Dokumentationskraven har 
ökat. Det finns en berättigad oro för att lärarnas primära arbetsuppgift, att 
undervisa, får stå tillbaka när mycket av arbetstiden måste avsättas till 
administration. Samtidigt är det viktigt att lärarna får tid och stöd i att 
dokumentera på ett sätt som innebär bra och tydliga underlag, men med 
rimlig arbetsinsats. 
 
Utbildningsdepartementet har uppmärksammat problemet att kraven på 
dokumentation har blivit för långtgående. Utbildningsminister Jan 
Björklund har därför presenterat förslag om att minska kraven på 
individuell utvecklingsplan (IUP) och skriftliga omdömen. I årskurs 6-9 
behöver det inte finnas alls och i årskurs 1-5 ska det räcka med en gång 
per läsår i stället för en gång per termin.  Regeringen har också tillsatt en 
utredare som ska se över lärarnas administrativa börda. 
 
Det är utmärkt men räcker inte. Skolan är ett statligt uppdrag men 
arbetet sker i huvudsak i kommunal regi. Vi behöver därför också lokalt – 
I Filipstad - startar ett projekt för att se över vad vi kan göra här för att 
minska den administrativa bördan för skolledare och lärare. Har vi lokala 
rutiner som stjäl tid för lärare? Vårt mål bör vara att ingen lärare ska 
behöva göra mer än vad som verkligen är nödvändigt av administration 
och ingen ska behöva uppfinna hjulet på nytt i form av onödiga lokala 
tillägg av administration. 
 
Jag yrkar därför att Barn och Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att 
före läsårsstart höstterminen 2014 genomföra ett projekt för att identifiera 
och sålla bort onödiga administrativa rutiner som har lokalt ursprung och 
som vi kan påverka här utöver de förändringar som nu förbereds på 
nationellt plan. 
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Ks 27 mars 
2013 
 
Beslutsexp: 
BUN 
 
 
Au 14 
oktober 
2013 

 Jag yrkar vidare att detta arbete redovisas för Barn och 
Utbildningsnämnden samt Kommunfullmäktige före start av höstterminen 
2014”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
______ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden. 
_______ 
 
Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sammanträdet 
10 september 2013, § 44 och beslutade att anta förvaltningschefens 
förslag till yttrande över motionen samt att därmed anse motionen 
besvarad. 
 

1. Bakgrund 

Motionären yrkar att Barn- och Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att 
starta ett projekt för att identifiera och sålla bort onödiga administrativa 
rutiner som har lokalt ursprung och som vi kan påverka inom kommunen. 
Vidare yrkar motionären att resultatet av projektet skall redovisas i Barn- 
och utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige före starten av 
höstterminen 2014. 

2. IUP-processen i Filipstads grundskolor 

Motionären hänvisar, i sin motion, till dokumentationskrav föranledda av 
den lagstadgade IUP-processen inom grundskolan. I  Filipstads kommun 
bedrivs den helt i enlighet med lagens krav kompletterat med de 
kunskapsuppföljningar som görs fyra gånger per läsår och det system 
som används för att följa upp effekten av undervisningen. 

Kunskapsuppföljningarna är bedömningar av elevernas förmågor i 
förhållande till kunskapskraven för respektive årskurs. Detta görs av ett 
huvudsakligt skäl nämligen att återkommande kontrollera att de elever 
som behöver extra stöd för att nå kunskapskraven verkligen får detta 
stöd de behöver. 
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Au 14 
oktober 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Som en konsekvens av kunskapsuppföljningarna har ett flexibelt system 
för resursplanering skapats vilket innebär att stödet, vid varje tidpunkt, 
skall kunna omfördelas och riktas till de elever som behöver det. 

Det system som skapts inom grundskolan för att kontrollera att effekten 
av undervisningen leder till måluppfyllelse utgörs av ett systematiserat 
användande av diagnostiska prov. I praktiken innebär detta att 
grundskolans ledning fattat beslut om vilka diagnoser som skall 
användas inom respektive årskurser och när dessa skall genomföras. 
Tidpunkten för genomförandet styrs av kursplanerna. 

3. Pågående arbete 

Lärare 

Förvaltningen och skolledarna för grundskolan och frivilliga skolformer är 
väl medvetna om den kritik som finns nationellt mot det 
dokumentationskrav som idag föreligger. Om man jämför dagens krav 
med de krav som fanns för tiotalet år sedan är de betydande men för att 
diskussionen om lärarnas arbetsbörda skall bli meningsfull bör den 
sättas i relation till det totala innehållet i lärarnas arbete. Av den 
anledningen kommer grundskolans ledning att genomföra en 
enkätundersökning bland alla lärare under slutet av vårterminen 2013. 
 
Analysarbetet med ledning av lärarnas enkätsvar kommer att inledas i 
början av höstterminen 2013 för att sedan användas i hela grundskolan 
som underlag för förbättringar av lärarnas arbetssituation. Varje skola 
har sina unika förutsättningar vilket gör att alla lärares arbetssituation 
inte ser likadan ut. Att likforma är heller inget mål i sig men ett mål är att 
arbetsinnehållet skall vara likvärdigt till både innehåll och omfattning. För 
att varje skolas unika förutsättningar skall kunna tillvaratas kommer 
rektorerna att diskutera resultaten med varje enskild lärare i samband 
med medarbetarsamtalen under läsåret 2013/14. 

Även inom frivilliga skolformer pågår ett systematiskt arbete i avsikt att 
lindra verkningarna av de krav som ställs på verksamheten utöver det 
rent pedagogiska uppdraget. 
Arbete pågår med att förändra organisationen inom administrationen 
med syfte att ge en så bra service som möjligt till den pedagogiska 
verksamheten och samtidigt förbättra arbetsmiljön inom 
administrationen. 
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 Kommer att vara klart inför ht 2013.  
Till hösten 2013 kommer även service till lärarna utvecklas med hjälp av 
en Mentorspärm med samlad hjälp och information till mentorer. Likaså 
framtagande av en Lärarpärm med samlad hjälp och information om 
praktiska rutiner.  
 
Utveckling av IT-stöd pågår kontinuerligt i samtliga verksamheter inom 
förvaltningen för att underlätta det administrativa arbetet för både 
pedagoger, skolledare och administrativ personal. 
 
Skolledare 
När det gäller byråkrati för skolledare är detta en annan frågeställning 
som inte enbart kan kopplas till IUP-processen utan måste ses i skenet 
av den komplexitet som det dubbla uppdraget medför eftersom rektorer, 
å ena sidan, har det pedagogiska ledarskapet som sitt huvuduppdrag 
och å andra sidan är kommunal mellanchef som vilken annan kommunal 
mellanchef som helst. 

Den ledningsorganisation som nämnden beslutade om redan i maj 2009 
har gett rektorer och förskolechefer bättre förutsättningar att ägna sig åt 
det pedagogiska uppdraget. Då inrättades två nya tjänster, 
utvecklingsledare och administrativ skolledare. De båda tjänsterna utgör 
gott stöd till organisationen vad gäller administrativa arbetsuppgifter. 

4. Sammanfattning 

I dagsläget är det nödvändigt att grundskolan och frivilliga skolformer  
bedriver uppföljningen av elevernas lärande på det sätt som görs idag. 
Anledningen till detta är den kritik som lämnades av Skolinspektionen vid 
inspektionen 2010; en kritik som huvudsakligen riktades mot att 
Filipstads kommun inte hade ett tillräckligt bra system för uppföljningen 
av elevernas lärande. Det system som används idag är det system som 
redovisades i Barn- och utbildningsnämndens svar till Skolinspektionen 
och som ledde till ett godkännande av vidtagna åtgärder. 

Det är positivt att lärarnas arbetssituation uppmärksammas men att det, 
med bakgrund av vad som redovisats ovan, redan vidtagits sådana 
åtgärder som motionären efterfrågar”. 
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       Arbetsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att med Barn- och utbildningsnämndens förslag till svar anse motionen 
besvarad. 
______ 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att   med Barn- och utbildningsnämndens förslag till svar anse motionen 
besvarad. 
______ 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   med Barn- och utbildningsnämndens förslag till svar anse motionen 
besvarad. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum  Blad
              

Kommunfullmäktige 14 november 2013  14  

Kommunstyrelsen 30 oktober 2013  10  

 
 

       Ks §  108  Kf  § 106                  Dnr 2013/53   
 
Ekonomisk plan 2014-2016 
 
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2013 § 58 att fastställa 
ekonomiska ramar för kommunstyrelsen och nämnderna för år 2014-
2016.  
 
Sedan kommunfullmäktiges beslut har förutsättningarna ändrats enligt 
följande; ny prognos på skatteintäkter och generella statsbidrag 2 956 
tkr, förslag om borgensavgift Stiftelsen Filipstadsbostäder 500 tkr, 
socialnämndens äskande 2013-09-16 om 8 580 tkr samt förändring av 
intern kapitalkostnad om 218 tkr. I budgetprocessen beslutade 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-16 § 63 att minska 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden ramar med 1 000 
tkr vardera och att socialnämndens ram utökas med 8 580 tkr 
 
Kommunchef Claes Hultgren, ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson och 
förvaltningscheferna presenterar tillsammans med 
förvaltningsekonomerna föreliggande förslag till budgetmaterial, 
Ekonomisk plan 2014-2016, där ovan beskrivna förändringar inarbetats. 
Sammantaget visar materialet ett resultat om 6 067 tkr år 2014, 6 973 tkr 
år 2015 och 9 902 tkr år 2016. 
 
Sedan överläggningarna avslutats yrkar Per Gruvberger att  
1: utöka Barn- och utbildningsnämndens ram för 2014 med 2 000 tkr för 
utökad verksamhet inom förskolan. 
2: utöka Kommunstyrelsens ram med 400 tkr för utökad 
förskoleverksamhet. 
3: uppdra till tekniska förvaltningen att ta fram tillfälliga lokaler för utökad 
förskoleverksamhet. Det kan ske genom förhyrning eller mindre 
förndringar av egna lokaler. 
4: uppdra till förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen att 
leda framtagning av förslag på permanent placering av minst två nya 
förskoleavdelningar i nya eller ombyggda lokaler. Arbetet sker i samråd 
med tekniska förvaltningen och uppdraget redovisas i Kommunstyrelsen 
i februari 2014.  
 
Patrik Fornander, Christer Olsson, Peter Johansson, Michael 
Helmersson och Torbjörn Parling yrkar bifall till Per Gruvbergers 
yrkande. 
 
Peter Johansson yrkar att uppdra till förvaltningen att till 
Kommunstyrelsen i februari visa på konsekvensanalys om 1 000 tkr inom 
kommunstyrelsen sparas genom organisationsförändring. 
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       Per Gruvberger, Christer Olsson, Michael Helmersson och Patrik 
Fornander yrkar bifall till Peter Johanssons yrkande. 
 
Christer Olsson yrkar med instämmande av Michael Helmersson, Peter 
Johansson och Patrik Fornander att 
1: Vi skall verka för att en mångfald av utförare och att entreprenader 
prövas i flera olika verksamheter och sammanhang. 
2: Kommunens fastighetsavdelning konkurrensutsätts. 
3: Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att till nästa läsår införa 
obligatorisk B-körkortsutbildning i de yrkesutbildningar där körkort krävs 
för att bli anställningsbar. 
4: Erbjuda privata och andra driftsformer att sköta förskoleverksamhet 
om det är ekonomiskt försvarbart i jämförelse med drift i egen regi. 
5: Verka för att det byggs ytterligare 30-60 lägenheter för 
trygghetsboende och att detta kan ske i samverkan med privata 
hyresvärdar. 
6: Upp till 50% av äldreomsorgen konkurrensutsätts och att LOV införs. 
7: Ett kooperativt boende inom äldrevården utvecklas och som ska ägas 
av de boende och av personalen. 
8: Kostnaderna för ledning och administration inom Socialförvaltningen 
reduceras med motsvarande 3 mkr. 
9: Poolorganisationen inom socialförvaltningens hemtjänst och LSS 
utvecklas, samt att möjliga intäkter till förvaltningen ses över och ökas. 
Detta yrkande ska motsvara 3 mkr. 
 
Per Gruvberger yrkar avslag på Christer Olsson med fleras yrkande 1, 2, 
4, 6, 7, 8 och 9 samt bifall till yrkande 5. Gällande yrkande 3 framställer 
Per Gruvberger ett säryrkande om att ge Barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att utvärdera nuvarande körkortsutbildning och utreda 
förutsättning och kostnader för ett utökat körkortspaket. Detta skall 
redovisas till kommunstyrelsen i april 2014.  
 
Marina Isaksson yrkar med instämmande av Åsa Hååkman Felth och 
Christer Olsson att revisionens budget utökas med 20 tkr till 598 tkr. 
 
Ordförande Per Gruvberger ställer de yrkanden där inga säryrkanden 
eller avslagsyrkanden framställts under proposition och finner att de 
vunnit bifall. 
 
Ordförande Per Gruvberger ställer proposition på Christer Olsson med 
fleras yrkande 1, 2, 4, 6, 7, 8 och 9 mot sina egna avslagsyrkande. 
Sedan propositioner besvarats förklarar ordförande att Christer Olsson 
med fleras yrkanden avslagits.  
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        Ordförande Per Gruvberger ställer proposition på Christer Olsson med 
fleras yrkande 3 mot sitt eget säryrkande. Sedan propositionen 
besvarats förklarar ordförande sitt eget säryrkande antaget.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att   utöka Barn- och utbildningsnämndens ram för 2014 med 2 000 tkr 
för utökad verksamhet inom förskolan. 
 
att   utöka Kommunstyrelsens ram med 400 tkr för utökad 
förskoleverksamhet. 
 
att   uppdra till tekniska förvaltningen att ta fram tillfälliga lokaler för 
utökad förskoleverksamhet. Det kan ske genom förhyrning eller mindre 
förndringar av egna lokaler. 
 
att   uppdra till förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen 
att leda framtagning av förslag på permanent placering av minst två nya 
förskoleavdelningar i nya eller ombyggda lokaler. Arbetet sker i samråd 
med tekniska förvaltningen och uppdraget redovisas i Kommunstyrelsen 
i februari 2014.  
 
att   uppdra till förvaltningen att till Kommunstyrelsen i februari visa på 
konsekvensanalys om 1 000 tkr inom kommunstyrelsen sparas genom 
organisationsförändring. 
 
att   ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utvärdera nuvarande 
körkortsutbildning och utreda förutsättning och kostnader för ett utökat 
körkortspaket. Detta skall redovisas till kommunstyrelsen i april 2014.  
 
att   verka för att det byggs ytterligare 30-60 lägenheter för 
trygghetsboende och att detta kan ske i samverkan med privata 
hyresvärdar. 
 
att   revisionens budget utökas med 20 tkr till 598 tkr. 
 
att   uppdra till förvaltningen att vidta redaktionella ändringar och införa 
ovan beslutade förändringar i materialet förslag till Ekonomisk plan 2014-
2016.   
   
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat 
för 2014-2016 efter ovan angivna justeringar 
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       att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de 
motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i 
handlingarna 
 
att investeringar för år 2014 härmed antagits om 29 535 tkr i enlighet 
med ovanstående beslut. Investeringar för efterföljande år kommer 
behandlas i senare beslut 
 
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 
köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr 
 
att för fyllande av kommunens medelsbehov 2014 av de till kommunen 
skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22kr/skattekrona 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, 
uppta lån om högst 15 000 tkr i 2014 års budget 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2013 från fall 
till fall pröva frågan om disposition av i budget 2014 upptagna medel 
 
att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringar i 
budgeten som erfordras samt 

 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om 
tilläggsbudget år 2014 för pågående projekt. 
 
Patrik Fornander, Peter Johansson, Christer Olsson och Michael 
Helmersson reserverar sig mot besluten i de delar det framställts 
yrkanden vilka ej vunnit bifall. 
_______ 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Marina Isaksson meddelar att presidiet 
haft överläggningar med revisionen och föreslår en budget om 598 tkr för 
kommunrevisionen år 2014, vilket framgår i föreliggande förslag till 
Ekonomisk Plan 2014-2016.  
 
Kommunchef Claes Hultgren presenterar förslag till Ekonomisk plan 
2014-2016. I samband med presentationen besvaras även frågor från 
Patrik Fornander, Anders Nilsson och Bengt Sjöberg. 
 
Under den härpå följande debatten yttrar sig Per Gruvberger, Ulf 
Söhrman, Torbjörn Parling, Anders Nilsson, Bengt Sjöberg, Marcos  
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       Ciscar, Benny Ahremark Persson, Alfred Maultasch, Christer Olsson, 
Jomark Polintan och Ulla Olsson.  
 
Bifall till kommunstyrelsens förslag yrkas av Per Gruvberger, Ulf 
Söhrman, Torbjörn Parling, Patrik Fornander, Anders Nilsson, Benny 
Ahremark Persson, Alfred Maultasch, Christer Olsson, Bengt Sjöberg, 
Marcos Ciscar och Ulla Olsson. 
 
Per Gruvberger tilläggsyrkar att under nya prioriterade områden/insatser 
och Uppdrag/utredningar 2014-2016 tillföra: Kooperativa arbetsformer. 
Förvaltningarna ska medverka och underlätta för etablering av 
kooperativ drift av verksamhet om intresse för detta framförs från 
personalgrupper eller verksamheter.  
 
Alfred Maultasch och Ulf Söhrman yrkar bifall till Gruvbergers 
tilläggsyrkande 
 
Ulf Söhrman framlägger tilläggsyrkande enligt följande; 
1. att vi ska verka för att få en mångfald av utförare och att 
entreprenader prövas i flera olika sammanhang. 
2. att kommunens fastighetsavdelning konkurrensutsätts. 
3. att erbjuda privata och andra driftsformer att sköta verksamheten om 
det är ekonomiskt försvarbart i jämförelse med drift i egen regi. 
4. att upp till 50% av äldreomsorgen konkurrensutsätts och att LOV 
införs. 
5. att ett kooperativt boende i äldrevården utvecklas som ägs av de 
boende och av presonalen. 
6. att kostnaderna för ledning och administration inom socialförvaltningen 
reduceras med motsvarande 3 mkr. 
7. att poolorganisationen inom socialförvaltningens hemtjänst och LSS 
utvecklas, samt att möjliga intäkter till förvaltningen ses över och ökas. 
Detta yrkande ska motsvara 3 mkr.  
 
Benny Ahremark Persson, Christer Olsson, Marcos Ciscar, Ulla Olsson, 
Bengt Sjöberg och Patrik Fornander yrkar bifall till Söhrmans 
tilläggsyrkande 1-7. Per Gruvberger och Anders Nilsson yrkar avslag på 
desamma.  
 
Bengt Sjöberg tilläggsyrkar att Ekonomisk plan 2014-2016 under 
rubriken nya prioriterade områden/insatser och uppdrag/ utredningar 
tillförs att alla politiska beslut måste analyseras utifrån vilka 
konsekvenser de får för familjen och de nära relationerna. Allt ifrån hur 
det påverkar familjeekonomin, balansen mellan arbete och fritid, tid för 
att vårda familjerelationerna, barnens förutsättningar för ett gott liv. 
Politiska beslut måste ”familjesäkras”.    
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       Benny Ahremark Persson, Alfred Maultasch, Christer Olsson, Ulf 
Söhrman, Marcos Ciscar och Ulla Olsson yrkar bifall till Sjöbergs 
tilläggsyrkande. Anders Nilsson och Per Gruvberger yrkar avslag på 
detsamma. 
 
Anders Nilsson tilläggsyrkar att en redaktionell ändring skall vidtas under 
verksamhetsbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden, tillägg ska 
göras angående öppnande av familjecentral. 
 
Christer Olsson, Ulf Söhrman, Marcos Ciscar och Benny Ahremark 
Persson yrkar bifall till Nilssons tilläggsyrkande. 
 
Sedan debatten förklarats avslutad ställer ordförande proposition först på 
kommunstyrelsens förslag. Förslaget förklaras antaget. 
 
Proposition ställs på Per Gruvbergers tilläggsyrkande om kooperativa 
arbetsformer. Förslaget förklaras antaget. 
 
Ulf Söhrmans tilläggsyrkanden 1-7 ställs under proposition mot 
Gruvbergers med fleras avslagsyrkande. Tilläggsyrkandena förklaras 
avslagna.  
 
Bengt Sjöbergs tilläggsyrkande om att familjesäkra politiska beslut ställs 
under proposition mot Nilsson med fleras avslagsyrkande. 
Tilläggsyrkandet förklaras avslaget.  
 
Anders Nilssons tilläggsyrkande om att en redaktionell ändring skall 
vidtas under verksamhetsbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden 
ställs under proposition. Förslaget förklaras antaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att   under nya prioriterade områden/insatser och Uppdrag/utredningar 
2014-2016 tillföra: Kooperativa arbetsformer. Förvaltningarna ska 
medverka och underlätta för etablering av kooperativ drift av verksamhet 
om intresse för detta framförs från personalgrupper eller verksamheter 
 
att en redaktionell ändring skall vidtas under verksamhetsbeskrivning för 
barn- och utbildningsnämnden, tillägg ska göras angående öppnande av 
familjecentral 
 
att   anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat 
för 2014-2016 efter ovan angivna justeringar 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum  Blad
              

          

Kommunfullmäktige 14 november 2013  20  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexp: 
EK 

 att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de 
motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i 
handlingarna 
 
att investeringar för år 2014 härmed antagits om 29 535 tkr i enlighet 
med ovanstående beslut. Investeringar för efterföljande år kommer 
behandlas i senare beslut 
 
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 
köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr 
 
att för fyllande av kommunens medelsbehov 2014 av de till kommunen 
skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22kr/skattekrona 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, 
uppta lån om högst 15 000 tkr i 2014 års budget 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2013 från fall 
till fall pröva frågan om disposition av i budget 2014 upptagna medel 
 
att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringar i 
budgeten som erfordras samt 

 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om 
tilläggsbudget år 2014 för pågående projekt. 
 
Christer Olsson, Patrik Fornander, Ulf Söhrman, Christina Söhrman, 
Björn Kihl, Gudrun Henriksson, Björn Stålhammar, Bengt Sjöberg, Ulla 
Olsson, Marcos Ciscar, Jerry Rothin, Benny Ahremark Persson och 
Linda Knutsen reserverar sig mot besluten i de delar det framställts 
yrkanden vilka ej vunnit bifall. Alfred Maultasch reserverar sig i beslutet 
att avslå Sjöbergs motion om att familjesäkra politiska beslut.  
_______ 
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Beslutsexp: 
F-D 
Tennisklubb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kf   §  107 
Ks  §  109                       Dnr 2013/157 
 
Förnyad borgen för Filipstads Tennisklubb 
 
Filipstads tennisklubb ansöker om förnyad kommunal borgen för lån hos 
Swedbank angående tennishallen vid Storbron. Den gamla borgen och 
de härtill hörande lånen löper ut vid årsskiftet 2013/2014. 
 
Ekonomienheten i Filipstad föreslår att Filipstads tennisklubb får en 
tidsbegränsad borgen om högst 3 mkr för Filipstads tennisklubbs lån 
längst till och med 31 december 2015. Tennisklubben skall fortlöpande 
och minst två gånger per år informera Filipstads kommun om 
föreningens ekonomiska situation. Vilka åtgärder man vidtager för att 
behålla ekonomin i balans med överskott. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  bevilja Filipstads Tennisklubb en tidsbegränsad borgen om högst 3 
mkr för Filipstads tennisklubbs lån längst till och med 31 december 2015.
_______ 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   bevilja Filipstads Tennisklubb en tidsbegränsad borgen om högst 3 
mkr för Filipstads tennisklubbs lån längst till och med 31 december 2015.
_____ 
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       Kf  §  108                        
 
Anmälningsärenden 

 
1.  Rapportering av ej verkställda beslut enl. 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (SoL) samt 9 § lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS), för 3:e kvartalet 2013. Dnr 2013/99
 

2. Beslut Länsstyrelsen-Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
efter Jan Larsson (S), Ny ledamot:Irene Frisk (S), ny 
ersättare:Marica Sjöstedt (S) Dnr 2010/194 

 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med godkännande lägga anmälningsärendena till handligarna. 
_____ 
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