


Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 112 Dnr 2022-000195 

Motion om en mer tillgänglig återvinningscentral 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

att tekniska förvaltningens yttrande utgör svar på motionen, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Ärendet 

I motion daterad 21 augusti 2022 skriver Anders Nilsson (V) och Karin 

Löfstrand (V) följande. 

”På senaste kommunfullmäktige diskuterades kommunens 

återvinningscentral och placering. I debatten framfördes bland annat 

önskemål om bättre tillgänglighet av Långskogen. Storfors kommun togs 

upp som ett exempel. Där har man infört ett system med användandet av ny 

teknik. Detta för att kommunmedborgare ska kunna komma in på 

återvinningscentralen med sitt körkort eller en app i telefonen. 

Vi tycker det verkar vara ett modernt och smidigt sätt att möjliggöra fler och 

längre öppettider för våra invånare. Och ur ett miljöperspektiv positivt 

påverka återvinning. 

Därför föreslår vi att kommunen tar fram ny teknik för att höja servicegraden 

och förlänga öppettiderna på återvinningscentralen, Långskogen.” 

Motionen har remitterats till teknikutskottet för svar. 

Förslag till motionssvar 

I tjänsteskrivelse 2022-11-21 avges förslag till svar på motionen.  

Tekniska förvaltningen skriver följande. 

Förvaltningen tycker att det är roligt att ett stort intresse visas för 

upprustningen av återvinningscentralen på Långskogen och utökningen av 

dess tillgänglighet för kunderna.  

Teknikutskottet beslutade 2022-11-07 § 70 att införa Grönt kort på 

Långskogen och införandeprojektet pågår i dagsläget. Grönt kort innebär att 

kunder, efter godkänd utbildning, kan besöka återvinningscentralen utanför 

bemannade öppettider. Förhoppningen är att projektet ”Grönt kort” kan 
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sättas i bruk under 2023 och möjliggöra en förhöjd tillgänglighet för 

kommunens invånare. 

Med förvaltningens yttrande föreslås motionen anses besvarad. 

Ärendet behandlades i Teknikutskottet 5 december 2022, §78 där förslag till 

beslut fastställdes. 

Teknisk chef Azam Forsberg besvarar frågor. 

Beslutsunderlag 

Teknikutskottets beslut 2022-12-05 § 78 
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§ 113 Dnr 2022-000289 

Avgifter inom socialtjänsten 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

att   servicetjänsterna indexuppräknas med 8,7 % 

att   samtliga avgifter utöver avgifter för servicetjänster räknas upp med 2% 

att   föreslagna ändringar gäller från 1 januari 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-09 (§63) om nya avgiftsnivåer inom 

socialnämndens område. Beslut togs också om att indexreglera avgifterna 

varje år.  

Socialnämnden beslutade 14 december 2022 §104 att för år 2023 fastställa 

avgifterna med följande revideringar: 

Att servicetjänsterna indexuppräknas med 8,7 % 

Att samtliga avgifter utöver avgifter för servicetjänster räknas upp med 2% 

Att föreslagna ändringar gäller från 1 januari 2023 

Socialchef Åsa Andersson presenterar ärendet och besvarar frågor i 

anslutning härtill.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2022-12-14 §104 



221202 

Socialförvaltningen 

Avgifter 2023 

Insats Avgift 2022, kr Förslag avgift 2023, kr Höjning, % 
Tvätt (per säck) 354 385 8,7 

Inhandling (per tillfälle) 86 93 kr 8,7 

Städ 2 rum och kök (per tillfälle) 430 467 8,7 

Städ 1 rum och kök (per tillfälle) 354 385 8,7 

Trygghetslarm 400 408 2 

Extra larmknapp 26 27 2 

Kommunal hälso- och sjukvård ink. 

rehab (per tillfälle) 

200 204 2 

Delegerad hemsjukvård (per tillfälle) 150 153 2 

Dagverksamhet Solrosen (per tillfälle) 100 102 2 

Dagverksamhet mat (per portion) 50 51 2 

Dagverksamhet transport (per tillfälle) 50 51 2 

Korttidsboende/avlastningsplats kost 

(per dygn) 

121 123 2 

Matdistribution, huvudmål (per 

portion) 

50 51 2 

Matdistribution, transport (per 

tillfälle) 

20 20 2 

Måltid servicehuset Ugglan, mat (per 

portion) 

50 51 2 

Måltid servicehuset Ugglan, 

serviceavgift (per tillfälle) 

20 20 2 

Avgift för kost i särskilt boende 3 630 3 703 2 

Ledsagning SoL (per tillfälle) 200 204 2 

Träningsgrupp som förebyggande 

insats 

200 204 2 

Träningsgrupp, transport (per tillfälle) 50 51 2 

Ej avbokad serviceinsats som inte 

aviserats senast klockan 15.00 dagen 

före (per tillfälle) 

300 326 8,7 

Läkemedelsfördelare - avgift tas ut när 

medicin fylls på (per tillfälle) 

200 204 2 

Trygghetsringning  50 51 2 



221202 

Enstaka insatser, max en gång per 

månad, som ej utförs kontinuerligt till 

personer som ej har andra insatser 

beviljade 

400 408 2 

Insatser av servicekaraktär så som 

apoteksärenden, inhandlingslista m.m. 

300 326 8,7 

LSS korttidsvistelse över och under 18 

år – kost (per dygn) 

65 66 2 

SoL korttidsvistelse över och under 18 

år – kost (per dygn) 

65 66 2 

Avgift för kost vid boende i elevhem 

samt korttidsvistelse i familjehem 

under skoltid, enligt LSS, över och 

under 18 år (per dygn) 

65 66 2 

Avgift för kost familjehem LSS (per 

dygn) 

65 66 2 

Avgift för kost familjehem och HVB 

oavsett lagrum och ålder (per dygn) 

65 66 2 

Avgift för kost daglig verksamhet LSS 

(per dag) 

32 33 2 



Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-01 

Diarienummer 

2022/130 

Avgifter inom socialförvaltningen 

Socialnämnden föreslås föreslå kommunfullmäktige 
att   servicetjänsterna indexuppräknas med 8,7% 

att   samtliga avgifter utöver avgifter för servicetjänster räknas upp med 2% 

att   föreslagna ändringar gäller från 1 januari 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-09 (§63) om nya avgiftsnivåer inom 

socialnämndens område. Beslut togs också om att indexreglera avgifterna 

varje år.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – avgifter 

Ärendet 

Utifrån rådande situation innebär en indexuppräkning att samtliga avgifter 

enligt tidigare beslut ska höjas med 8,7 % 1 januari 2023. Det är en markant 

höjning jämfört med en vanlig och årlig indexuppräkning. Förvaltningen 

föreslår istället att indexuppräkningen ändras för 2023 enligt följande: 

 Servicetjänsterna indexuppräknas med 8,7% enligt tidigare beslut

 Att samtliga avgifter utöver avgifter för servicetjänster räknas upp

med 2%

Förvaltningen har säkerställt att en indexuppräkning med 8,7% för 

servicetjänsterna inte kommer att innebära att avgiftsnivån överstiger 

kommunens kostnad. 

Åsa Andersson

Förvaltningschef       



Sida 

TJÄNSTEANTECKNING 1(1)

Kommunkansli 

Datum 

2023-01-20 

Diarienummer 

KS 2022-000217 

Avsägelse av politiska uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Tord Johansson (SD) avsäger sig samtliga sina politiska uppdrag i Filipstads 

kommun. Undertecknade har mottagit avsägelsen över telefon. 

Catrin Marsell 

Kanslichef 

Henric Forsberg 

Enhetschef miljö- och stadsarkitektkontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

Kommunkansli 

Datum 

2023-02-01 

Diarienummer 

KS 2023-000031 

Delgivningar februari 2023 

Förslag till beslut 

Att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Information om nämndemannaval 2023 – Domstolsverket

2. Beslut om förordnande av begravningsombud – Länsstyrelsen

Dalarnas län.

Catrin Marsell 

Kanslichef 
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