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Kf § 89
Information från grundskolans ämnesutvecklare
Grundskolans ämnesutvecklare Anna-Lena Ranström, Ann Brattström
och Katarina Hellund Eriksson informerar om arbetet som startade
höstterminen år 2011.
Ämnesutvecklarna är en del av skolutvecklingsprogrammet och deras
uppdrag är att höja meritvärdet hos eleverna. Arbetets uppstart,
utveckling och metoder beskrivs. I samband med informationen besvaras
frågor från kommunfullmäktiges ledamöter.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_______
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Kf § 90
Ks § 96
Au § 54

Dnr 2012/79

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 oktober avges
enligt följande:
Annika Johanssons motion ang. lärares arbetssituation i Filipstad,
har behandlats av Kommunfullmäktige 24 november 2011.
Motionen är remitterad till Barn- och utbildningsnämnden
Ulf Söhrmans motion ang. kommunens varumärke, har behandlats av
Kommunfullmäktige 9 februari 2012.
Motionen är remitterad till kommunkansliet
Ulf Söhrman mfl:s motion ang. vattenskydd i kommunen, har
behandlats av Kommunfullmäktige 19 april 2012.
Motionen är remitterad till miljö- och byggnadsnämnden
Peter Johanssons (C) motion ang. bredbandssatsning, har behandlats
av Kommunfullmäktige 29 augusti 2012.
Motionen är remitterad till IT-chefen
Bengt Sjöbergs (KD) motion ang. upprustning av skoltoaletter, har
behandlats av Kommunfullmäktige 29 augusti 2012.
Motionen är remitterad till Tekniska chefen.
Bengt Sjöbergs (KD) motion om integrationsprogram, har behandlats
av Kommunfullmäktige 27 september 2012.

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.
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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 föreslår 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.
___________
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.
___________
Beslutsexp:
Berörda
förvaltningar
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Dnr 2012/192

Motion ang. belysning vid gamla lasarettet
I motion inkommen till kommunkansliet 17 oktober 2012 anför Linda
Knutsen (M) följande:
” Nu är höstmörkret här och på vissa ställen blir det mörkare än på
andra, nämligen vid ”gamla lasarettet”. Här rör sig vårdpersonal,
förskolepersonal, föräldrar med barn, motionärer, m.fl. och detta i totalt
beckmörker runt hela området med alla risker som det kan innebära.
Jag yrkar därför
Att Teknikutskottet får i uppdrag att se över och snarast möjligt åtgärda
föreliggande belysningsproblematik”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______
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Dnr 2012/2193

Motion ang. upplyst motionsrunda
I motion inkommen till kommunkansliet 17 oktober 2012 anför Linda
Knutsen (M) följande:
”Filipstads kommun profilerar sig som en hälsokommun och för att vi ska
kunna leva upp till denna profil måste vi med alla till buds stående medel
se till att våra kommuninvånare ges möjlighet att vara hälsosamma
individer. Kommunens utan tvekan populäraste motionsrunda är
”Storbrorondan”. Under höst och vintertid får sträckan tyvärr inte lika
många motionärer eftersom det då råder totalt beckmörker från
Munkeberg och ut till korsningen vid Pekås, vilket gör motion och
promenader utefter dessa vägar mycket osäkra.
Om Filipstads kommun ska profilera sig som en hälsokommun bör
”Storbrorundan” snarast möjligt förses med gatubelysning i sin helhet.
Jag föreslår därför;
att Teknikutskottet får i uppdrag att utreda möjligheten att förse ”
Storbrorondan” i sin helhet med gatubelysning”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______
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Dnr 2012/194

Motion ang. aktiviteter för våra små
I motion inkommen till kommunkansliet 17 oktober 2012 anför Linda
Knutsen (M) följande:
” En hälsosam livsstil för ALLA invånare är för mig som förtroendevald
mycket viktigt och något som vi alla bör sträva efter och vart är det då
klokt att börja ?
Kanske från början med våra små barn och att de ges möjlighet att växa
upp i hälsosamma miljöer och bli friska och hälsosamma individer. En
bra början är tidiga aktiviteter på fritiden.
-Vad har Filipstads kommun för utbud av aktiviteter och föreningar för
våra allra minsta invånare?
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag ;
att Kultur- och föreningsutskottet gör en sammanställning av vilket utbud
av hälsobefrämjande aktiviteter som finns för små barn i Filipstads
kommun. Sammanställningen görs till en information som ev. kan läggas
ut på kommunens hemsida”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______
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Dnr 2012/116

Motion ang. bredbandssatsning
I motion 10 juni 2012 anför Peter Johansson (C) följande:
Kf 14 juni
2012

” Regeringens mål är att 90% av befolkning och företag ska ha tillgång till
100 Mbit/s år 2020. I Värmland är nivåerna idag 29% totalt och 6% på
landsbygden.
Statistiken över Filipstads Kommun är ännu dystrare. Vi ligger på
19,45% totalt och 0,00% på landsbygden.
Behovet av bredband växer. Fler tjänster och fler användare ställer
ökade krav på infrastrukturen. De digitala vägarna blir helt enkelt för
smala och det är på landsbygden som bristen uppstår först. Samtidigt vet
vi att Skanova planerar att montera ner delar av det fasta telenätet, vilket
ytterligare riskerar försämra tillgängligheten.
För att ha boende och företagande på landsbygden förutsätts ett
bra bredband. Det gamla telenätet och den trådlösa tekniken räcker
då inte till.
På nationell nivå har Centerpartiet medverkat till att statliga medel
kommit till bredbandssatsningar, och överallt växer fiberföreningar fram
för att möta det växande behovet.
Genom ett samarbete mellan Kommunen och den ideella
föreningsrörelsen går det att skapa upplägg som ger landsbygden
en snabb och långsiktig hållbar digital infrastruktur.
IT avdelningen har tidigare fått ett uppdrag som innebär att man ska
undersöka olika möjligheter ang fiberutbyggnad i Kommunen. Jag anser
att detta uppdrag ska kompletteras med följande
Att Kommunen utreder vilka telestationer som kommer att läggas ner
under de kommande åren.
Att Kommunen tar fram en strategi för Kommunen med sikte på den
nationella målsättningen att 90% ska ha 100 Mbit till år 2020.
Att Kommunen uppmuntrar de lokala initiativ som tas ute i bygderna”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till IT-chefen.
_______
I tjänsteskrivelse daterad 2012-10-08 avger IT-chefen Thorbjörn Bäck
svar enligt följande:
Följande görs/har gjorts till dags dato, på länsnivå:





Region Värmland ska hålla i ”Den digitala agendan” som
regeringen tog fram 2011 och ta fram en Bredbandsstrategi
för Värmland.
Länsstyrelsen har uppdraget att sammanställa en karta över
all befintlig fiber inom Värmland där alla aktörer
ingår.Uppdraget tas troligen över av Region Värmland. Lst
ställer upp med information till fiberföreningar såsom
byalag m.fl.
Ett projekt med namnet ”Fiber samverkan i Värmland” har
startat med Karlstads kommun som projektägare.
Projektledare är Roy Ottosson, han har hittills jobbat med
fiberprojekt i Karlstad, Forshaga, Kil, Grums, Kristinehamn,
och Storfors. Kontakt har tagits med Roy Ottosson. Hagfors
har anlitat ett konsultföretag som gör en utredning av deras
fiberutbyggnad.

I kommunen:


Kontakt har tagits med Teliasonera när det gäller framtiden
för telestationerna inom kommunen.Enligt besked finns inga
planer på nedläggningar av telestationer inom Filipstads
kommun planerade. De definitiva planerna avser år 20122013, efter det finns inga planer framtagna. Dock finns
stationer som inte är utbyggda för bredband som framöver
kan bli aktuella för en förändring.



Kontakter med Telia, Skanova, Fortum och Quadracom
ang. deras planer avseende fiberutbyggnad .
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En kommunal bredbandsstrategi med hänsyn tagen till
”Bredbandsstrategi för Sverige” samt ”Strategi för
eSamhället” samt koppling till den övergripande
”Bredbandsstrategin för Värmland” ska tas fram.



Kontakter har tagits med kringliggande kommuner där
samverkanseffekter kan uppnås när fibernät byggs ut och
kopplas samman.

It-chef Thorbjörn Bäck presenterar ärendet och besvarar frågor i
anslutning härtill.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att låta It-chefens svar utgöra svar på motionen samt
att därmed anse motionen besvarad.
_______
Kommunfullmäktige beslutar
att låta It-chefens svar utgöra svar på motionen samt
att därmed anse motionen besvarad.
_______
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Dnr 205/11

Motion angående lärares arbetssituation i Filipstad
Kf 24
november
2011

I motion inkommen till kommunkansliet 1 december 2011 anför för
Vänsterpartiet Annika Johansson följande:
”Skolan i Sverige befinner sig i kris. Kunskapsnivån sjunker, enligt flera
internationella studier, medan betygen blir högre, dvs betygsinflation.
Tanken med friskolor har urartat när utländska riskkapitalbolag tillåts dela
ut skattepengar i vinst i stället för att investera i verksamheten. Rätten till
en likvärdig utbildning urholkas allt mer.
Mitt i allt detta står lärarna, vars arbetsvillkor har förändrats dramatiskt
under de senaste 15-20 år som gått sedan omfattande reformer
sjösattes i slutet av åttiotalet och början av nittiotalet.
Lärarnas Riksförbund har nyligen gjort en arbetsmiljöundersökning bland
sina medlemmar: Resultatet är alarmerande:


36% av de tillfrågade ansåg att arbetssituationen blivit sämre
under det senaste året.



90% anser att de ålagts fler administrativa arbetsuppgifter under
de senaste 5 åren, utan att några andra tagits bort



60% har sömnsvårigheter som de relaterar till arbetssituationen

TCO som är huvudorganisation för Sveriges Lärarförbund har i dagarna
gjort en undersökning som visar liknande resultat. Speciellt utsatta för
stress är de kvinnliga lärarna.
Samtidigt slår forskningen fast att ingen faktor är så viktigt för elevens
kunskapsinhämtning som läraren: inte resurser, inte betyg, inte någon
enskild pedagogisk ”metod”. Ekvationen går inte ihop.
Det vore oerhört naivt att tro att inte liknande förhållanden råder på
skolorna i vår kommun.
Därför anser Vänsterpartiet i Filipstad att det är av största vikt att se till
att lärarna har reella möjligheter att utföra sitt uppdrag och att deras
kompetens utnyttjas på bästa sätt.
Utdragsbestyrkande
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Kf 24
november
2011

För att få kunskap om förhållande är det naturligt att som första steg att
fråga lärarna själva.
Därför föreslår Vänsterpartiet att Filipstads kommun beslutar om att göra
en undersökning bland kommunens lärare om vad de själva anser om
sin arbetssituation. Undersökningen skall självklart göras anonymt och
kodas så att varje stadium kan utläsas separat, kanske varje skola. Den
bör också utföras av en oberoende utförare. Det är viktigt att
undersökningen enbart gäller skolans personal, pga av de speciella
omständigheter råder i skolan.
Vänsterpartiet i Filipstad yrkar därför att:
Filipstads Kommun omgående gör en enkät riktad till verksamma lärare i
kommunen, angående deras arbetssituation. Enkäten bör belysa
helheten och omfatta följande områden:


Lärarnas psykosociala arbetsmiljö



Arbetsuppgifter och fördelning av tid



Organisation och ledning”.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______
Ks 25
januari
2012
Beslutsexp:
BUN
Ks 17
oktober
2012

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden.
_______
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen vid
sammanträdet 18 september 2012, § 49 och beslutade att bifalla
förvaltningens förslag med tilläggsyrkande att statistik över sjukfrånvaron
bifogas nämndens yttrande.
”Innehållet i motionen är föremål för behandling på central nivå. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har i debattartikel i december 2011 bjudit
in lärar- och skolledarförbunden till dialog om lärarnas administrativa
arbetsuppgifter med ambitionen att få en gemensam bild av uppgifterna.
I SKL:s bud i årets avtalsförhandlingar ingick en punkt om att
”partsarbete skulle inledas omkring arbetsbelastning och
konsekvenserna av de skolpolitiska reformerna”.
Utdragsbestyrkande
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Det ökade kravet på dokumentation har ett direkt samband med den
höjda ambitionsnivån i förskola/skola och det är därför viktigt att hitta
praktiska lösningar. Det gäller både kunskapsuppdraget i form av krav på
förbättrade resultat och värdegrundsuppdraget med att skapa en trygg
verksamhet för alla barn/elever.
I Filipstad pågår ett arbete i samtliga verksamheter för att underlätta
pedagogernas arbete med administration bla med hjälp av digitalt stöd
och översyn av mötes/arbetsorganisation.
I motionen yrkas det på att en enkät riktad till verksamma lärare ska
genomföras angående deras arbetssituation. Personalavdelningen
förbereder för en personalenkät för all personal i kommunen med ett
innehåll som kommer att omfatta även områden kring den
problemställning om arbetsbelastning som tas upp i motionen.
Resultaten av enkäten kommer att kunna specificeras på verksamhets
och enhetsnivå.
Förvaltningen föreslår att




förskoleverksamheten, grundskolan och frivilliga skolformer
fortsätter det arbete som påbörjats för att underlätta
pedagogernas administrativa arbete
resultat från den planerade kommunala personalenkäten får
utgöra grund för analys av pedagogernas arbetssituation
i övrigt avvakta resultat av det arbete som pågår mellan centrala
parter”.

Bilaga: Statistik sjukfrånvaro
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med Barn- och utbildningsnämndens beslut anse motionen
besvarad.
_______
Kf 31
oktober
2012

Anders Nilsson tackar för svaret och utvecklar sina åsikter. Torbjörn
Parling och Per Gruvberger yttrar sig under debatten
Kommunfullmäktige beslutar
att med Barn- och utbildningsnämndens beslut anse motionen
besvarad.
_______
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012/88

Vision 2020
Kommunfullmäktige beslutade 19 april 2012 § 33, att tillsätta en
parlamentarisk arbetsgrupp för den fortsatta beredningen Vision 2020.
Gruppen bestå av 2 representanter för (s) samt en representant för varje
övrigt i fullmäktige representerade parti. Kommunalrådet är
sammankallande och kanslichefen är gruppens sekreterare.
Vid sammanträdet informerade kommunalrådet och kanslichefen om
gruppens hitintills utförda arbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
_______
Kommunstyrelsen diskuterar arbetsmaterialet och formulerar förslag till
Vision 2020 enligt följande:
VISION 2020
Filipstads kommun, invånare som näringsliv, verkar gemensamt för
en social, miljömässig och hållbar ekonomisk utveckling;


som får fler invånare och företag att vilja och kunna stanna i
Filipstad



som får fler människor och företag, att välja Filipstad att
etablera sig, bo och leva i

Vår vision innebär att
… Filipstad kommun är välkänd för sina goda möjligheter att utöva fritids
och sportaktiviteter i ändamålsenliga anläggningar och lätt tillgänglig
natur. Det har bidragit till invånarnas goda hälsa och en växande turism
inom friskvård och friluftsliv.
… Filipstads ungdomar får genom hela skoltiden en bra näringslivs- och
samhällsorientering. Kommunen gör en fortsatt satsning på ökade
resultat och nära samarbete med kommunens näringsliv.
Utdragsbestyrkande
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Tillsammans har det resulterat i att ungdomarna kan göra medvetna val
beträffande utbildning och yrkesval. Detta bidrar till att näringslivet i
Filipstad har väl utbildade medarbetare.
… hela kommunen har en modern digital infrastruktur. Tillsammans med
vår lugna, naturnära miljö och goda pendlingsmöjligheter, gör det
kommunen attraktiv att leva, bo och verka i.
… kommunen ingår i ett väl etablerat lokalt och regionalt arbete för
effektiv och modern energianvändning, ren miljö och bra
vattenförsörjning.
… våra framgångar bygger på ett öppet och delaktigt samhälle.
Kommunen är en viktig aktör för att bland annat utveckla integrationen
av nyanlända, stötta kultur- och föreningslivet samt för dialog med såväl
innevånare, företag och besökare.
… vår kommun erbjuder trygghet i vardagen. Barnen får en trygg
uppväxtmiljö och gamla en trygg ålderdom.
… i Filipstad är vi alla stolta ambassadörer för vår kommun!

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ersätta Vision 2015 med kommunstyrelsens föreslagna Vision 2020.
_______

Benny Ahremark Persson yrkar om viss textmässig redigering.
Per Gruvberger yrkar bifall kommunstyrelsens förslag med de ändringar
Benny Ahremark Perssons yrkat.

Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta Vision 2015 med Vision 2020 enligt följande;

Utdragsbestyrkande
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VISION 2020
Filipstads kommun, invånare som näringsliv, verkar gemensamt för
en social, miljömässig och hållbar ekonomisk utveckling;


som får fler invånare och företag att vilja och kunna stanna i
Filipstad



som får fler människor och företag, att välja Filipstad att
etablera sig, bo och leva i

Vår vision innebär att
… Filipstad kommun är välkänd för sina goda möjligheter att utöva fritidsoch sportaktiviteter i ändamålsenliga anläggningar och lätt tillgänglig
natur. Det har bidragit till invånarnas goda hälsa och en växande turism
inom friskvård och friluftsliv.
… Filipstads ungdomar får genom hela skoltiden en bra näringslivs- och
samhällsorientering. Kommunen gör en fortsatt satsning på ökade
resultat och nära samarbete med kommunens näringsliv.
Tillsammans har det resulterat i att ungdomarna kan göra medvetna val
beträffande utbildning och yrkesval. Detta bidrar till att näringslivet i
Filipstad har väl utbildade medarbetare.
… hela kommunen har en modern digital infrastruktur. Tillsammans med
vår lugna, naturnära miljö och goda pendlingsmöjligheter, gör det
kommunen attraktiv att leva, bo och verka i.
… kommunen ingår i ett väl etablerat lokalt och regionalt arbete för
effektiv och modern energianvändning, ren miljö och bra
vattenförsörjning.
… våra framgångar bygger på ett öppet och delaktigt samhälle.
Kommunen är en viktig aktör för att bland annat utveckla integrationen
av nyanlända, stötta kultur- och föreningslivet samt föra dialog med
innevånare, företag och besökare.
… vår kommun erbjuder trygghet i vardagen. Barnen får en trygg
uppväxtmiljö och gamla en trygg ålderdom.
… i Filipstad är vi alla stolta ambassadörer för vår kommun!
_______
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012/184

Ställningstagande om inkontinenshjälpmedel ska ingå i
Hjälpmedelsnämnden i Värmlands ansvarsområde
Landstinget och kommunerna har ett gemensamt ansvar att
tillhandahålla inkontinenshjälpmedel, inom ramen för statsbidraget, för
brukare i ordinärt boende. Genom detta finns ett gemensamt intresse att
strukturera verksamheten, utarbeta riktlinjer, samordna utbildningar och
kompetensutveckling. Upphandling av inkontinenshjälpmedel har sedan
2007 skett av landstinget tillsammans med länets kommuner. Denna
process skulle underlättas om uppgiften överläts till hjälpmedelsnämnden.
Hjälpmedelsnämnden i Värmland beslutade vid sitt sammanträde den 23
mars 2012 att uppdra åt verksamhetschefen på Hjälpmedelsservice att
upprätta ett förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden i Värmland
och avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd där
hjälpmedelsnämndens uppgifter utökas till att omfatta även
inkontinenshjälpmedel och att överlämna förslaget under april till
kommunchefer och landstingsdirektör med möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget. Vid hjälpmedelsnämndens sammanträde i maj
uppmärksammades att ansvarig nämnd borde yttra sig över och ta
ställning till frågan.
Socialförvaltningen har goda erfarenheter av det samarbete som sker i
Hjälpmedelsnämnden och att det resulterat i samordningsvinster för
kommunen både avseende effektivitet och ekonomi och föreslår därför
att Socialnämnden ställer sig positiv till att inkontinenshjälpmedel ingår
som en del i Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Ärendet kommer enligt
tidsplanen beredas av hjälpmedelsnämndens arbetsutskott den 7
september 2012 och behandlas av hjälpmedelsnämnden den 28
september. Eventuellt beslut om revidering av avtal och reglemente tas
därefter av respektive samverkande part som för kommunen är
kommunfullmäktige. För att ett eventuellt beslut ska kunna fattas och
gälla från och med 2013-01-01 måste underlaget komma till
Kommunstyrelsen den 8 okt för beslut den 17 oktober och sedan till
kommunfullmäktige den 29 november.
Bilagor: PM Inkontinensfrågor i Värmland
PM Beskrivning av fördelning av statsbidrag
Förslag till revidering av Avtal om samverkan i gemensam
nämnd
Förslag till revidering Reglemente för hjälpmedelsnämnden i
Värmland
Utdragsbestyrkande
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Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att inkontinenshjälpmedel ska ingå i Hjälpmedelsnämndens
ansvarsområde och att godkänna förslag till revidering av avtal om
samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd och förslag till
revidering
av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland
Verksamhetschef Ulla Kjellemar redogör för ärendet.

Beslutsexp
KF

Ks 17
oktober
2012

Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta
att inkontinenshjälpmedel ska ingå i Hjälpmedelsnämndens
ansvarsområde och att godkänna förslag till revidering av avtal om
samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd och förslag till
revidering
av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland
________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inkontinenshjälpmedel ska ingå i Hjälpmedelsnämndens
ansvarsområde
att godkänna förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam
hjälpmedelsnämnd samt
att godkänna förslag till revidering av reglemente för
hjälpmedelsnämnden i Värmland.
________

Kf 31
oktober
2012

Kommunfullmäktige beslutar
att inkontinenshjälpmedel ska ingå i Hjälpmedelsnämndens
ansvarsområde
att godkänna förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam
hjälpmedelsnämnd samt

Beslutsexp:
SOC
Hjälpmedels
nämnden

att godkänna förslag till revidering av reglemente för
hjälpmedelsnämnden i Värmland.
________
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Dnr 2012/183

Begäran om tilläggsanslag-Socialnämnden och Barn och
utbildningsnämnden
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 18 september 2012, § 157
att begära tilläggsanslag med 4 000 tkr. Vid sammanträdet 16 oktober
2012 § 161 beslutades att begäran om tilläggsanslag justeras till
5 000 tkr.
Barn och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde 16 oktober
2012, § 54 att begära tilläggsanslag om 1 600 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 5 000 tkr samt
att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag om 1 600 tkr
_______
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 5 000 tkr samt
att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag om 1 600 tkr.
_______
Beslutsexp:
BUN
SOC
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Dnr 2012/144

Detaljplan för Nykroppa 14:1 och del av 10:1
WSP Samhällsbyggnad i Karlstad har i samarbete med Miljö- och
stadsarkitektkontoret upprättat ett förslag till detaljplan för Nykroppa 14:1
och del av 10:1, Filipstads kommun. Till förslaget hör plankarta med
bestämmelser, planbeskrivning, behovsbedömning för MKB och
fastighetsförteckning.
Planområdet ligger i anslutning till kyrkan i Nykroppa och består av två
delar, dels hela fastigheten Nykroppa 14:1 och dels södra delen av
fastigheten Nykroppa 10:1.
Syftet med planen är att ändra beteckningar från allmänt ändamål och
begravningsplats till bostäder för tre av byggnaderna inom planområdet.
Planens
syfte är också att fastställa infartsvägarna till husen.
I gällande översiktsplan utpekas området som en kulturmiljö av regionalt
intresse. Förändringen som bl. a. innebär att församlingshemmet görs
om till bostäder är inte helt i linje med ställningstagandet i
översiktsplanen. Enligt översiktsplanen skall hänsyn tas till befintlig
bebyggelse vad avser formspråk, material och färgsättning. Skydds- och
varsamhetsbestämmelser har därför införts. Planförslaget innefattar även
ett upphävande av strandskyddet inom delar av planområdet.
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2012-07-06 –
2012-08-31. Vid granskningstidens slut hade fyra yttranden inkommit
vilka har sammanfattats i ett granskningsyttrande daterat 2012-09-18.
Inkomna yttranden föranleder inte någon ändring av planförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat granskningsyttrande daterat 2012-09-18 samt
att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen för antagande i
kommunfullmäktige.
_________
Miljö- och stadsarkitektkontoret meddelar att formuleringen i beslutet
”granskningsyttrande” ska ändras till ”granskningsutlåtande”.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla miljö- och byggnadsnämndens förslag om antagande av
detaljplaneförslag för detaljplan för Nykroppa 14:1 och del av 10:1.
_______
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla miljö- och byggnadsnämndens förslag om antagande av
detaljplaneförslag för detaljplan för Nykroppa 14:1 och del av 10:1.
_______
Beslutsexp:
MOB
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Dnr 2010/194

Fyllnadsval i Barn- och utbildningsnämnden efter Philip Botström ledamot
I skrivelse inkommen till kommunkansliet 23 augusti 2012 avsäger sig
Philip Botström sin plats som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Philip Botström från uppdraget.
_______.
Beslutsexp:
P. Botström

Bengt-Olov Persson föreslår kommunfullmäktige att för uppdraget utse
Henric Forsberg.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden utse Henric Forsberg
för återstoden av mandatperioden.
_______

Beslutsexp:
H Forsberg
BUN

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010/194

Fyllnadsval i Barn- och utbildningsnämnden efter Jomark Polintan ersättare
I skrivelse inkommen till kommunkansliet 23 augusti 2012 avsäger sig
Jomark Polintan sin plats som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Jomark Polintan från uppdraget.
_______
Beslutsexp:
J. Polintan

Bengt-Olov Persson föreslår kommunfullmäktige att för uppdraget utse
Isabell Lindalen.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utse Isabell Lindalen
för återstoden av mandatperioden.
_______

Beslutsexp:
I Lindalen
BUN
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Dnr 2012/200

Interpellation ang. trafiksituationen kring Stålvallaskolan
I interpellation 29 oktober 2012 anför Bengt Sjöberg (KD) följande:
” Trafiksituationen kring våra skolor har förbättrats de senaste åren. Man
försöker få en säker avlämnings- och hämtningsplats och man sänker
hastigheten. Det arbetet behöver fortsätta eftersom många föräldrar
föredrar att skjutsa sina barn till och från skolan med bil. Trots att vi
uppmanar barnen att röra på sig mer och kanske gå eller cykla till
skolan, har man inte alltid tänkt på att anlägga säkra cykelvägar och
avskärma dem från övrig trafik. Då kan skolområdet bli den farligaste
delen av hela skolvägen och då får det till följd att färre vågar gå och
cykla till skolan.
Den 18 september 2008 behandlades i kommunfullmäktige en motion
från Peter Johansson om trafiksäkerheten vid Stålvallaskolan. Hans
förslag behandlades av TU och vad jag förstått har några förbättringar
gjorts. Bland annat har tre parkeringsplatser tillkommit inne på
skolgården. Det finns även en liten ficka att stanna och lämna utanför
skolan.
Vid ett besök vid skolan för någon vecka sedan såg jag två bilar som
stod felparkerade vid sidan av vägen och de stod kvar när jag lämnade
Lesjöfors ett par timmar senare. Av vänner i Lesjöfors har jag hört att det
kan vara många bilar som stannar eller parkerar vid skolan mitt bland
barn som rör sig i olika riktningar. Några föräldrar måste följa med
barnen in på skolområdet och lämnar då sina bilar vid vägen. Bilen kan
då skymma sikten för andra bilister som iakttar stor försiktighet för att
inte utsätta barn för risker.
Anser kommunstyrelsens ordförande att trafiksäkerhetssituationen är
tillräcklig vid Stålvallaskolan som förhållandena är nu?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas.
Kommunstyrelsens ordförande avger svar enligt följande:
”Bengt Sjöberg frågar efter min syn på trafiksäkerhetssituationen vid
Stålvallaskolan. Jag har varit i kontakt med arbetsledning för skola och
barnomsorg inom området
Utdragsbestyrkande
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De nämnder att det vid vissa tider kan var många bilar som lämnar vid
skolan och att det då kan upplevas lite rörigt. De har dock inga ytterligare
önskemål om förändringar rent fysiskt på trafiksituationen.
Några klagomål från föräldrar eller personal har inte kommit fram runt
den här frågan.
Det finns ordnade platser för avlämning av barn till skola och förskola.
Skolgården är bommad för trafik 7.30-15.30. Det är kanske lämpligt att
låta skolgården vara bommad längre fram på eftermiddagen för att fritids
ska hinna sluta, men det avvägandet mellan aktiviteterna i skollokalerna
kvällstid och fritids kan säkert skolan göra. Det går alltid att önska sig
ännu bättre ordning bland trafikanter, men i stort anser jag att
trafiksituationen vid Stålvallaskolan är ok”.
Bengt Sjöberg utvecklar sina åsikter. Per Gruvberger återkommer i
debatten där även Anders Nilsson yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_____
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Kf § 103
Revisorerna informerar
Ordförande för kommunrevisionen Lars-Åke Hugosson presenterar de
båda revisionsrapporterna avseende dels miljö- och byggnadsnämndens
styrning och ledning av verksamheten, dels granskning av
socialnämndens samverkan/samarbete med föreningen Fenix.
Under den följande debatten yttrar sig även Ulf Söhrman, Per
Gruvberger och Christer Olsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____
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Kf § 104
Anmälningsärenden
1. Revisionsrapport avseende miljö- och byggnadsnämndens
styrning och ledning av verksamheten Dnr MOB 2012/53
2. Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med
föreningen Fenix Dnr SOC 2012/58
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.
_____

Utdragsbestyrkande

