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Beslutande
Per Gruvberger (S)
Marina Isaksson (S)
Linda Knutsen (M)
Torbjörn Parling (S)
Christina Persson (S)
Anders Nilsson (V)
Bengt-Olof Persson (S)
Patrik Fornander (M)
Benny Ahremark Persson (C)
Ann-Marie Rosö (S)
Marcos Ciscar (F-D P)
Sune Frisk (S)
Michael Helmersson (FP)
Åsa Hååkman-Felth (S)
Olle Engström (S)
Ulf Söhrman (M)
Dan Stjernlöf (V)
Olle Engström (S)
Lars Sundberg (SD)
Helene Larsson Saikoff (S)
Bengt Sjöberg (KD)
Peter Johansson (C)
Claes-Eric Ericsson (S)
Christer Olsson (M)
Britt-Marie Wall (S)
Jomark Polintan (S)
Alfred Maultasch (MP)
Helen Eriksson (F-D P)
Henric Forsberg (S)
Annika Johansson (V)
Christina Söhrman (M)
Björn Stålhammar (FP)
Stefan Andersson (S)
Marianne Andersson (S)
Jan Larsson (S)
Gudrun Henriksson (C)
Björn Kihl (M)
Gunnel Tångring (S)

Tjänstgörande ersättare

Ej närvarande ersättare

Jerry Rothin
Karin Löfstrand

Irene Frisk
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Kf § 118
Utdelning av Filipstads kommuns kulturstipendier
Kommunfullmäktiges ordförande Marina Isaksson delar vid
sammanträdet ut kommunens kulturstipendier för 2012 som
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 14 november 2012, § 123 har
beslutat ska utdelas enl. följande:
Ferlinstipendiet, som avser att stimulera förtjänstfulla insatser inom
litteratur, musik, konst, teater, film, dans m m tilldelas Rolf Carlsson
Förenings- och folkrörelsestipendierna, vilka utdelas för stimulans och
uppmuntran av förtjänstfulla insatser inom idrottsrörelsen och annat
förenings- och folkrörelsearbete tilldelas Hans Bergkvist och Per
Lundberg.
Jubileumsstipendiet, vilket avser att stimulera och uppmuntra barn och
ungdomar för förtjänstfulla insatser inom kultur, idrott, förenings- fritids
och folkrörelseverksamhet, utdelas till följande:
Hanna Ollikainen, Amanda Persson, Linus Haraldsson, Pierre Strand,
Alex Aronsson och Anton Svanlind.
Förutom stipendiebelopp i form av en check erhåller stipendiaterna
blommor och diplom.
Respektive stipendiat framför sitt tack för utmärkelsen.
_______
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Dnr 2012/218

Utredning angående förutsättningar för införandet av ett
valfrihetssystem inom äldreomsorgens verksamheter i Filipstad
Utredningsuppdraget härrör från att Filipstads kommun beviljades
626 306 kronor i stimulansmedel från Socialstyrelsen för att i ett första
steg utreda om ett införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgens
verksamhet.
Filipstads kommun ska ta beslut om valfrihetssystemets införande eller ej
senast 2012-12-31. Socialförvaltningen överlämnar härmed utredningen
till socialnämnden för godkännande.
Bilaga
Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna utredningen
att överlämna utredningen till kommunstyrelsen för ställningstagande
om ett eventuellt införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgen

Ks 3
december
2012

Socialnämnden beslutar enligt förslag
________
Efter föredragning av ärendet samt att representanter från
socialförvaltningen besvarat frågor i anslutning härtill framställer under
den här på följande överläggningen Per Gruvberger följande förslag till
beslut:
Att konstatera att ett ekonomistyrningssystem enligt ”beställare utförare
modellen” behöver införas för att under ekonomisk kontroll kunna införa
ett valfrihetssystem enligt LOV
Att uppdra till socialförvaltningen att till halvårsskiftet 2013 arbeta fram
ett förslag till ekonomistyrning enligt ”beställare utförare modellen”
Att i avvaktan på socialförvaltningens vidare utredning inte införa LOV
inom hemtjänsten.
Torbjörn Parling yrkar bifall till Per Gruvbergers förslag.
Utdragsbestyrkande
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Christer Olsson instämmer i de två första att-satserna i Per Gruvbergers
förslag men yrkar avslag på den tredje där Olsson föreslår att den ersätts
med följande:
Alliansen säger ja till införande av LOV och refererar till utredarnas
förslag att arbeta vidare med att ta fram ett system för utförar- och
beställarorganisation, samt ekonomiskt underlag för vad en
hemtjänsttimme kostar.
Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande först
proposition om bifall till de två första att-satserna i Per Gruvbergers
förslag där ändringsyrkandet ej framställts.
Förslaget förklaras antaget.
Därefter framställer ordförande propositioner om bifall till tredje attsatsen, dels Per Gruvbergers förslag och dels till Christer Olsson förslag.
Sedan ordförande förklarat Per Gruvbergers förslag med övervägande
Ja antaget begärs votering vilken verkställs enligt följande
voteringsproposition:
Den som röstar bifall till Per Gruvbergers förslag röstar Ja.
Den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har Ks beslutat enligt Christer
Olssons förslag.
Vid här efter företaget upprop röstar Torbjörn Parling, Marina Isaksson,
Olle Engström, Bengt-Olof Persson, Britt-Marie Wall, Stephanie
Treviranus och Per Gruvberger för Ja-propositionen.
Häremot röstar Ulf Söhrman, Christer Olsson, Peter Johansson och Owe
Karlson för Nej-propositionen. Ks har sålunda med 7 röster mot 4
beslutat bifalla Per Gruvbergers förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att ett ekonomistyrningssystem enligt ”beställare utförare
modellen” behöver införas för att under ekonomisk kontroll kunna införa
ett valfrihetssystem enligt LOV
att uppdra till socialförvaltningen att till halvårsskiftet 2013 arbeta fram ett
förslag till ekonomistyrning enligt ”beställare utförare modellen”
att i avvaktan på socialförvaltningens vidare utredning inte införa
LOV inom hemtjänsten.
Ulf Söhrman, Christer Olsson, Peter Johansson och Owe Karlson
reserverar sig mot beslutet till den del det avser avslag på Christer
Olssons förslag.
______
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Per Gruvberger yrkar med instämmande av Anders Nilsson, Alfred
Maultasch och Dan Stjernlöf bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende
de två första att-satserna och avslag på kommunstyrelsens tredje
att-sats. Vidare framställer Christer Olsson säryrkande om att
kommunstyrelsens tredje att-sats ersätts med följande; att införa
LOV och referera till utredarnas förslag att arbeta vidare med att ta
fram ett system för utförar- och beställarorganisation, samt
ekonomiskt underlag för vad en hemtjänsttimme kostar.
Ulf Söhrman yrkar med instämmande av Benny Ahremark
Persson, Michael Helmersson och Bengt Sjöberg bifall till
kommunstyrelsens förslag avseende de två första att-satserna,
avslag på kommunstyrelsens tredje att-sats samt bifall till Christer
Olssons säryrkande. Under debatten yttrar sig även Marcos
Ciscar.
Sedan debatten förklaras avslutad framställer ordförande först
proposition om bifall till de två första att-satserna i
kommunstyrelsens förslag där säryrkandet ej framställts.
Förslaget förklaras antaget.
Därefter framställer ordförande proposition om bifall till dels tredje attsatsen kommunstyrelsens förslag, dels till Christer Olsson förslag.
Sedan ordförande förklarat kommunstyrelsens förslag med övervägande
Ja antaget begärs votering vilken verkställs enligt följande justerade
voteringspropositioner:
Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunfullmäktige beslutat
enligt Christer Olssons säryrkande.
Per Gruvberger, Torbjörn Parling, Christina Persson, Anders Nilsson,
Bengt-Olof Persson, Ann-Marie Rosö, Sune Frisk, Åsa Hååkman-Felth,
Dan Stjernlöf, Olle Engström, Helene Larsson-Saikoff, Claes-Eric
Ericsson, Britt-Marie Wall, Jomark Polintan, Alfred Maultasch, Henric
Forsberg, Karin Löfstrand, Stefan Andersson, Marianne Andersson, Jan
Larsson, Irene Frisk och Marina Isaksson röstade Ja.
Linda Knutsen, Patrik Fornander, Benny Ahremark Persson, Marcos
Ciscar, Michael Helmersson, Ulf Söhrman, Bengt Sjöberg, Peter
Johansson, Christer Olsson, Jerry Rothin, Christina Söhrman, Björn
Stålhammar, Gudrun Henriksson och Björn Kihl röstade Nej.
Kommunfullmäktige har därmed med 22 röster mot 14 beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
att konstatera att ett ekonomistyrningssystem enligt ”beställare utförare
modellen” behöver införas för att under ekonomisk kontroll kunna införa
ett valfrihetssystem enligt LOV
att uppdra till socialförvaltningen att till halvårsskiftet 2013 arbeta fram ett
förslag till ekonomistyrning enligt ”beställare utförare modellen”
att i avvaktan på socialförvaltningens vidare utredning inte införa
LOV inom hemtjänsten.
Linda Knutsen, Patrik Fornander, Benny Ahremark Persson,
Marcos Ciscar, Michael Helmersson, Ulf Söhrman, Bengt Sjöberg,
Peter Johansson, Christer Olsson, Jerry Rothin, Christina
Söhrman, Björn Stålhammar, Gudrun Henriksson och Björn Kihl
reserverar sig mot beslutet till den del det avser avslag på Christer
Olssons säryrkande.
______

Beslutsexp:
SOC
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Dnr 2012/238

Motion ang. anslag till kollektivtrafiken i Värmland
I motion inkommen till kommunkansliet 7 december 2012 anför Ulf
Söhrman följande:
”I budgetarbetet under hösten 2012 framgår det att anslaget från
Filipstads kommun till Värmlands kollektivtrafik måste öka med 400 000:Min motion innebär att kommunen ”indirekt” skall försöka förmå
Värmlands kollektivtrafiknämnd att öka sin intjäningsförmåga genom att
på sina bussar och fordon anordna ”reklamplats” på dessa, så att dessa
reklamplatser kan säljas eller hyras ut och öka kollektivtrafikens
inkomster utan att man genomför höjningar av biljettaxorna”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______
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Dnr 2012/236

Motion ang. normer för busväder
I motion inkommen till kommunkansliet 7 december 2012 anför Ulf
Söhrman (M) följande:
”Under de senaste åren har vi sett att väderleken ändrar sig och det finns
fastslaget följande:
Regnmängderna har under de senaste 30 – 40 åren ökat i västra
Sverige med ca 200 mm per år. Vindarna längs Europas Atlantkust har
ökat. Detta har kunnat fastställas genom granskning av seismiska data
sedan lång tid tillbaka. Utslagen på dessa data (avser våghöjden) är ca
30 % större än för 40 år sedan.
Sammanlägger man dessa väderfenomen, så kan det här i Filipstad
mycket väl bli så att vi får vintrar med mera regn och mindre med snö,
men skulle temperaturen under en vinter endast bli ca 4-5 grader lägre,
så medför dessa väderfenomen att vi istället för regn får mycket snö.
Enligt de uppgifter som jag har fått så skall byggnader i Filipstad vara
beräknade för 95 cm’s snödjup som taklast för att de skall få ett bygglov
godkänt. Dessa normer är gammal och behöver omprövas.
Föreslår därför att normen för beräknad snölast omprövas och att nya
värden fastställes som är anpassade till de framtida riskerna med
väderleken i vårt område som kan bli en följd av växthuseffekten”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______
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Dnr 2012/235

Motion ang. webbradiosändningarna från fullmäktige
I motion inkommen till kommunkansliet 7 december 2012 anför Ulf
Söhrman (M) följande:
”Webbradiosändningarna från fullmäktige är en direktsändning som
sänder ut allt utom mycket långa pauser från fullmäktigemötena.
Dessa sändningar blir lätt rätt tråkiga att följa då det även blir ”pauser” i
sändningen tillfölja av att den som skall tala måste gå fram till
mikrofonen, vilket i radiosändning verkar vara långa pauser.
Det finns därför skäl till att ompröva dessa sändningar och försöka få
tillstånd en redigering av sändningarna från fullmäktige, så att onödiga
pauser försvinner och även kanske få tillstånd någon form av kommentar
i samband med sändningarna.
Yrkar därför att formen för webbradiosändningarna omprövas av någon
eller några som kan detta med radiosändningar och kan ha förslag till
förbättringar”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______
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Dnr 2012/237

Interpellation ang. avkastningskrav på kommunens bolag
I interpellation inkommen till kommunkansliet 7 december 2012 anför Ulf
Söhrman följande:
”Vilka avkastningskrav har kommunen på sina bolag?
Är dessa lika för alla bolag och verksamheter som sker i egen
organisationsform?
Har avkastningskraven anpassats till det råda ränteläget eller har kraven
förblivit lika som tidigare?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får
framställas.
Kommunstyrelsens ordförande avger svar enligt följande:
”I ägardirektiven till bolagen betonas koncernnyttan, dvs att
verksamheten ska i vara bra för kommunen som helhet och inte optimera
varje bolags resultat. Det framgår tydligt i punkt 6:
” Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att
detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolagen kan
därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta
medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger
fördelarna för bolaget (koncernnyttan). Moderbolaget och dotterbolag
skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen”
Några fasta avkastningskrav är inte fastställda men verksamheten i
bolagen är väldigt olika. I tre av bolagen förvaltas varder en
industrifastighet och villkoren i dem är fastställda i samband med
fullmäktigebesluten i varje fastighetsförvärv. När det gäller Filipstads
Energinät tas avkastningen ut via ränta. Den har förändrats med hänsyn
till förändring av allmänna räntenivån. Den stäms av med bolagets
revisor varje år att den är på en rimlig nivå. I år är räntan 5,6%”.
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Ulf Söhrman och Per Gruvberger återkommer i debatten.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_____
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Dnr 2012/234

Fråga ang. SKL’s rankning över trygghet eller otrygghet i Sveriges
kommuner
Inkommen fråga till kommunkansliet 7 december 2012 ställd till
kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger från Michael Helmersson
(FP):
”Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sammanställt utifrån ett
antal olika kriterier på temat trygghet eller otrygghet en rankning över
kommunerna i Sverige. I den rankningen var Filipstad sämst i Värmland
och inte heller sett till riket som helhet var placeringen för vår kommun
smickrande. Nu innebär förstås inte detta att inget görs eller har gjorts för
att uppnå en trygg livsmiljö i vår kommun. Men helt klart behöver denna
rankning analyseras för att klargöra orsakerna bakom Filipstads
placering och vad som kan göras för att förbättra situationen och därmed
utfallet långsiktigt. Därför ställer jag följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande.
Är kommunstyrelsens ordförande beredd att lägga någon extra tid på att
belysa trygghetsfrågan ur de perspektiv som SKL nu belyser i samband
med att arbetet för budgeten för år 2014 inleds?
Per Gruvberger svarar ”ja” på frågan och belyser några av faktorerna
som bidrar till resultatet för Filipstads del. Analys behövs för att kunna
vidta åtgärder inom specifika områden såsom förebyggande
informationsarbete tillsammans med räddningstjänst och dialog med
polisen.
Michael Helmersson utvecklar sina åsikter.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga frågan och svaret till handlingarna.
_______
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Kf § 125
Anmälningsärenden
1. Revisorernas utlåtande över delårsrapport 120101-120831Bergslagens räddningstjänst
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga anmälningsärendet till handlingarna.
________
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Kf § 126
Avslutning
Ordförande Marina Isaksson tackar kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare för det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott år.
Ett särskilt tack riktas till Folkets Hus personal för den goda service de
alltid tillhandahåller.
2:e vice ordförande Christer Olsson tillönskar på
fullmäktigeförsamlingens vägnar ordförande en god jul och ett gott år.
_______

Utdragsbestyrkande

