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Kf § 14
Allmänhetens frågestund
Under frågestunden aktualiserades fråga beträffande uppbyggnad av
Persbergs Skola, vilken drabbades av en brand i början av mars 2012.
Under frågestunden yttrar sig Per Gruvberger.
__________
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Dnr 2012/47

Interpellation ang. brandskyddet för äldre och funktionshindrade i
Filipstads kommun
I interpellation 7 mars 2012 anför Christer Olsson (M) följande:
”Statistik har presenterats som visar att antalet brandtillbud och bränder i
olika former av äldreboenden har ökat runt om i landet under de senaste
åren. En ökning av antalet bränder har också skett hos äldre och
funktionshindrade som bor i eget boende.
I en del kommuner bedrivs ett aktivt arbete för att öka brandskydd och
säkerhet för dessa grupper. En sådan kommun är Karlstad där man gör
individuella bedömningar av risker och behov. I en del bostäder har man
t.ex. installerat sprinklersystem som automatiskt löser ut vid ev. brand.
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande i Filipstad är följande;
 Hur ser brandsäkerhet och brandskydd ut för äldre och
funktionshindrade Filipstads kommun ? – På äldreboenden,
serviceboenden och i eget boende ?
 Har någon kartläggning skett av hur det ser ut idag och om det
föreligger behov av förbättringar ?
 Finns i så fall någon åtgärdsplan upprättad för detta ?
 Pågår för närvarande något förbättringsarbete vad gäller brandskydd
och
säkerhet för äldre- och funktionshindrade i Filipstads kommun?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas.
Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger avger svar enligt följande:
” Interpellanten frågar efter brandskyddsarbetet för äldre och
funktionshindrade och vad som planeras för att utveckla det. Först lite
om brandskyddsarbetet i allmänhet:
Filipstads kommun arbetar med ett systematiskt brandskyddsarbete i
enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
allmänna råd och kommentarer. Syftet med systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) är att metodiskt gå igenom behovet av
brandskyddet på arbetsplatsen, se till att det fungerar och att alla i
organisationen har den kunskap och materiel som är nödvändigt för ett
gott brandskydd.
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Riktlinjer för SBA antogs av Kommunstyrelsen den 27 april 2011 § 72
och skall tydliggöra vem som har ansvaret för att upprätthålla SBA. Hur
arbetet skall genomföras och dokumenteras, hur ofta och av vem som
skall genomföra kontroller av installerade säkerhetsutrustning.
Riktlinjerna bygger på gällande lagstiftning om SBA samt tidigare beslut i
KS 2007-12-03, § 149 om inrättande av en brandskyddsorganisation och
utbildningsplan för Filipstads kommun.
Nu till de konkreta frågorna:
På samtliga kommunala särskilt boende och servicebonde har man
installerat automatiskt brandlarm. Detta innebär att man har
rökdetektorer i samtliga rum och lokaler som går direkt till
räddningstjänsten. De automatiska brandlarmen testas regelbundet för
kontrollera att det larmar, att branddörrar stängs och att de låsta dörrarna
går att öppna.
På varje boende finns särskilt utbildade brandskyddsombud som gör en
kontroll 1g/mån, om det finns brister anmäls detta till kommunens
brandskyddsansvarige som åtgärdar bristerna.
Alla brandposter och de brandsläckare som finns kontrolleras av
PRESTO 1g/år.
1 gång/år genomför Räddningstjänst en tillsyn på samtliga boenden.
Räddningstjänst besöker och informera de anställda om brandsäkerhet i
på arbetsplatsträff.
All personal får en brandutbildning med 4 års intervall. Detta gäller
samtliga anställda i Filipstads kommun. Hittills har ca 700 personer
genomfört utbildningen.
Alla vikarier får en genomgång av hur brandskyddet fungerar på det
boende som de arbetar på.
Rökare på de särskilda boendena hänvisas till balkonger, annars är
personal närvarande.
Enligt Bergslagens räddningstjänst ligger Filipstad tillsammans med
Karlstads kommun i framkant i länet gällande brandsäkerhet. Några
förbättringar i brandskyddsarbetet i särskilda boenden planeras för
närvarande inte
Kommunen har inlett ett samarbete med Länsförsäkringar, kommunens
försäkringsgivare i syfte att minimera brandtillbud för äldre och
funktionshindrade som bor i eget boende. Alla biståndsbedömare
kommer under maj månad delta i en brandutbildning. Efter genomförd
utbildning kommer kommunen pröva ett mobilt sprinklersystem, som
automatiskt löser ut vid ev. brand. Biståndsbedömarna kan därefter
avgöra om det finns behov att installera det mobila systemet hos någon
brukare. Kostnaden för ett system är ca 40 tkr”.
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Christer Olson tackar för svaret.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_________
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Dnr 2012/77

Interpellation ang. Familjecentralen
I interpellation 14 april 2012 till kommunstyrelsens ordförande anför
Bengt Sjöberg (KD) följande:
”För några dagar sedan uppsöktes jag aven man som varit på besök i
Degerfors på den familjecentral som finns där. Han var mycket
imponerad och frågade om det fanns planer på liknande central i vår
kommun. Jag svarade glatt att det är på gång och att jag trodde att
familjecentralen kommer att öppnas inom kort.
När jag idag läser i Filipstads Tidning att Familjecentralen ligger på is blir
jag bekymrad. I maj 2007 skrev Peter Johansson och jag en motion om
familjecentral. Därefter har jag vid budgetberedningar förhört mig om hur
arbetet med planeringen går vidare. Varje gång har jag känt mig lugn
och tillfreds med de planer som man berättat om.
Efter att socialdemokraterna förde fram frågan i valet 2010 trodde j ag att
frågan skulle få en snabb lösning-alla partier var ju med om hur viktigt
detta är. Nu blir jag rejält bekymrad och vill få kommunalrådets syn på
varför processen stannat upp.
Jag är helt övertygad om att en familjecentral skulle innebära mycket
positivt i sitt förebyggande arbete. På sikt skulle kommunen och
landstinget spara in de pengar som en satsning på familjecentral
innebär. Jag tänker bland annat på att Filipstad har många
ensamstående mammor och pappor som skulle ha stort utbyte aven
öppen förskola och all den övriga verksamhet som inryms i en
familjecentral. Ett annat viktigt område är integrationen av våra
nysvenskar och migranter. Det betyder oerhört mycket att få träffas över
etniska "gränser". Det är viktigt att få se, ta del av, bearbeta olika
kulturella uttryck och sedvänjor. Det är även betydelsefullt att
medvetandegöra mänskliga rättigheter, vår gemensamma värdegrund
och reflektera över livet och hur våra barn ska få den bästa och den mest
värdefulla grunden att stå på i livet. Det är viktigt både för den enskilda
individen såväl som för samhället.
Naturligtvis ska lokalerna vara funktionella och miljömässigt i fullgott
skick, men man kanske kan göra saker och ting på lite enklare sätt och
välja billigare alternativ.
Jag önskar att kommunalrådet ger kommunfullmäktige en rapport och
även ger sin syn på hur angeläget denna fråga är”.
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Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får framställas.
Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger avger svar enligt följande:

”Bengt Sjöberg framför farhågor för att inte den planerade
familjecentralen i Filipstad kommer till stånd. Jag delar hans oro, men
interpellanten behöver inte oroa sig för kommunens intentioner och
arbete i den gemensamma styrgrupp som leder arbete med frågan. 2010
undertecknade kommunen och landstinget ett avtal för att starta den
gemensamma verksamheten, kommunen har därefter tagit hänsyn till
det beslutet i sin ekonomiska planering. Det är landstingets lokaler som
ska byggas om och landstinget är hyresvärd och ett preliminärt
hyresavtal är utarbetat. Tempot i arbetet har stoppats upp av lokalfrågor,
inte av verksamhetsfrågor. Hur verksamheten ska fungera har utarbetats
i den gemensamma projektgrupp som arbetat en längre tid.
När det gäller lokaler, har jag de gånger jag varit inblandad i
diskussioner, framhållit att kravet på lokaler inte får bli för höga. Där
delar jag Sjöbergs önskemål om att se på enkla men funktionsdugliga
lösningar. I ledningsgruppen för familjecentralen har
landstingsfastigheter meddelat att ombyggnadsprojektet inte ryms i de
ekonomiska ramarna, men att medel för byggnationen ska äskas i juni.
Det förvånar mig, eftersom jag tog för givet att familjecentralen var
prioriterad och medel reserverade av landstinget när man skrev på
avtalet med kommunen.
Mina farhågor gäller alltså landstingets prioriteringar av verksamheter,
och där kanske Bengt Sjöberg kan hjälpa till att påverka, eftersom hans
partikamrater sitter i ledningen där. Hur högt vårdcentralen Filipstad
prioriteras av landsinget är en avgörande fråga i om familjecentralen
kommer till stånd eller inte”.
Bengt Sjöberg tackar för svaret.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_________
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Dnr 2012/78

Interpellation ang. ventilation m m i Sessionssalen på Folkets Hus
I interpellation 16 april 2012 till kommunfullmäktiges ordförande anför
Marcos Ciscar Filipstadspartiet följande:
”Filipstads kommun är just nu på styva linan när det gäller att få in sk
OVK-protokoll från olika fastighetsägare. En tanke som slår mig är hur
den lokal vi nyttjar till våra fullmäktigesammanträden, Sessionssalen i
Folkets Hus, i stort sett alltid upplevs som alldeles för varm och mycket
dåligt ventilerad. Det har vid flera tillfällen varit så dålig luft att jag som
ledamot antingen valt att delge dig som ordförande detta alt funderat på
att lämna lokalen för att inhämta frisk luft. Det torde ligga i kommunens
intresse att ge luft åt det demokratiska arbetet då nuvarande situation
gör sammanträdena mer sömniga än nödvändigt. Mina frågor till dig blir
således:
1. Hur många grader är det egentligen i lokalen under ett
fullmäktigesammanträde?
2. Hur många personer är lokalens ventilation anpassad för?
3. Har OVK-kontroll genomförts i lokalen? Det hör till saken att en
OVK endast visar om ventilationen fungerar så som den en gång
installerades – inte om den de facto fungerar i det syfte som det är
tänkt. Men ett första steg är ju att kontrollera att den alls fungerar.
4. Anser du som ordförande att inomhusklimatet i Sessionssalen
fungerar under våra sammanträden?
5. Vad kan göras om någon eller några av ledamöterna inte är
tillfreds med inomhusklimatet under våra sammanträden?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får
framställas.
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Kommunfullmäktiges ordförande Marina Isaksson avger svar enligt
följande:
1. Hur många grader är det egentligen i lokalen under ett
fullmäktigesammanträde?
Det är svårt att säga eftersom det aldrig tagits någon temperatur.
Vaktmästaren har nu satt upp en termometer så vi kan kontrollera
det.
2. Hur många personer är lokalens ventilation anpassad för?
Ventilationen är anpassad utifrån det antal som brandskyddet
föreskriver ca 155st.
3. Har OVK-kontroll genomförts i lokalen? Det hör till saken att en OVK
endast visar om ventilationen fungerar så som den en gång installerades
– inte om den de facto fungerar i det syfte som det är tänkt. Men ett
första steg är ju att kontrollera att den alls fungerar.
En OVK- kontroll är genomförd och besiktningsbevis sitter uppe på
3 olika anslagstavlor i huset. Slutbesiktning efter ombyggnationen
gjordes den 4 april.
4. Anser du som ordförande att inomhusklimatet i Sessionssalen
fungerar under våra sammanträden?
Det har inte fungerat tillfredställande, men det är inte så konstigt
eftersom ventilationen inte har varit igång under ombyggnationen.
Nu ska det fungera.
5. Vad kan göras om någon eller några av ledamöterna inte är tillfreds
med inomhusklimatet under våra sammanträden?
Om det skulle ske hoppas jag att vederbörande uppmärksammar
mig på det så får vi ta ställning till om mötet måste ajourneras.
Marcos Ciscar tackar för svaret och utvecklar sina åsikter. I
interpellationsdebatten deltar även Torbjörn Parling.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_________
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Dnr 2012/25

Interpellation samarbete Polisen
I interpellation 7 februari 2012 anför Marcos Ciscar, Filipstadspartiet
följande:
”Nyligen framgick att kommunchef Claes Hultgren anser att kommunen
borde återuppta sitt sammarbete med Polisen. I Filipstads Tidning den 9
febr 2012 framgår också att det nu finns planer för ett trygghetsråd och
att möte har hållits med polisen. Filipstadspartiet har i egen regi
genomfört liknande möten. På våra möten har det funnits representanter
från både polis och vaktbolag – även allmänhet vid ett tillfälle. Vid ett
annat tillfälle inbjöd vi en skola i kommunen att delta tillsammans med
representanter från socialen men skolan avböjde tyvärr.
Centrumföreningen förstår att det måste till en vi-känsla för att lösa våra
ordningsproblem – vi måste agera på enad front. Detta synsätt har vi
eftersökt. Nu undrar Filipstadspartiet hur kommunens samarbete med
polisen en gång såg ut, varför det avbröts och hur länge det legat nere.
Hur menar man att det ska se ut om det återupptas? Vi reagerar ånyo på
den låga placering Filipstad erhållit i SKL:s lista, ”Öppna jämförelser –
trygghet och säkerhet”. Vi ser ett sådant samarbete som en självklar del
av alla åtgärder som krävs för att förbättra situationen. Vi välkomnar ett
större engagemang från kommunens sida i dessa frågor.
Filipstadspartiet önskar en kort redogörelse gällande kommunstyrelsens
avsikter att återta samarbetet med Polisen”.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas.
Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger avger svar enligt följande:

”Kommunen har ett pågående samarbete med polisen som i delar
fungerar väl. Polis, ungdomens hus, socialförvaltningen och
skolförvaltningen har representanter i engemensam grupp benämnd
”pilotgruppen” som fungerat i många år. Där tas frågor främst gällande
ungdomars situation upp. Även planering om närvaro på ”stán” i
samband med större aktiviteter och helger hanteras där. Det samarbetet
har länge fungerat bra. Polisen är även med i folkhälsorådet, som är det
gemensamma samarbetsforum vi har för hälsofrågor i stort, där säkerhet
är en. Polisen är den statliga verksamhet som på ett bra sätt deltagit i de
diskussionerna.
Utdragsbestyrkande
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Det samarbete som jag tror interpellanten hänsyftar till är de träffar som
polisen i östra distriktet har haft med de tre östra kommunerna i
Värmland. Det har skett på polisens initiativ och villkor. Det är lång tid
sedan vi blev kallade till ett sådant möte, men de planeras att återupptas
i kanske lite modifierad form.
Den 6/2 hölls ett möte med centrumföreningen och polisen som
kommunen och tog initiativ till. Även jag och kommunchefen deltog. Där
fördes en bra dialog och ett av resultaten var att polisen kallade till ett
möte den 9/3 i Kristinehamn där de tre kommunerna i öst och
polisledningen i Värmland träffades. Eftersom en av de stora frågorna är
resursfördelning över länet och möjligheten att bemanna i de mindre
orterna var det viktigt att ledningen i Värmland deltar i dialogen och inte
enbart de som har ansvar i Östra delen. Vi är lovade återkommande
möten med polislednigen för diskutera polisens arbete i Filipstad,
Storfors och Kristinehamn och vad var och en kan göra
brottsförebyggande”.
Marcos Ciscar tackar för svaret.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_________
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Dnr 2012/26

Interpellation ang. ”ungdomsavtal”
I interpellation inkommen 9 februari 2012 till kommunkansliet anför
Michael Helmersson (FP) följande:
”I Sollentuna har Folkpartiet tagit initiativ för att få fler ungdomar som
idag har en hög tröskel in på arbetsmarknaden i arbete via
ungdomslöner. Den idén skulle kunna prövas i Filipstad också.
Så sent som i måndags, den 6 februari, konstaterades i en av
länstidningarna att den genomsnittliga nivån för arbetslöshet bland unga,
mellan 18 och 24 år, är 25 procent i Värmland. Var fjärde ung som inte
studerar vidare går utan jobb. I Filipstad är andelen drygt 33 procent
enligt samma artikel.
Ungdomar måste få jobb och trösklarna in på arbetsmarknaden måste bli
lägre. I egenskap av en dominerande arbetsgivare på vår ort kan
kommunen påverka utvecklingen. Kommunen kan verka för att införa
särskilda ungdomsavtal inom vissa yrkeskategorier.
Förebilden till ungdomsavtalen är det avtal som Metall har tecknat. Enligt
IF Metalls uppgörelse med arbetsgivarna riktar sig ungdomsavtalen till
personer som är under 25 år och inte har yrkeserfarenhet.
Lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i riksavtalen.
Anställningen ska innehålla handledning och utbildning och vara högst
ett år med möjlighet till förlängning. Avtalet förutsätter en lokal
uppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Efter ett år krävs ett nytt
godkännande av det lokala facket för att förlängning ska kunna ske.
Målen med avtalet är att göra det lättare för ungdomar att få jobb och att
trygga personalförsörjningen när äldre går i pension.
Det är självklart så att ungdomsavtal passar bättre inom vissa
yrkeskategorier än andra. Ungdomsavtal kan vara ett bra alternativ även
när den unga personen har någon form av utbildning i botten, t.ex. en
omvårdnadslinje på gymnasiet, men behöver en introduktionsperiod med
extra utbildningsstöd på arbetsplatsen för att klara av arbetsuppgifterna
på ett fullgott sätt.
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Med anledning av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande
Kan kommunstyrelsens ordförande ställa upp på ett försök med
ungdomsavtal för Filipstads kommun och verka för att kommunen väcker
frågan med berörda parter för att ta fram specifika ungdomsavtal i
enlighet med texten ovan?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas.
Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger avger svar enligt följande

Michael Helmersson frågar efter min ståndpunkt till ” ungdomsavtal”
som enligt interpellanten är med förebild av det avtal som IF metall
tecknat. Som en inledning vill jag citera vad IF metalls
förbundsordförande skriver på deras hemsida:
”Avtalet om yrkesintroduktion innebär en kombination av arbete och planerad utbildning
med handledare. För ordinarie arbete finns därmed ingen möjlighet att sänka lönen.
Även om utbildningsinslaget är mer än 25 procent kan lönen maximalt understiga 75
procent av kollektivavtalets lägsta lön.
– Centern och Folkpartiet har sin fulla rätt att anse att ungdomar ska ha lägre lön. Men
de ska visa hyfs i debatten och inte försöka klistra felaktiga etiketter på IF Metall, det
gör mig minst sagt upprörd”

Man kan uppfatta Michaels förslag på åtminstone två sätt. Antingen ska
en nyanställd under 25 år ha lägre lön än den över. Det ställer jag inte
upp på. I Filipstad skulle det i första hand röra sig om anställda i
äldreomsorg eller LSS. Ett annat alternativ är en nyanställd lärare och
det verkar väl inte riktigt väl placerat i dagens diskussioner om lärarlöner.
Jag förutsätter att de klarar ett fullgott arbete.
Ett annat alternativ är att uppfatta det med som att den nyanställde får en
praktik eller introduktionsplats som anställs förutom den personal vi idag
anser att vi behöver. De skulle då förstärka verksamheten och samtidigt
få introduktion och utbildning. Det skulle jag kunna se som en positiv
arbetsmarknadsinsats. Det stora problemet här är att kommunen saknar
resurser för det. Här skulle det behövas nationella pengar för att skapa
förutsättningar för ”utbildningsplatser”
Jag ser det som en stor utmaning att skapa arbeten inom kommunal
verksamhet som är attraktiva för ungdomar att söka sig till och då tror jag
mer på andra åtgärder än sänkt lön.
En sammanfattning på mitt svar på Michael Helmerssons fråga är, Nej.
Utdragsbestyrkande
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Michael Helmersson utvecklar sina åsikter, i interpellationsdebatten
återkommer Per Gruvberger och även Jomark Polintan uttalar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_________
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Dnr 2012/23

Interpellation kulturskolan
I interpellation 7 februari 2012 anför Marcos Ciscar, Filipstadspartiet
följande:
” Vår grannkommun Hällefors har en kulturskola som tre år i rad blivit
utsedd till årets kulturskola i Örebro Län. Den har även varit bäst i landet.
Syftet med priset, instiftat 2009 av Lärarförbundet, är att sätta fokus på
ungas möjligheter att ägna sig åt bild, dans, musik, teater med mera och
vilken betydelse det kan ha för kunskapsutvecklingen. Man vill också
lyfta fram kommuner som satsar på området för att inspirera andra.
Kriterierna för priset är vilka resurser kommunen ger musik- och
kulturskolan, avgiftsnivån samt andelen av kommunens elever som
deltar i den frivilliga verksamheten.
I Örebro län toppar Hällefors kommun listan. Rent politiskt har man varit
noga med att skapa en verksamhet för alla enligt kulturskolans rektor
Marianne Sörensen.
I Värmland är det Kil som toppar listan och Filipstad kommer på fjärde
plats. Filipstadspartiet undrar om vår redan höga placering kan förbättras
ytterligare genom att vi via fler erbjudna aktiviteter når ytterligare fler
elever? Hur kan vi bredda vår verksamhet? Hällefors som bara ligger tre
mil från Filipstad kunde ju inspirera oss till detta? Vad gör de annorlunda
än oss? Hur ser deras kulturpolicy ut jämfört med vår egen?
Filipstadspartiet önskar en kort redogörelse för Kommunstyrelsens
inställning i denna fråga”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas.
Per Gruvberger överlåter till Torbjörn Parling, ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden att svara.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Torbjörn Parling avger svar
enligt följande:

”Marcos Ciscar tar i sin interpellation upp Kulturskolans verksamhet i
Filipstads kommun och jämför den med bl.a Hällefors kommun.
Vidare hänvisar Marcos Ciscar till olika kommuners placering på
rankinglistor framtagna av Lärarförbundet.
Utdragsbestyrkande
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Vår utgångspunkt är att de unga skall ha goda möjligheter att ägna sig
åt olika kulturella aktiviteter såsom bild, musik, dans och teater.
I Filipstad har vi valt att organisera denna verksamhet i form aven
kommunal Kulturskola parallellt med Ungdomens Hus som också
erbjuder en bred kulturell verksamhet. Vidare besöker Kulturskolan varje
vecka förskoleverksamheten för att få upp förskolebarnens intresse för
musik och sång.
En tjänst säljs till grundskolan i form av musikundervisning och körsång.
Inom grundskolan har kommunen erhållit statsbidrag inom projektet"
Skapande skola" för att främja kulturell verksamhet inom grundskolan.
Totalt undervisas varje vecka ca. 800 barn och ungdomar aven
lärare från Kulturskolan.
Av ovanstående kan jag konstatera att Filipstads Kommun har ett rikt
utbud till våra unga när det gäller den kulturella verksamheten i form av
Kulturskola och Ungdomens Hus.
Vidare har vi i vår kommun ett rikt föreningsliv inte minst inom det
kulturella området. Dessa föreningar/organisationer erhåller
kommunala bidrag till sin verksamhet liksom våra studieförbund.
Att ytterligare belasta den kommunala ekonomin inom detta område
i nuvarande budgetläge är inte möjligt.
Vi är öppna för nya idéer och verksamheter varhelst de kommer ifrån.
Från kommunens sida deltar vi aktivt i arbetet med kulturplan Värmland
och har genomfört ett kulturdialogmöte med ett stort antal deltagare där
ungdomars önskemål samt att föra dialog med dem hamnade i topp.
Listan från kulturdialogen har redovisats till Region Värmland.
Det här var en sammanfattning av vår inställning i dessa frågor, vi är
som jag tidigare sagt öppna för en dialog inom den kulturella
verksamheten inte minst för våra ungdomar”.
Marcos Ciscar tackar för svaret och utvecklar sina åsikter.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_______
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Dnr 2012/64

Interpellation angående förvaltning av stiftelser och donationer
I interpellation inkommen till kommunkansliet 30 mars 2012 anför Ulf
Söhrman (M) följande:
”Kommunen förvaltar ett antal stiftelser som är en följd av donationer
mm. Eftersom dessa redovisas till kommunstyrelsen så känner jag till hur
resultatet ser ut i dessa, men kan konstatera att flera av dessa stiftelser
har delat ut mer pengar än vad det utdelningsbara utrymmet är.
Min fråga är då om kommunledningen har för avsikt att fortsätta dela ut
mer pengar ur donationsfonder än vad det utdelningsbara utrymmet
medger, eller om man har någon avsikt att ändra på detta förfaringsätt?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas.
Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger avger svar enligt följande:
” Ulf Söhrman frågar i interpellationen efter varför det är negativt eget
kapital i 2 av kommunen förvaltade fonder. Enligt stiftelselagen är varje
donationsfond skyldig att varje år dela ut 80 % av avkastningen annars
uppstår skattskyldighet av fonden. Utdelningsbara medel är fondens fria
egna kapital, dvs. fritt eget kapital ska inte vara negativt.
Utdelningsbeloppet avser alltid 80 % av föregående års avkastning då
man under innevarande år inte kan beräkna detta eftersom många
utdelningar kommer i nov/dec. Det är förankrat hos Skatteverket sedan
några år att kommunen gör så här. Problemet har alltså uppstått tidigare
när man delat ut efter innevarande års avkastning och prognostiserat
den för positivt, den typen av misstag sker inte med nuvarande rutiner.
De alternativ till åtgärd är att antingen som nu invänt att kapitalet
återställs med den del av avkastningen som inte delas ut, eller att
kommunen går in med pengar och återställer fonderna.
Två fonder av totalt 17 har ett negativt eget kapital.
Samfond för gymnasieskolan har ett negativt fritt eget kapital på -24 998
kr och ett bundet eget kapital på 121 600 kr i bokslut 2011.
August Larssons stipendiefond har ett negativt fritt eget kapital på -1 893
kr och ett bundet eget kapital på 69702 kr i bokslut 2011.
Jag förordar att kommunen fortsätter att arbeta enligt nuvarande rutiner”.
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Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_______
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Dnr 2012/70

Motion ang. ett säkrare centrum
I motion inkommen till Kommunkansliet 10 april 2012 anför Helen
Eriksson, Filipstadspartiet följande:
”Många gånger slår det mig, då jag använder mig av cykel ochgångbanan, att vi gång och -cykeltrafikanter inte alltid respekteras i
centrum.
De två speciella ställen jag tänker på är framförallt vid Swedbank där
folk gärna stannar för att ta ut pengar. Och det andra stället är den så
kallade parkeringen bakom restaurang Köket där folk använder sig av
metoden att köra rakt ut på cykel och -gångbanan och kommer det då
trafik på gatan stannas det på cykel och -gångbanan i väntan på att
kunna åka vidare, vilket faktiskt trafikförordningen säger att man inte får
göra.
Man får korsa banan men inte stanna eller parkera. Notera alltså att det
både stannas och parkeras vid två ställen på cykelbanan i centrum.
Inom kommunen har vi en yrkesgrupp som frekvent flera gånger/dag
använder sig av cykel och -gångbanan. Men det finns även barn och
ungdomar som kanske inte syns lika väl som en vuxen, dessutom har
den kategorin inte samma trafikseende som oss vuxna.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på
att Filipstads kommun anordnar någon form av staket men att man
fortfarande kan ta sig från parkeringen gående”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
______
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Dnr 2012/76

Motion angående administration i kommunen - främst
personaladministration
I motion inkommen 12 april 2012 anför Ulf Söhrman (M), Bengt Sjöberg
(KD), Michael Helmersson (FP), Benny Persson (C) och Helene Eriksson
(Filipstadspartiet) följande:
”Enligt uppgifter i bokslutet för år 2011, så framgår det att kommunen
inom kort kommer att ha ca 116 personer som går i pension. Det är inte
säkert att alla dessa kommer att behöva återbesättas.
Löneadministrationen kommer under år 2012 att flyttas över till
Kristinehamn. Denna avdelning har tidigare varit placerad under
kommunens personalchef.
BUN har vid den förra omorganisationen inom BUN fått en tjänst för
personalfrågor inom BUN.
Socialnämnden har likaså en egen personaladministratör för de direkta
personalfrågorna. Det synes därför som om det är onödigt att kommunen
tillsätter en ny personalchef när den nuvarande går i pension under år
2013.
\.

Vi föreslår därför att kommunen snarast utreder behovet aven ny
personalchef samt att man prövar möjligheten att kunna sköta
kommunens centrala personalfrågor inom kommunchefens kansli”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
______
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Dnr 2012/65

Motion angående vattenskydd i kommunen
I motion inkommen till kommunkansliet 30 mars 2012 anför Ulf Söhrman
(M), Michael Helmersson (FP), Benny Persson (C), Bengt Sjöberg (KD)
och Helen Eriksson (FIP) följande:
” Vattenmyndigheten för västra Sverige (Götaland) arbetar med att
utreda hur kommunerna i västra Götaland inklusive bl.a. Värmland,
skyddar sina vattentäkter och vattendrag. Vattenmyndigheten står
bl.a. direkt under EU-kommissionen och när deras utredning är klar så
kommer det att finnas en förordning efter vilken kommuner och
länsstyrelser kommer att bli ansvariga för att verkställa deras
direktiv.
Filipstads kommun har så vitt vi känner till inte någon strategi för hur
dessa frågeställningar skall utvecklas inför framtiden och utan strategi
kan Filipstads kommun bli tagna på sängen av ett EUdirektiv,
som vi egentligen inte vill följa men som vi måste följa.
I Örebro kommun har miljö- och byggnämnden börjat att kontrollera
trekammarbrunnar och de fastighetsägare i glesbygden som inte har en
modern och funktionsduglig avloppsanläggning får ett
föreläggande att byta ut den förhandenvarande anläggningen, vilket då
kostar fastighetsägaren upp mot 100 – 125 000:- och tidsfristen är ofta
mycket kort (kan vara mindre än tre månader) gör man då
inget så blir det ett förbud mot att använda anläggningen.
Filipstads kommun bör utveckla en strategi för hur dessa frågeställningar
skall hanteras i framtiden och göra detta ganska snabbt så att vi inte blir
tagna på sängen av en EU-förordnande som vi inte hinner att hantera
inom stipulerad tid.
Vårt förslag är att kommunen sätter igång att diskutera fram en strategi
för detta angelägna område.
De nämnder som kan vara inblandade i dessa frågeställningar är Miljöoch Byggnämnden, Kommunstyrelsen och Teknik utskottet.
I dessa vattenfrågor kan flera olika vägar väljas och den väg som
kommunen väljer kan komma att kosta fastighetsägarna från 125 000:per fastighet och ner till 10 000:- beroende på vilken metod som man
väljer att tvinga på fastighetsägarna.
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Väljer man moderna trekammar brunnar så blir alternativet det dyraste
för fastighetsägaren och han kan använda en vanlig toalettstol som
spolar med 3-6 liter per gång och trekammarbrunnen står nergrävd på
gården och eventuell biogas som utvecklas i brunnen går ut i luften och
blir en kraftfull växthusgas. Väljer man att husägarna i glesbygden skall
sätta in en vakuumtoalett i fastigheten istället för en trekammarbrunn, så
kommer toalettstolen att förbruka 0,6 -0,3 liter per spolning och allt avfall
samlas upp i en tank som måste tömmas en gång om året och intet slam
kommer ut i naturen. Avfallet måste sedan skickas vidare till kommunens
reningsverk för vidare bearbetning, vilket då medför lite transportarbete.
En bearbetning i reningsverket ger en möjlighet att eventuell biogas kan
tillvaratas i framtiden för återvinning. En vakuumtoalett kan komma att
kosta fastighetsägaren ca 35 000:- till 50 000:- att installera.
Det tredje alternativet kan vara en mulltoalett av känd typ eller en
elektrisk toalett som bränner upp avfallet. Dessa installationer kommer
att kosta fastighetsägaren från 10 000:- till ca 30 000:-.
Det är som vi ser det viktigt att kommunen väljer väg här och tar ställning
till vilka alternativ som är bäst ur kommunens synvinkel samt vilka
alternativ som kommunen kommer att bli tvungen att tvinga
på glesbygdens fastighetsägare om en EU-förordning kommer som
tvingar kommunerna att agera i frågan”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
______
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Dnr 68/11

Motion ang. Skräpplockardag
Kf 14 april
2011

I motion inkommen till Kommunkansliet 11 april 2011 anför Benny
Persson (C) följande:
” När snön smält bort kommer mycket skräp fram, papper, glas, burkar
m m. Skräpet ser inte trevligt ut och det är negativt för miljön.
Tänk vad mycket pengar som läggs ut på att plocka skräp i landets
kommuner varje år. Pengar som kunde användas till annat, om vi alla
slängde vårt skräp på avsedd plats, i papperskorgar och
soptunnor.
Många kommuner anordnar en skräpplockardag där alla erbjuds att
delta. Att uppmärksamma problemet med nedskräpning på detta sätt
medför förhoppningsvis att många får en "aha- upplevelse" över hur
mycket skräp som slängs på gator, torg och efter våra vägar. Vi måste få
till en attitydförändring kring nedskräpningen och en skräpplockardag tror
jag skulle vara en bra början.
Alla kommunens skolor, från förskolan till gymnasiet, allmänheten, inte
minst kommunens politiker och även näringslivet bör arrangeras i
skräpplockardagen.
För trevnaden och gemenskapen bör de som deltar bjudas på t ex
korv/kaffe/glass.
Mot bakgrund av ovanstående yrkas:
Att Filipstads kommun årligen under våren arrangerar en
skräpplockardag i kommunens tätorter”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
_______

Ks 27 april
2011

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till Kommunkansliet för yttrande i samråd med
övriga berörda förvaltningar
_______
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Kanslichefen Catrin Marsell lämnar följande förslag på svar daterat 201201-04:
Förvaltningen instämmer i motionärens konstaterande om att
nedskräpning är av ondo vad gäller både miljö och trevnad såväl som
kostnader! Många olika funktioner och organisationer har på lokal,
nationell och internationell nivå uppmärksammat problemen de senaste
åren.
I Filipstads kommun hade vi för 15-talet år sedan ”städ-kampanjer”. Då
placerades containers ut på strategiska platser i kommunen där alla och
envar kunde slänga alla möjliga typer av avfall för borttransport. När
dagens sopsortering och strävan efter hållbar återvinning utvecklades,
försvann dessa städ-kampanjer av förklarliga skäl. Idag finns i
kommunen en återvinningscentral (Långskogen), 6 återvinningsstationer
och 3 miljöstationer. Detta för att avfall skall delas in i lämpliga fraktioner.
Anläggningarna möjliggör en modern avfallssortering.
Enbart möjlighet till avfallssortering räcker givetvis inte. Kunskap och
motivation är nödvändigt för en attitydsförändring. Filipstads kommun
verkar redan idag för detta på olika sätt. I skolans läroplaner finns mål
om kunskap i frågorna, från förskoleverksamhet till gymnasiet. Skolorna
arbetar exempelvis med ett samlat utbildningsmaterial ”Natur och
miljöpärmen” för att elever skall få både kunskap och motivation. Alla
skolor har någon form av städdag. Miljö- och byggnadsnämnden samt
teknikutskottet informerar på olika sätt kommunens innevånare om
möjligheter och förutsättningar. Stiftelsen Håll Sverige Rent utlyser
sedan ett par år nationella skräpplockardagar. Filipstads kommun var
förra året representerade genom Nordmarks skola och Persbergs
friskola. Vidare har kommunen spridit information om nationella projekt.
Härvid kan nämnas EU-projektet ”Europa minskar avfallet” och Elkretsens kampanj ”Återvinningshelgen”.
Förvaltningen föreslår att renhållningschefen uppdras att i samråd med
gatu- och parkavdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt
miljö- och byggnadsavdelningen, se över möjlighet till en samordnad
insats under våren 2012, för att öka fokus på hållbar återvinning och
minskad nerskräpning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
att låta kanslichefens skrivelse utgöra svar på motionen samt att
därmed bifalla motionen.
_______
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att låta kanslichefens skrivelse utgöra svar på motionen samt att
därmed bifalla motionen.
_______
Kf 19 april
2012

Benny Persson tackar för motionens behandling och utvecklar sina
åsikter. Per Gruvberger deltar i debatten.
Benny Persson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
______
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Dnr 84/11

Motion ang. Filipstads ”slogan”
I motion inkommen till Kommunkansliet 4 maj 2011 anför Ulf Söhrman
(M) följande:
”Filipstads slogan får olika synpunkter och tycks vara svår att förstå.
Jag har fått ett antal förslag på att ändra denna slogan. Detta kan enklast
ske genom att kommunen utlyser en tävling om en ny slogan och låta
alla som vill tycka till med egna förslag.
En tävling bör då innefatta ett moment där nya förslag får lämnas in och
ett moment när förslagen utsätts för en omröstning för att avgör vilket
som är bäst.
Jag har snappat upp följande möjliga förslag:
Stenrika Filipstad.
Filipstad full fart framåt ( enligt kungens modell)
Filipstad full fart framåt blir bra mycket bättre
Må bra mycket bättre i Filipstad
Må bra i Filipstad.
Det finns säkert ett stort antal varianter på detta tema, men en
omröstning bör kunna avgöra vad som är bästa valet”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
___________

Ks 25 maj
2011

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till kommunkansliet.
______

Beslutsexp:
Kansli

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

19 april 2012
22 februari 2012
13 februari 2012

28
9
5

Au 13
februari
2012

Kanslichefen Catrin Marsell lämnar följande förslag på svar daterat 201201-09:
”De flesta svenska kommuner tycks ha en eller flera slogans som
används i olika sammanhang. Användningsområde kan variera, men
genomgående är att en slogan bland annat syftar till att väcka
uppmärksamhet i marknadsföring.
Filipstads Kommun har sedan år 2002/2003 använt orden ”Bra-mycketbättre” vilka ersatte den tidigare ”mitt i norden”. Bra-mycket-bättre
uppstod under arbetet med projektet Filipstad-Möjligheternas Kommun.
Det var i samband med möte om marknadsföring av kommunen som den
nya slogan beslutades användas. Mötet hölls av projektet där
representanter från bland annat kommunens näringslivskontor och
Svensk handel deltog, liksom lokala politiker och kommunens
informationsansvarige.
Det tycks finnas massor av olika, ibland motsägelsefulla åsikter om alla
kommuners slogans. Detta är fallet även med Filipstads och det kan
konstateras att den väckt uppmärksamhet!
Idag finns vår slogan ”Bra-mycket-bättre” exponerat, anslaget och
upptryckt i olika former på många olika platser. Eftersom den fortfarande
syns och uppmärksammas, anser förvaltningen att det ännu inte finns
incitament för att byta ut den. Förvaltningen föreslår att motionen avslås”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
att låta kanslichefens skrivelse utgöra svar på motionen samt att
därmed avslå motionen.
_______

Ks 22
februari
2012

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kf 19 april
2012

Ulf Söhrman tackar för svaret.

att låta kanslichefens skrivelse utgöra svar på motionen samt att
därmed avslå motionen.
_______

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

19 april 2012

29

12 mars 2012

2
18/ 3
9

27 april 2011/28 mars 2012

14 april 2011

Au § 7 Ks § 27 Kf 27
Ks § 64
Kf § 31
Dnr 62/11
Motion ang. aktiviteter för motorintresserade ungdomar i Filipstads
kommun
Kf 14 april
2011

I motion 17 mars 2011 anför Christer Olsson (M) och Linda Knutsson (M)
följande:
” I Filipstads kommun finns av tradition ett stort motorintresse hos såväl
äldre som yngre. En rad aktiviteter anordnas också av föreningsliv och
andra i form av olika tävlingar, utställningar m.m.
Vad som saknas är däremot ett ställe för motorintresserad ungdom där
man kan träffas och ”meka” med sina bilar, ta en fika, umgås och ha
trevligt.
För ett antal år sedan etablerades en ”Motorgård” med stöd av
kommunen och i samverkan med Motorklubben. Vid denna ”Motorgård”
förekommer idag ingen nämnvärd aktivitet och verksamhet, vilket är
beklagligt, eftersom önskemål och intresse finns. Det är därför av stort
värde om denna verksamhet kan reaktiveras och komma igång igen.
Driften av ”Motorgården” kan då med fördel ske i samverkan med
föreningslivet och kanske med några studieförbund som då kan ges
möjlighet att förlägga viss kursverksamhet med anknytning till
motorintresse dit.
En väl organiserad och fungerande ”Motorgård” kan förhoppningsvis
också bidra till att minska den ”buskörning” som ibland förekommer i de
centrala delarna av Filipstad.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi ;
att Filipstads kommun utreder möjligheterna att reaktivera en
”Motorgård” i Filipstad.
att Intresseförfrågan görs till föreningar med anknytning till
motorintresse.
att Intresseförfrågan görs till olika studieförbund”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
__________

Ks 27april 2011

Beslutsexp:
KFU

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till Kultur- och föreningsutskottet.
Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

19 april 2012
28 mars 2012
12 mars 2012

30
4
3

Au 12 mars
2012

Kultur- och föreningsutskottet har behandlat motionen 24 augusti 2011,
och 16 februari 2012.
Vid sammanträdet 24 augusti 2011 beslutades att en intresseförfrågan
skulle skickas till Ungdomens Hus, Filipstads Motorklubb, Filipstads
Motorklubb Cross, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan om vilket
intresse som finns till aktiv medverkan och övriga synpunkter i ärendet.
Vid sammanträdet 16 februari 2012 meddelade ordförande Torbjörn
Parling att det inte inkommit svar från de tillfrågade föreningarna men att
ABF ställer sig positivt till att medverka i en sådan verksamhet. Vidare har
Ungdomens Hus verksamhetsledare meddelat att de inte har planerat några
aktiviteter med anknytning till området.
Kultur-och föreningsutskottet beslutade att föreslå följande svar på
motionen:
”Med anledning av motionen har KFU kontaktat de två föreningar med
anknytning till motorintresse som finns i kommunen samt Ungdomens Hus
verksamhetsledare och de båda studieförbunden som har kontor i Filipstad.
Hittills har få svar inkommit men KFU fortsätter arbetet med att i första hand
se om intresse finns för uppbyggnad av en motorgård. Om så är fallet
kommer KFU fortsätta en dialog med de berörda för att finna möjliga vägar
för att reaktivera en motorgård.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att låta Kultur- och föreningsutskottets yttrande utgöra svar på motionen
samt
att därmed anse motionen besvarad.
__________
Christer Olsson yrkar bifall till Kultur- och föreningsutskottets förslag.
Ks 28 mars
2012

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Enligt arbetsutskottet.
__________

Kf 19 april
2012

Linda Knutsen tackar för motionens behandling. Marcos Ciscar och
Torbjörn Parling yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
______
Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

19 april 2012

31

28 mars 2012

5

10 oktober 2011/12 mars 2012

7/4
10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige

Ks § 28 Kf § 28
Au § 8
Au § 65
Kf § 62
Kf 29
september
2011

29 september 2011

Dnr 160/11

Motion ang. bolagisering av skogsinnehav
I motion inkommen 16 september 2011 anför Michael Helmersson (FP),
Ulf Söhrman (M), Bengt Sjöberg (KD), Peter Johansson (C) följande:
” Filipstads kommun har allt mer av sin egen näringsverksamhet
organiserad i den juridiska formen aktiebolag. Filipstads Energi AB,
Filipstads Energinät AB, Skogstorpa AB är några exempel bland flera.
Dessa tillgångar är organiserade inom Stadshus AB. Utvecklingen i
kommunen tycks vara den att också en ombildning av bostadsstiftelsen
till aktiebolag kommer att ske på sikt. Skälen brukar vara ett effektivt sätt
att förvalta viktiga tillgångar. Däremot har ännu inte kommunens innehav
av skogsmark, kommunens eget skogsbruk, varit föremål för någon
sådan diskussion. Det kan tyckas märkligt då den representerar ett
ansenligt värde, kanske ett tresiffrigt miljonbelopp. Därför lägger vi
följande yrkanden.
Vi yrkar att Filipstads kommun utreder möjligheten att föra över
kommunens produktiva skogsinnehav i bolagsformen aktiebolag och att
detta innehav placeras inom Stadshus AB.
Vi yrkar vidare att kommunen också utreder lämplig struktur på sitt eget
skogsägande i omedelbar anslutning till Kalhyttans fritidsområde, för att
kunna optimera nyttan med de mål kommunen har för detta område”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______
Arbetsutskottet beslutar

Au 10
oktober
2011

att remittera motionen till kommunchefen för yttrande i samråd med
tekniska förvaltningen.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

19 april 2012
28 mars 2012
12 mars 2012

32
6
5

Au 12 mars
2012

Kommunchefen Claes Hultgren lämnar i skrivelse 6 mars 2012 följande
förslag till yttrande på motionen:
”Motionärerna yrkar i skrivelse 16 september 2011 att kommunen utreder
möjligheten att föra över kommunens produktiva skogsinnehav i
bolagsformen aktiebolag och att innehavet placeras under Stadshus AB.
Vidare framför motionärerna att kommunen utreder lämplig struktur på
sitt skogsägande i omedelbar anslutning till kalhyttans friluftsområde.
Intäkten från kommunens skogsinnehav är lika oavsett
bolags/förvaltningsform. En överföring av skogsinnehavet till aktiebolag
medför att lagfartskostnad (4,25 %) uppstår. Om värdet av
skogsinnehavet fastställs till marknadsvärde medför det att avkastningen
inte kommer att räcka till och underskott uppstå i bolaget som på sikt
kommer att medföra problem för koncernen Stadshus AB.
En överföring av skogsinnehavet förutsätter även att bolaget beviljas
förvärvstillstånd. Förhandsbesked ges inte utan hela affären måste
genomföras under förutsättning att förvärvstillstånd beviljas.
Självfallet innebär en överföring att kommunens balansräkning förbättras
men det i sig överväger inte de nackdelar som har redovisats.
Min uppfattning är därför att kommunen inte i dagsläget ska överföra
skogsinnehavet till aktiebolag under Stadshus AB.
När det gäller Kalhyttans friluftsområde förvärvade kommunen inför SkidSM 2001 närliggande skogsområde från Svenska Kyrkan på ca 60 ha.
I samband med projektet ”Hälso- och breddidrottsturism” har flera mindre
markområden förvärvats eller bytts med privata markägare och Svenska
kyrkan för att åstadkomma ny infart.
Flera olika privata markägare inklusive kyrkan äger idag mark som
angränsar till kommunens skogsinnehav och området för Kalhyttans
friluftsområde.
Min bedömning är att området idag klarar av att lösa de mål och behov
som finns för området men att det även bygger på en välvillig inställning
från angränsande markägare.
Om tillfälle dyker upp bör kommunen undersöka möjligheten att förvärva
ytterligare mark i området”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att låta Kommunchefens yttrande utgöra svar på motionen samt
att därmed anse motionen besvarad.
________

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Ks 28 mars
2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012
28 mars 2012

33
7

Kommunchef Claes Hultgren presenterade ärendet och besvarade frågor
I anslutning härtill.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Enligt arbetsutskottet.
_________

Kf 19 april
2012

Michael Helmersson utvecklar sina åsikter och i den följande debatten
deltar även Per Gruvberger.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag
______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

19 april 2012

34

28 mars 2012

8

29 augusti 2011/12 mars 2012

21/6
4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige

9 juni 2011

Ks § 29 Kf § 29
Au § 9
Au § 52
Kf § 48

Dnr 98/11

Motion gällande streamad webkamera i centrala Filipstad
I motion inkommen 7 juni 2011 anför Marcos Ciscar (Fil) följande:
Kf 9 juni
2011

”Bakgrund
I takt med att samhället utvecklas så förändras också människors behov
och vanor. I de flesta kommuner finns det idag kameror som streamar
mot internet dit allmänheten har tillgång. Dessa kan ha olika placeringar
men för Filipstads del skulle t ex stora torget med utsikt över scenen vara
till fördel.
Motivering
En kamera på torget kan vara både brottsförebyggande och
trivselhöjande, trots att inga bilder sparas, utan det skulle snarare kunna
lösas som i Säffle kommun där man lägger upp en bild var tionde sekund
som skriver över den föregående. Brottsförebyggande till viss del
eftersom platsen hamnar i blickfånget för allmänheten. Trivselhöjande
genom att man skulle kunna få bilder på hur många personer som är ute
innan man själv går ut på stan en helt vanlig kväll eller inför evenemang
osv. Personer som är utflyttade eller har anknytning till Filipstad kan
även se vad som händer ”på stan”.
Kameran placeras högt för att ge en allmän bild av torget – det skall inte
synas vilka individer som vistas på platsen. Syftet är att visa allmänheten
vilken aktivitet som råder på torget i stora drag – inte i detalj.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Filipstadspartiet:
Att möjligheten till att placera ut webkameror i tätorten utreds”.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
_______
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Au 29 aug.
2011

att remittera motionen till kommunledningskansliet.
Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

19 april 2012
28 mars 2012
12 mars 2012

35
9
7

Au 12 mars
2012

Kommunens IT-chef lämnar i skrivelse 5 mars 2012 följande förslag till
yttrande på motionen:
”Tekniskt sett är det lösbart med en kamera monterad föreslagsvis på
Stiftelsen Filipstadsbostäders fastighet ( Folktandvården), med åtkomst
till kommunens nät för att lägga ut bilder på kommunens hemsida.
Dock finns det juridiska aspekter att beakta när det gäller kameror på
allmän plats.
Det är Länsstyrelsen som utfärdar tillstånd för att sätta upp kameror på
allmän plats.
Utdrag från Länsstyrelsens regler på deras hemsida:
”Tillstånd fordras så snart en kamera kan användas för
personövervakning, oavsett om det finns ett sådant syfte. Exempelvis
kameror kopplade till internet, s.k. webbkameror, som ibland sätts upp
för att visa en pågående verksamhet, omfattas i princip av tillståndskrav,
om de har sådan bildkvalitet att personer kan identifieras genom dem.
Det fordras inte att man kan känna igen ansikten, utan det räcker att man
kan känna igen personer exempelvis utifrån karakteristiska kläder,
rörelsesätt eller på något annat sätt. Det är svårt att få tillstånd för
webbkameror. Det enklaste är att ha ett sådant avstånd till det som visas
genom kameran, eller ha en så lågupplöst bild att man inte kan känna
igen personer genom kameran, då fordras inget tillstånd.”
När det gäller Säffle kommun så fick de godkännande att använda sin
kamera för många år sedan av Länsstyrelsen eftersom den är så högt
monterad att det ej går att urskilja detaljer eller att identifiera personer.
Det sker ej heller någon ljudupptagning eller lagring av bilderna”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att låta IT-chefens yttrande utgöra svar på motionen samt
att därmed avslå motionen.
____
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ks 28 mars
2012

Enligt arbetsutskottet.
________

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012

36

Marcos Ciscar yrkar om återremiss för vidare beredning. Patrik
Fornander och Per Gruvberger yrkar bifall till årerremissyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 30
Ks § 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012
22 februari 2012

37
10

Dnr 2012/30

Kommunal borgen för stiftelsen Filipstadsbostäder 2012
Ref.besök Kommuninvest finansrådgivare 28/4 2011.
Ref.beslut kf § 89, 27 november, 2008.
Filipstads kommuns borgensåtagande gentemot stiftelsen
Filipstadsbostäder. I det fall stiftelsen ska omsätta lån som innebär
oförändrad skuldbörda har konstaterats att vissa borgensåtagande är
äldre än 10 år.
Kommunfullmäktige kan besluta om borgen upp till ett högsta
lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt
borgensbeslut behöver fattas.
Ekonomienheten lämnar följande förslag till beslutsformulering att
kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Stiftelsen Filipstadsbostäder org. Nr. 872400-2012 låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 133,0 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
Beslutsförslag
Att så som för egen skuld ingå borgen under 2012 för stiftelsen
Filipstadsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 133,0 mkr, jämte där på löpande ränta och kostnader.
Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet och besvarar frågor i
anslutning härtill.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att så som för egen skuld ingå borgen under 2012 för stiftelsen
Filipstadsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 133 mkr, jämte där på löpande ränta och kostnader.
_______
Kommunfullmäktige beslutar
Beslutsexp:
Ek
F-D
Bostäder

att så som för egen skuld ingå borgen under 2012 för stiftelsen
Filipstadsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 133 mkr, jämte där på löpande ränta och kostnader.
_______
Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN
Kommunsfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 30 Kf § 31
Au § 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012
28 mars 2012
12 mars 2012

38
10
8

Dnr 2012/40

Begäran om kommunal Borgen, Filipstads Stadshus AB
Filipstads Stadshus AB beslutade § 143 2011 att uppdra åt VD att göra
en framställan till Filipstads kommun om kommunal borgen för
upptagande av lån på 18 miljoner kronor.
Bakgrund
Filipstads Stadshus AB förvärvade av Filipstads kommun den 22
december 2003 5500 aktier i Filipstads Energinät. Köpeskillingen som
uppgick till 18 miljoner kronor finansierades genom lån från Filipstads
kommun.
From 1 januari 2009 har möjligheten till ränteavdrag vid internt
finansierade förvärv av delägarrätter från företag inom
intressegemenskapen begränsats.
From 2009 har skatteverket beslutat att avdrag för räntekostnader
avseende förvärvet av aktier i Filipstads Energinät AB inte medges.
Beslutet har inte medfört skattekonsekvenser då räntekostnaden kan
kvittas mot ackumulerade underskott. Då underskotten är begränsade
föreslås att Filipstads Stadshus AB ges möjlighet att ta upp eget lån om
18 miljoner kronor med kommunalborgen. Möjlighet finns att ta ut
borgensavgift vars storlek baseras på skillnaden av marknadsränta och
upphandlad ränta med kommunal borgen.
Förslag till beslut
Att medge Filipstads Stadshus AB kommunal borgen för upptagande av
lån på 18 miljoner kronor samt
Att borgensavgift ska tas ut motsvarande marknadsränta och faktisk
upphandlad ränta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att medge Filipstads Stadshus AB kommunal borgen för upptagande av
lån på 18 miljoner kronor samt
att borgensavgift ska tas ut motsvarande marknadsränta och faktisk
upphandlad ränta.
_______
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Enligt arbetsutskottet.
Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012

39

Kommunfullmäktige beslutar
att medge Filipstads Stadshus AB kommunal borgen för upptagande av
lån på 18 miljoner kronor samt
att borgensavgift ska tas ut motsvarande marknadsränta och faktisk
upphandlad ränta.
_______
Beslutsexp:
EK

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 32
Ks § 31

Blad

19 april 2012
28 mars 2012

40
11

Dnr 154/11

Detaljplan för del av Kalhyttan 1:96
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet 21 mars
2012, § 32 att godkänna redovisade planhandlingar, förslag till
DETALJPLAN FÖR DEL AV KALHYTTAN 1:96 daterade 2012-03-21,
med omedelbar justering, samt att översända beslutet till
kommunstyrelsen för antagande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Kalhyttan 1:96.
_______

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_______
Beslutsexp:
MOB

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012

41

Kf § 33
Vision 2020
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår vid sammanträdet att en
parlamentarisk arbetsgrupp bildas för den fortsatta beredningen av de
förslag som framkommit under fullmäktigeledamöternas behandling av
rubricerat ärende. Gruppen föreslås bestå av 2 representanter för (s)
samt en representant för varje övrigt i fullmäktige representerade parti,
som vill nominera deltagare.
Arbetsgruppens ordinarie deltagare föreslås utses bland partiernas
ordinarie fullmäktigeledamöter. Vid förhinder för den ordinarie
gruppdeltagaren äger respektive parti rätt att utse ersättare bland
partiets ordinarie ledamöter och ersättare i fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse följande ordinarie ledamöter i arbetsgruppen:
Per Gruvberger och Torbjörn Parling (s)
Annika Johansson (v)
Alfred Maultasch (mp)
Helene Eriksson (fil)
Bengt Sjöberg (kd)
Michael Helmersson (fp)
Benny Persson (c)
Linda Knutsen (m)
att vid förhinder för ordinarie deltagare äger respektive parti rätt att utse
ersättare bland partiets ordinarie ledamöter eller ersättare i fullmäktige
samt
att utse Per Gruvberger som sammankallande i arbetsgruppen.
_______
Beslutsexp:
Berörda

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012
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Kf § 34

Dnr 194/10

Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige
I skrivelse 1 april 2012 avsäger sig Kerstin Brunn (C) sin plats som
ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Kerstin Brunn (C) från uppdraget samt
att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.
_______
Beslutsexp:
K Brunn
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012
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Dnr 194/10

Fyllnadsval i Barn- och utbildningsnämnden
I skrivelse 1 april 2012 avsäger sig Kerstin Brunn (C) sin plats som
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Kerstin Brunn (c) från uppdraget samt
att ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utses vid nästa
kommunfullmäktige.
_______
Beslutsexp:
K. Brunn
BUN

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Kf § 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

9 maj 2012
19 april 2012
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Dnr 194/10

Fyllnadsval i Valnämnden
I skrivelse 1 april 2012 avsäger sig Kerstin Brunn (C) sin plats som 2 vice
ordförande i Valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Kerstin Brunn (c) från uppdraget samt
att ny 2 vice ordförande i Valnämnden utses vid nästa
kommunfullmäktig.
_______
Beslutsexp:
K Brunn

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012
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Dnr 194/10

Fyllnadsval i stiftelsen Hemgården - ledamot
Val av ny ledamot i stiftelsen Hemgården efter Harry Johansson (M)
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i stiftelsen Hemgården utse Owe Karlson.
_______

Beslutsexp:
Berörda

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012
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Kf § 38
Anmälningsärenden
1. Revisionsrapport över årsredovisning 2011
2. Årsredovisning 2011 (Årsredovisningen har delgivits Kf i
samband kommunstyrelsens sammanträde 28 mars 2012, sid
3 bifogas som inte var med vid förra utskicket)
3. Revisonsberättelse 2011
4. Bergslagens Räddningstjänst – Årsredovisning 2011,
revisionsberättelse samt granskning av årsredovisning
5. Årsredovisning 2010 – Värmlandstrafik AB
6. Revisionsrapport – Samverkan i vårdkedjan för äldre
7. Grundläggande granskning av överförmyndarnämnden 2011
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012
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Kf § 39
Revisorerna informerar
Kommunrevisionens ordförande Lars-Åke Hugosson informerar om
revisionens avsikt att framgent ha en fortlöpande dialog med
kommunfullmäktige om revisionsarbetet.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

19 april 2012
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Kf § 40
Sammanträdesdag i juni 2012
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att fullmäktiges sammanträde i
juni 2012 flyttas från den 7:e juni till den 14:e juni.
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges sammanträde flyttas från den 7:e juni till den
14:e juni år 2012.
_______

Utdragsbestyrkande

