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Linda Knutsen (M)
Torbjörn Parling (S)
Christina Persson (S)
Anders Nilsson (V)
Bengt-Olof Persson (S)
Patrik Fornander (M)
Benny Persson (C)
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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)
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Kf § 41
Information från Region Värmland
Region Värmland har i syfte att skapa en gemensam bild av Värmlands
utveckling tagit fram rapporten ”Utvecklingen i Värmland –fakta och
statistik 2011”. Rapporten belyser bland annat befolkningsutvecklingen,
för såväl regionen som för de enskilda kommunerna. Bo-Josef Eriksson,
analytiker/utvärderare, presenterar befolkningsutvecklingen både ur
Värmlands- och Filipstadsperspektiv. I samband med presentationen
besvaras även frågor.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_______
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Dnr 2012/93

Interpellation ang. uppsnyggning av infartsvägarna från söder och
öster
I interpellation inkommen till kommunkansliet 3 maj 2012 anför Ulla Olsson
(FP) följande:

”Filipstad är staden där tre sjöar möts. Det var förr en praktisk plats att
föra malmtransporter över isarna vintertid och blev en av anledningen till
att Filipstad växte fram. Filipstad är en stad vid
vatten, som vi bör lyfta fram och visa våra besökare de vackra vyerna?






Infarten från Nordmark är inbjudande med Skillerälven väl synlig.
Stadsmiljön runt Skillerälven är välskött och ger ett lugnt och
stillsamt intryck.
Vid infarten från Kristinehamn har vi kyrkogården med belysning
av John Eriksson Mausoleet.
Och på andra sidan kyrkviken ligger kyrkan vackert beläget.
Även infarten från Persberg ger en hissnande utsikt över staden.

Men …vi har även infarten från Karlstad och infarten från Kristinehamn det är delen från infarten mot Piludden och sträckan längs vägen fram
tills vägen når kyrkogården, som jag syftar på.
Vid dessa infarter finns en del att göra! De är av stort behov av att
snyggas till och gallras ur för att ge Filipstad ett bra intryck redan vid
infarten. Det man nu möts av när man kommer till dessa
Filipstadsinfarter är ett snår av löv- och barrskog,
som domineras av storväxta aspar. Träd som snabbt blir stora, trädslag
som har kort naturlig omloppstid och flera stammar som skulle nå vägen
om de faller.
Kommunen är inte ensam markägare i området, men bör kunna föra en
konstruktiv dialog med övriga fastighetsägare om en lösning som tilltalar
alla parter.
Min tanke är att vid Kristinehamnsinfarten skulle sly röjas bort och
skogen gallras, spara gärna furorna och eventuellt ädelt löv, till förmån
för en vacker vy över sjön mot staden. Vid Karlstadsinfarten skulle
barrskogen på Kalhyttesidan och lövet på Storbrosidan gallras och
gräsväxt runt vägkanterna hållas kort och vårdat. Vi kan presentera
Filipstad så mycket bättre med relativt små insatser. Vi bör ta vara på
den möjligheten.
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Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
Är kommunen beredd att verka för att lyfta fram vyn över stadens vatten
och snygga till våra infarter från söder och öster?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får
framställas.
Ordförande konstaterar att interpellationen kommer besvaras på
nästkommande kommunfullmäktige sammanträde.
_______
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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 maj avges enligt
följande:
Ulf Söhrmans motion angående tillstånd för alkoholutskänkning och
försäljning av alkoholhaltiga drycker, har behandlats av
Kommunfullmäktige 27 oktober 2011.
Motionen är remitterad till kommunkansliet.
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
Helen Erikssons motion ang. ett säkrare centrum, har behandlats av
Kommunfullmäktige 19 april 2012.
Ulf Söhrman mfl:s motion ang. vattenskydd i kommunen, har
behandlats av Kommunfullmäktige 19 april 2012.
Ulf Söhrman mfl:s motion ang. administration i kommunen – främst
personaladministration, har behandlats av Kommunfullmäktige 19 april
2012.
Marcos Ciscars motion gällande streamad webkamera i centrala
Filipstad, har behandlats av Kommunfullmäktige 19 april 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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Kommunstyrelsen

26 april 2012

3

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

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

9 maj 2012

26 april 2012

8

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

9 november 2011
27 oktober 2011

19
7

Ks § 42 Kf § 44
Ks § 157
Kf § 84
Kf 27
oktober
2011

4

Dnr 175/11

Motion angående tillstånd för alkoholutskänkning och försäljning
av alkoholhaltiga drycker
I motion 13 oktober 2011 anför Ulf Söhrman (M) följande:
”Tillstånden för alkoholutskänkning i kommunen handlägges och
beslutas av en tjänsteman i kommunen. Denna tjänsteman är numera
inhyrd från Hagfors kommun.
Det saknas idag ”politiskt inflytande” över dessa beslut i kommunen då
inga politiska instanser (i vart fall kända instanser) har möjlighet att
avgöra de av tjänstemannen föreslagna besluten.
Då konkurrensen mellan de olika aktörerna på den marknad som är
berörd av besluten är stenhård och då beslut som tas fodras det att
dessa är väl förankrade i det politiska systemet.
Yrkar därför att kommunalfullmäktige beslutar att godkännande av
tillstånd i kommunen för alkoholutskänkning skall behandlas och
godkännas av KSAU(=kommunstyrelsens arbetsutskott). Ärendena kan
genom behandling i KSAU begränsas till en mindre krets av personer
och därför lättare sekretessbeläggas samtidigt som det blir utrymme för
politisk insyn i handläggningen så att godtyckliga beslut kan undvikas”
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Ks 9
november
2011
Beslutsexp:
Kansli

__________
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till kommunkansliet.
_______
Kanslichefen Catrin Marsell avger följande förslag på yttrande över
motionen i tjänsteskrivelse daterad 17 april 2012:

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ks 26 april
2012

Blad

9 maj 2012
26 april 2012

9
5

”Motionen behandlar dels politiskt inflytande, dels delegation av beslut i
myndighetsutövning. Det är väsentligt att hålla isär begreppen.
Det är mycket viktigt för rättssäkerheten att godtycklighet inte påverkar
beslut i myndighetsutövning. Beslut i enskilda ärenden
(myndighetsutövning) skall fattas enligt gällande rätt och inte enligt
politiskt ställningstagande. Politiskt ställningstagande är i detta fall en del
i den gällande rätten. Den gällande rätten utgörs bland annat av
lagstiftning, domar, doktrin, styrande dokument m.m. I Filipstads
kommun finns politiskt antagna riktlinjer för alkoholserveringstillstånd.
Riktlinjerna är ett styrande dokument för hur beslut skall fattas i Filipstad.
När en ansökan gjorts om serveringstillstånd och alla erforderliga
handlingar inkommit, sker ett remissförfarande. Yttrande inhämtas då
från Polis, Miljö- och hälsa, räddningstjänst och socialnämnden.
Socialnämnden yttrar sig då ur ett alkoholpolitiskt perspektiv.
Beslutsfattande delegeras från styrelse och nämnder då det är lämpligt
och möjligt. En redovisning av delegationsbeslut fattade av tjänstemän
sker regelmässigt till delegerande nämnd/styrelse. Alla beslut om att
meddela tillstånd eller att återkalla ett tillstånd är överklagningsbara. För
en näringsidkare i restaurangbranschen är det naturligtvis ett mycket
ingripande beslut att återkalla ett serveringstillstånd. Därför finns den
rättsliga möjligheten att vid ett överklagande begära inhibition av
kommunens beslut. Det innebär att kommunens beslut ”inte gäller” innan
domstolen fattat beslut i frågan d.v.s. att tillståndshavaren kan fortsätta
sin servering tills dom fallit. Detta system säkerställer både det
demokratiska behovet av insyn och det behov av rättssäkerhet alla och
en var är tillförsäkrade enligt vårt rättssystem.
Det är förvaltningens bedömning att Filipstads kommun har goda och
ändamålsenliga rutiner för handläggning och beslut i serveringsärenden,
liksom en lämplig delegationsnivå. Motionen föreslås därför avslås”.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kanslichefens skrivelse utgör svar på motionen samt

att därmed avslå motionen
_______
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_______
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Dnr 2012/82

Ombyggnad av Laxöringen kraftstation, Filipstads Energi AB
Laxöringens kraftverk beläget i Skillerälven byggdes år 1913. Under åren
har olika renoverings- och ombyggnadsarbeten utförts. De turbinerna
som driver kraftverket är i behov av renovering. Ett alternativ till
renovering är att byta ut dem och därmed kunna öka produktionen.
Utökning av produktionen är möjlig enligt vattendom från år 2009.
Filipstad Energi AB är helt ägt av Filipstads Kommun. I Bolagsordningen
anges i § 6 att Filipstads Kommuns kommunfullmäktige skall beredas
möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt fattas.
Filipstad Energi AB´s VD Christer Fallgren presenterar ärendet. Kjell-Åke
Viklund, Hultet Hydropower Business AB informerade om förutsättningar
för två olika alternativ.
Alternativ 1 innebär att fortsätta driften med befintlig anläggning. Det
medför inte några investeringskostnader, men däremot något högre driftoch underhållskostnader än alternativ 2. Den årliga produktionen
beräknas till 1,3 GWh/år, och bolaget tappar el-certifikatet from år 2013.
Alternativ 2 innebär en invändig ombyggnation och utbyte av bl a
generator och turbin. Byggnadens exteriör kommer ej att förändras.
Inversteringar om 8,8 mkr krävs. Beräknad årlig produktion är 2,4
GWh/år och bolaget kommer erhålla nytt el-certifikat för 15 år (intäkter
värderade till ca 7,2 mkr på 30 år). Den totalt kalkylen visar att alternativ
2 ger ett nettoutfall på 30 år som är 14,2 mkr bättre än alternativ 1.
Det är Filipstad Energi AB´s intention att genomföra investeringar och
ombyggnad enligt alternativ 2.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ej lämna någon erinran mot genomförande av alternativ 2.
_______
Kommunfullmäktige beslutar
Beslutsexp:
F-D Energi
AB

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_______
Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kf § 46
Kf § 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

9 maj 2012
19 april 2012

11
43

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.
_______
Benny Persson (c) föreslår kommunfullmäktige att för uppdraget utse
Christina Svensson (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utse Christina
Svensson (C)
_______
Beslutsexp:
Berörda
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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

Beslutsexp:
K Brunn

att ny 2 vice ordförande i Valnämnden utses vid nästa
kommunfullmäktig.
_______
Benny Persson (C) föreslår kommunfullmäktige att för uppdraget utse
Peter Johansson.
Kommunfullmäktige beslutar

Beslutsexp:
Berörda

att som ny ledamot och 2:e vice ordförande i Valnämnden utse Peter
Johansson (C).
_______
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Kf § 48
Anmälningsärenden
1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL) samt 9 § lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade (LSS), för 1:a kvartalet 2012
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

9 maj 2012

14

Kf § 49
Information
Kommunfullmäktiges ordförande informerade om att det vid näst
kommande kommunfullmäktigesammanträde kommer att ske enskild
fotografering av ledamöterna, för publicering på kommunens hemsida.
Sammanträdet kommer därför starta 17.30. Närmare information om
detta kommer i kallelsen.
_______
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