Kommunfullmäktige i Filipstad
kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, onsdagen den 17 april
2019 kl. 18.15

Sammanträdet börjar med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 24 april 2019 kl. 16.00.
Justerare: Helene Larsson-Saikoff och Filip Dahlöv med Johan Larsson och Lena Olsson
som ersättare.
Val av justerare
Motion angående konsekvensanalyser avseende levnadsvillkor på landsbygden
Motion angående husdjur på äldreboenden
Svar på motion angående det kommunala jämställdhetsarbetet och dess utvärdering
Redovisning obesvarade motioner
Årsredovisning 2018
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende 2018 års verksamhet
8. Avtal för bredbandsanläggning och samverkansavtal för fiberutbyggnad
9. Översyn av felparkeringsavgifter
10. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige efter Marcos Ciscar (M)
11. Fyllnadsval ny ersättare i kommunstyrelsen efter Marcos Ciscar (M)
12. Revisorerna informerar
13. Anmälningsärenden
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Välkomna!
Filipstad den 10 april 2019
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Dnr 2019/78

Motion angående konsekvensanalyser avseende levnadsvillkor på
landsbygden
I motion 21 mars 2019 skriver Nils-Erik Mellström (C) och Peter
Johansson (C):
” Vi vill att kommunen ska göra en konsekvensanalys av hur beslut
påverkar orterna och landsbygden utanför centralorten.
I besparingstider har vi en historia av att utarma servicen i de mindre
orterna.
Vi får inte glömma att det de är en fundamental del av kommunen.
Vi yrkar därför att kommunen beslutar:
att varje beslut föregås av en analys av konsekvenserna för hela
kommunen.
att frågorna som ska besvaras är:
1. Påverkar beslutet möjligheten att bo på och/eller flytta till
landsbygden?
2. Påverkar beslutet möjligheten att arbeta på och/eller arbetspendla till
och från landsbygden?
3. Påverkar beslutet tillgång till kommunal och/eller annan service på
landsbygden?
Blir svaret på ovanstående frågor nej, då behövs ingen ytterligare analys.
Blir svaret ja på någon av frågorna krävs en djupare analys av
konsekvenserna och vilka åtgärder som behöver vidtas”.
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Motion angående husdjur på äldreboenden
I motion 21 mars 2019 skriver Nils-Erik Mellström (C) och Peter
Johansson (c):
”Centern vill lämna en motion om att våra äldreboenden på alla enheter
utom en ska tillåta husdjur.
På avdelningar där husdjur inte tillåts placeras boenden och personal
som lider av allergier som förorsakas av djuren.
De övriga boendena kan med fördel ha husdjur.
Undersökningar har visat att livskvalitén för de boende ökar och
medicineringen kan minska när det finns husdjur i boendemiljön.
Vi är medvetna om att det redan förekommer husdjur på vissa
avdelningar, men det saknas en klar policy i kommunen.
Vi yrkar därför att kommunen fastställer en policy där frågan om husdjur i
äldreboenden fastställes enligt motionens förslag”.
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Dnr 2018/102

Motion angående det kommunala jämställdhetsarbetet och dess
utvärdering
I motion 23 april 2018 skriver Marcos Ciscar (M):
” På kommunfullmäktigesammanträdet den 19 april erbjöd
årsredovisningen för 2017 en tämligen levande debatt där flera
paralleller drogs till politiken på nationell nivå. Bl a uttalade sig Anders
Nilsson (V) på följande sätt: "Vi lever i ett macho-samhälle, ett
patriarkat". I kölvattnet av det uttalandet följde ett antal mer eller mindre
raljanta kommentarer riktade mot oss moderater i syfte att bl a
ifrågasätta vårt jämställdhetsarbete. Eftersom vi Filipstads-moderater har
en gedigen historia gällande insatser för ett mer jämställt samhälle
hanterar vi gärna sådan kritik och bemöter den sakligt. Ulf Söhrman (M)
har gjort en sammanfattning av detta arbete i en debattartikel och där
hittar jag följande citat:
"Paul U Bergström valdes in i riksdagen redan år 1912 som företrädare
för moderaterna (tidigare Högern) i Filipstad. Redan år 1915 så yrkade
kvinnoförbundet inom moderaterna i Filipstad på att Paul U Bergström
skulle motionera i riksdagen om att allmän rösträtt skulle införas i
Sverige. Denna motion var starkt påverkad av det moderata
kvinnoförbundet i Filipstad. År 1918 så beslutade Sveriges riksdag att
allmän rösträtt skulle införas i hela landet och alla myndiga kvinnor
kunde rösta redan i valet år 1921."
I den politiska retoriken används ofta epitetet "patriarkatet" som ett slags
gift som kräver ett motgift och då tydligen alltid från vänster. Märkligt
ändå om man betänker att de länder där man kan påstå att
Vänsterpartiets politik implementeras i praktiken inte direkt kan anses
ligga i täten gällande jämställdhet: Ryssland, Nordkorea, Kina, Kuba,
Laos och Vietnam. Och eftersom alla nivåer av politik ändock är politik
så bör vi just här fokusera på det lokala perspektivet.
Hur ser det ut här hos oss i Filipstad? Lever vi i ett macho-samhälle, ett
"patriarkat"? Lider kommunfullmäktige av sådana tendenser? Vi har ett
presidium bestående av två kvinnor och en man och jämte dessa sitter
en kvinnlig tjänsteman.
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Ledamöterna består av 14 kvinnor och 23 män. Inte lysande men inte
heller något skräckscenario. I talarstolen yttrar sig både kvinnor och
män, dessutom i valfri klädsel vilket kan vara värt att notera. Reglerna är
lika för bägge könen. Jag utgår ifrån att liknande strukturer går att finna i
kommunens övriga arbetsområden. Men är vi helt säkra på det? Det
finns alltid mer att göra och ingen anledning att luta sig tillbaka. Låt oss
därför gå på upptäcktsfärd genom kommunens nämnder och
förvaltningar i jakten på detta "patriarkat" som vi sägs leva i.
Undertecknad ser sig nämligen inte själv som en del av något dylikt och
vill heller inte tillskrivas sådana värderingar då undertecknad lever och
agerar jämställt. Undertecknad vill heller inte acceptera om något
"patriarkat" de facto funnes i kommunen och är därför beredd att
ögonblickligen likvidera eventuella macho-strukturer inom ramen för det
kommunala åtagandet. Allt annat vore ett brott mot den kvinnliga delen
av befolkningen i kommunen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad därför;
att uppdra åt kommunstyrelsen att införa nolltolerans mot
könsdiskriminering (av alla de slag)i
Filipstads kommun genom att dels se över ev handlingsplan för
jämställdhetsarbetet liksom utvärdera och uppdatera denna, dels nämnd
för nämnd dito förvaltning via enkäter, statistik mm
sätta fokus på jämställdhetsperspektivet och syna kommunen som
arbetsgivare liksom utförare av samhällsservice, dels accentuera
jämställdhetsperspektivet inom utbildningssektorn så att eventuella
macho-tendenser i kommunen förebyggs via ökade kunskaper i ämnet.
Därefter bör resultatet av översynen redovisas för fullmäktige inklusive
förslag till åtgärder skulle det visa sig att vi lever i det "patriarkat" Anders
Nilsson (V) gör gällande.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Au 11 juni
2018

Arbetsutskottet beslutar
att remittera motionen till kommunchefen
______
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Kommunchefen Claes Hultgren avger i tjänsteskrivelse 28 februari 2019
förslag till svar enligt följande:
” I motionen belyses de viktiga frågorna om jämställdhet mellan kvinnor
och män. Detta regleras i Diskrimineringslagen och innefattas nu i
begreppet mångfald. Syftet i Filipstads kommuns gällande
mångfaldspolicy inleds med: ”Filipstads kommun ska i sitt dagliga arbete
främja mångfald genom att tillmötesgå allas lika rätt, i såväl frågor som
berör invånare såsom medarbetare. Kommunen ska främja mångfald
och motverka alla former av diskriminering och trakasserier”. Det är
därmed tydligt angivet av kommunfullmäktige hur kommunen förhåller
sig i dessa frågor, vilket gäller såväl arbetsgivaren som
utbildningsanordnaren Filipstads kommun.
Det är av största vikt att vi inarbetar detta förhållningssätt i
verksamheternas vardag. Precis som med andra utmaningar lyckas vi
oftast tämligen väl, men ibland måste vi ändra på något eller vidta
åtgärder. Detta är ett alltjämt pågående arbete.
En metod för att finna ojämlika villkor mellan kvinnor och män är
lönekartläggning. Filipstads kommun har vi hittills glädjande nog befunnit
att vi inte haft några osakliga skillnader i lön eller andra
anställningsvillkor mellan kvinnor och män.
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har belyst heltidsfrågan som
en viktig fråga att arbeta med utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Här har
vår kommun (liksom andra kommuner) en stor utvecklingspotential. I
Filipstads kommun arbetar nu förvaltningen med detta efter ett direkt
uppdrag från politikerna.
Förvaltningen konstaterar att det finns ett arbete i organisationen för att
främja jämställdhet mellan kvinnor och män genom vårt
mångfaldsarbete. Även om frågorna och arbetet med dem är viktigt att
ständigt hålla levande, föreslås ett avslag på motionen. Detta då ett
arbete redan pågår.
Förslag till beslut
att avslå motionen.
Kommunchef Claes Hultgren och kanslichef Catrin Marsell presenterar
ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. Efter föredragningen
yrkar Christer Olsson att motionen skall anses besvarad. Per Gruvberger
yrkar bifall till Christer Olssons förslag.
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Ordförande ställer de båda förslagen under proposition. Sedan
propositionerna besvarats finner ordförande att Christer Olssons förslag
vunnit bifall.
Arbetsutskottet beslutar
att med förvaltningen förslag till svar anse motionen besvarad.
______

Ks 20 mars
2019

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att med förvaltningens förslag till svar anse motionen besvarad.
_______

Kf 17 april
2019
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Dnr 2019/52

Redovisning obesvarade motioner
Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen jämlikt
§ 29 årligen till kommunfullmäktiges sammanträden i april/maj och
oktober/november redovisa de motioner vilkas behandling ännu inte
slutförts. Den redovisning som ska presenteras för fullmäktige i april
avges enligt följande:
Ulf Söhrmans (M) Motion angående omstruktureringsbidrag från
Boverket, har behandlats av kommunfullmäktige 9 april 2018. Motionen
är remitterad till kanslifunktionen.
Marco Ciscars (M) Motion angående det kommunala
jämställdhetsarbetet och dess utvärdering, har behandlats av
kommunfullmäktige 17 maj 2018. Motionen är remitterad till
kommunchefen.
Peter Johanssons (C) Motion om möjligheten att införa arbetsresor
för de som är beviljade färdtjänst och har daglig verksamhet enligt
LSS, har behandlats av kommunfullmäktige 17 maj 2018. Motionen är
remitterad till socialförvaltningen.
Peter Johanssons (C) Motion angående frukost i skolan, har
behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är remitterad
till förvaltningschefen för Barn- och utbildning.
Peter Johanssons (C) Motion angående SFI, arbete och integration,
har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är
remitterad till förvaltningschefen för barn- och utbildning och
integrationsenheten.
Christer Olssons (M) Motion angående förslag till avskaffande av
karensdag orsakad av smittsam sjukdom som är arbetsrelaterad,
har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är
remitterad till personalchefen.
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Christer Olssons (M) Motion angående utredning om att utveckla och
förbättra organisationen för lokalvård på kommunens
äldreboenden, har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018.
Motionen är remitterad till tekniska kontoret.
Michael Helmerssons (L) Motion om parkeringsplatser vid
Hantverksgatan, har behandlats av kommunfullmäktige 13 december
2018. Motionen är remitterad till tekniska förvaltningen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, § 89,
beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid
fullmäktigesammanträdet ska redovisa sin beredning av motionerna och
ange beräknad tid för sitt yttrande.
Förslag till beslut
Att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
Att lägga motionsredovisningen till handlingarna

Att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu
inte besvarat motionerna samt
Att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige bifalla förslaget.
_______
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att lägga motionsredovisningen till handlingarna

att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu
inte besvarat motionerna samt
att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes.
_______
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Dnr 2019/71

Årsredovisning 2018
Ekonomienheten har utarbetat förslag till årsredovisning för 2018.
Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen,
redovisningsprinciper, noter, resultaträkning och balansräkning för den
affärsdrivande verksamheten, drift- och investeringsredovisning i
sammandrag, personalredovisning, verksamhetsberättelser per nämnd
samt diverse bilagor.
Årets resultat
Årets resultat visar ett positivt resultat på 3,1 mkr.
Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson
presenterar ärendet. Under föredragningen besvaras även frågor.
Kommunstyrelsen beslutar
att ej vidta några förändringar i förslag till bokslut som delgivits
revisorerna för granskning samt
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen för år 2018 samt
att godkänna resultatutredningen för år 2018 inklusive de
avsättningar/dispositioner som redovisats.
_______
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Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende
2018 års verksamhet
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer även
verksamheten som bedrivits i koncernen Filipstads Stadshus AB samt
Stiftelsen Filipstadsbostäder under år 2018.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern
kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt
fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorernas analyser av väsentlighet och risk har varit vägledande för
valet av granskningsinsatser och har utgjort grunden till revisionsplanen
för verksamhetsåret 2018.
Revisionen har löpande tagit del av styrelsens och nämndernas
verksamhet via protokoll och andra beslutsunderlag, samt genom samtal
med förtroendevalda och tjänstemän. Vidare har räkenskaperna samt
den interna kontrollen granskats. Revisionen har även haft dialog med
kommunfullmäktiges presidium.
Revisionen bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Filipstads
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande, att styrelsens och nämndernas interna
kontroll varit tillräcklig.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelse och nämnder
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ och tillstyrker att
kommunens årsredovisning godkänns.
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Dnr 2019/65

Avtal för bredbandsanläggning och samverkansavtal för
fiberutbyggnad
Kommunchefen Claes Hultgren och IT-chefen Mikael Kilhage meddelar i
tjänsteskrivelse 6 mars 2019 att Filipstads kommun har tillsammans med
övriga kommuner i Östra Värmland (Filipstad, Storfors och Kristinehamn)
tagit fram ett förslag på ett samverkansavtal med IP Only Networks AB.
Som en del av detta avtal så tecknar kommunerna ett IRU-avtal. Ett IRU
avtal innebär att kommunen långtidshyr och samförlägger kanalisation i
IP-Onlys stamnät samt erhåller bredbandsanslutningar mellan
kommunerna för att erhålla en bättre redundans, kapacitet och för att
säkerställa framtida behov för permanenta hushåll, företag och
kommunala verksamheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktiga att utöka kommunstyrelsen
investeringsbudget med 18,9 mkr för investering i bredbandsanläggning.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommunchef att teckna IRU-avtal och samverkansavtal enligt nedan
beskrivna principer.
IT-chef Mikael Kilhage presenterar ärendet. Tillsammans med
bredbandssamordnare Jan Svärd besvaras även frågor.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att utöka kommunstyrelsen investeringsbudget med 18,9 mkr för
investering i bredbandsanläggning samt
att uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att
teckna IRU-avtal och samverkansavtal enligt redovisade principer.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens teknikutskott

17 april 2019
20 mars 2019
4 mars 2019

10
7 (9)

Kf §
Ks § 29
Tu § 18

Dnr KS 2019/ 60

Översyn av felparkeringsavgifter i Filipstads kommun
I tjänsteskrivelse 27 februari 2019 skriver tekniske chefen Inge Nilsson
Piehl och gatuchefen Roger Danielsson:
”I Filipstads kommun finns två nivåer på felparkeringsavgifter, 300 kronor
för generella förbud att stanna eller parkera och 600 kronor för parkering
på plats avsedd för rörelsehindrad. Felparkeringsavgifterna har varit de
samma sedan 2006 och för att avgifterna bättre ska harmoniera med
andra liknade kommuner och att få en bättre efterlevnad för gällande
trafikförordningar föreslås en höjning. En effektiv parkeringsövervakning
ger fördelar med att stävja felaktiga beteenden samt att det också hjälper
oss att få koll på övergivna bilar som blir ett större och större problem.”
Teknik och service föreslår att höja felparkeringsavgifterna i Filipstads
kommun enligt följande:
800 kronor vid överträdelse mot parkering på plats avsedd för
rörelsehindrad samt förbud att stanna fordon enl. 3 kap 53 § i
Trafikförordningen.
500 kronor vid överträdelse mot generella förbud att stanna och parkera
samt överträdelse mot lokala trafikföreskrifter.
Teknikutskottet föreslås besluta
att höja felparkeringsavgifterna i Filipstads kommun enligt ovan förslag.
I tillägg till förvaltningens förslag yrkar Jomark Polintan att kommunens
felparkeringsavgifter ska revideras vart fjärde år. Ordförande ställer
tilläggsyrkandet under proposition och finner det antaget. Ordförande
ställer förvaltningens förslag under proposition och finner det antaget.
Teknikutskottet beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja felparkeringsavgifterna i Filipstads kommun enligt upprättat
förslag samt
att kommunens felparkeringsavgifter ska revideras vart fjärde år.
______
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Tekniske chefen Inge Nilsson Piehl presenterar ärendet. I samband med
presentationen besvaras även frågor.
Efter föredragningen yrkar Jomark Polintan (S) att den nya taxan ska
börja gälla den 1 juli 2019.
Ordförande ställer de båda förslagen under proposition. Sedan
propositionerna besvarats förklaras båda förslagen antagna.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att höja felparkeringsavgifterna i Filipstads kommun enligt upprättat
förslag
att kommunens felparkeringsavgifter ska revideras vart fjärde år samt
att denna taxa gäller från och med 1 juli 2019.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §

Blad

17 april 2019
Dnr 2018/196

Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige efter Marcos
Ciscar (M)
I skrivelse 20 mars 2019 avsäger sig Marcos Ciscar (M) sin plats som
ledamot i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §

Blad

17 april 2019
Dnr 2018/196

Fyllnadsval ny ersättare i kommunstyrelsen efter Marcos Ciscar (M)
I skrivelse 20 mars 2019 avsäger sig Marcos Ciscar (M) sin plats som
ersättare i kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

17 april 2019

Kf §
Anmälningsärenden
1. Länsstyrelsen, beslut om ny ledamot – Johan Larsson (S)
2. Länsstyrelsen, beslut om ny ersättare – Elisabeth Maultasch (S)
3. Revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning 2018
(bifogas)

Utdragsbestyrkande

