
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 juni 2019                         1 (7)__________ 
 
Plats och tid:          Bröderna Ericssonrummet  kl. 09.00-11.00 
                               Ajournering kl.09.40-09.55 
                                
                                                                          
Beslutande:  Per Gruvberger (S), ordförande 

Torbjörn Parling (S) 
 Anders Nilsson (V) 
 Christer Olsson (M) 
 Patrik Fornander (M)  
          
Övriga deltagande: Hannes Fellsman, förvaltningschef § 42 
 Åsa Andersson, förvaltningschef § 42 
 Linda Högberg, verksamhetschef AIE § 42 
 Jan-Erik Andrén, förvaltningschef  del av § 42 
 Maria Thiery Wase, näringslivschef § 45 
 Annika Alfredsson, personalchef § 46 
 Claes Hultgren, kommunchef 
 Catrin Marsell, sekreterare       
 
      
Justerare: Christer Olsson                   
   
Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 11 juni 2019 
 
 
 
Underskrifter:      
 Sekreterare Catrin Marsell  Paragraf 42-46 
     
  
 
      Ordförande Per Gruvberger       
              
           
      Justerande  Christer Olsson                    
   
_________________________________________________________________________
    
   ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum: 10 juni 2019 
 
Anslagsdatum: 12 juni 2019  Datum för anslags nedtagande:   4  juli 2019 
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift                                                                                                                        
 Annika Jansson Utdragsbestyrkande 
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       Au § 42                             Dnr  2019/154 
 
Översyn av organisation och rutiner för försörjningsstöd 
 
Förvaltningscheferna Åsa Andersson och Hannes Fellsman meddelar i 
tjänsteskrivelse: ” Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2018 att 
organisation och rutiner för försörjningsstöd ska utredas. I 
utredningsarbetet ska samverkan ske mellan socialförvaltningen och 
arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE). I uppdraget ingår att 
belysa ansvar och samarbete samt ge förslag på organisation och rutiner 
som ska gälla från ingången av 2019. Uppdraget är ett prioriterat område 
i den ekonomiska planen”. I tjänsteskrivelsen beskrivs handläggningen 
inom såväl IFO som AIE, inkluderat förutsättningar och arenor. Vidare 
beskrivs nuvarande samverkan och det fortsatta utvecklingsarbetet 
tillsammans med vuxenutbildningen.  
  
Förslag till beslut 
 
att   godkänna redovisningen 
 
att   IFO och AIE tillsammans med vuxenutbildningen fortsätter att hitta 
former för en ny organisation. 
 
att   snarast påbörja redovisning av projektering för inhysning av 
vuxenutbildningen i Rosendal enligt beslut från Kommunstyrelsen 2017-
08-23 (dnr 2017/153). 
 
att   utvecklingen av kommunens möjlighet att bli en leverantör av 
arbetsmarknadsinsatser inom ramen för LOV noga följs. 
 
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningscheferna Hannes Fellsman och Åsa Andersson prsenterade 
ärendet tillsammans med verksamhetschef AIE Linda Högberg och 
kommunchef Claes Hultgren. Under senare delen av 
ärendegenomgången närvarade även förvaltningschef Jan-Erik Andrén.  
I samband med presentationen besvarades även frågor.  
 
Efter presentationen yrkar Per Gruvberger med instämmande av Christer 
Olsson: 
 
att   godkänna redovisningen 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       att   Kommunchefen uppdras att slutföra uppdraget enligt 
Kommunstyrelsens beslut § 77, 2017 av organisation av AIE, SOC och 
vuxenutbildningen. Detta ska redovisas KSAU den 7 oktober 2019.   
 
att   kommunen om möjligt ska bli en leverantör av 
arbetsmarknadsinsatser 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   bifalla Per Gruvbergers yrkande. 
_______ 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Au §  43                             Dnr 2019/87 
 
Budgetuppföljning maj 2019 
 
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande 
budgetuppföljningen för maj 2019 för de verksamheter som ingår i 
kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. Sammantaget 
prognostiseras ett positivt resultat om 1 900 tkr. Kommunchef Claes 
Hultgren presenterar uppföljningen och besvarar frågor i anslutning 
härtill. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna. 
_______ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Au § 44 
Kf  § 35                           Dnr 2019/ 135 
 
Motion angående allergiframkallande träd 
 
I motion inkommen till kommunkansliet 13 maj skriver Ulf Söhrman (M): 
 
”Det finns trädslag som avger pollen som är allergiframkallande. För att 
förbättra ”klimatet” i kommunen anser undertecknad att Filipstads 
kommun skall se över sina rutiner vid trädplantering och inte välja 
trädslag som har allergiframkallande pollen”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att    remittera motionen till Kommunstyrelsen 
_______ 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   remittera motionen till tekniske chefen. 
_______ 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Au §  45                             Dnr 2019/14 
 
Näringslivsfrågor 
 
Näringslivschef Maria Thiery Wase informerar om årets enkät från 
Svenskt Näringsliv gällande företagares upplevelse av 
näringslivsklimatet. Under presentationen besvarades frågor och ärendet 
diskuterades.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   lägga informationen till handlingarna. 
______ 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Au §  46                            Dnr 2019/15 
 
Personalfrågor 
 
Personalchef Annika Alfredsson informerar om hur situationen med för 
närvarande stängd simhall hanteras beträffande personalgruppen och 
bemanningen.  
 
Vidare informerades om utfallet av årets lönerevision som i det närmsta 
är klar. Utfallet överensstämmer med de instruktioner arbetsutskottet 
lämnat till förvaltningen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   lägga informationen till handlingarna. 
______ 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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