Kommunfullmäktige i Filipstad
kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdagen den 12 september
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 17 september 2019 kl.13.30
Justerare: Torbjörn Parling och Christina Söhrman med Lillvor Eriksson och Johnny Grahn
som ersättare.
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Val av justerare
Motion om att ingå i inre stödområdet
Motionssvar biståndsbedömning i särskilda boenden
Årsredovisning 2018 - Samordningsförbundet i Östra Värmland samt beviljande av
ansvarsfrihet
Årsredovisning 2018 – Värmlands läns Vårdförbund samt beviljande av ansvarsfrihet
Val av nya nämndemän till Värmlands tingsrätt
Revisorerna informerar
Val av arbetsgrupp – Vision 2030
Anmälningsärenden
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Filipstad den 5 september 2019
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Motion om att ingå i inre stödområdet
Ulf Söhrman (M) skriver i motion inkommen 6 augusti 2018:
” I Sverige och även i andra EU-länder finns det ett inre stödområde som
ska underlätta för näringslivet att verka ifrån detta inre stödområde.
Det är främst två fördelar som näringslivet får i inre stödområdet;
Dels något lägre arbetsgivaravgifter för mindre företag
Transportstöd för de transporter som företagen har som är längre bort än
25 mil.
Jag anser att det är kommunstyrelsens uppgift att verka för att Filipstad
får ingå i inre stödområdet, samt att kommunstyrelsen verkar genom de
kanaler som man har för att förmå regeringen till ett beslut där Filipstad
ingår i inre stödområdet.
Enligt EU's regler för inre stödområde så får maximalt 15 % av
befolkningen bo i ett inre stödområde. Gränsen i Sverige för det inre
stödområdet går från Torsby till mitten på Sundsvall och befolkningen
norr om denna gräns måste sedan senaste beslutet om inre stödområdet
ha blivit betydligt mindre än 15 % av landets befolkning då vi har en
kraftig urbanisering i dagen samhälle”.
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Motion ang. individuell biståndsbedömning på kommunens
särskilda boenden
I motion 3 juni 2018 skriver Christer Olsson (M):
”För närvarande görs inga individuella biståndsbedömningar i Filipstads
kommun när det gäller äldre som bor i särskilda boendeformer. Därmed
så säkerställs inte heller att varje individs specifika behov av stöd och
hjälp tillgodoses. Istället utformas beslut om boende som ett insatsbeslut.
Det finns en nationell värdegrund som beskriver äldre personers rätt att
leva ett värdigt liv och att känna välbefinnande, vilket bland annat
innebär rätt till självbestämmande, rätt till privatliv och känsla av trygghet.
För att se människors behov utgår Socialstyrelsen från KSAM – Känsla
av Sammanhang och ett salutogent, hälsobefrämjande förhållningssätt.
Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är ledorden för den
enskildes uppfattning om vilka behov av hjälp som individen har.
Regeringen beslutade 11.02.2016 om en förändring i
Socialtjänstförordningen, där det nu är förtydligat att den enskildes behov
ska vara styrande och att det ska finnas en personalbemanning på våra
äldreboenden som motsvarar varje individs behov av stöd och hjälp. Den
nya bestämmelsen började gälla från och med 15.04.2016.
Nu är det juni månad 2018 och i Filipstads kommun har vi fortfarande
inte vidtagit några åtgärder för att säkerställa att våra gamla som bor på
särskilda boenden får en individuell biståndsbedömning och därför
föreslår undertecknad;
att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast tillse att det blir
obligatoriskt med individuell biståndsbedömning på särskilda boenden i
Filipstads kommun, så att vi därmed lever upp till det beslut som togs av
regeringen 11.02.2016”.
Kommunfullmäktige beslutar
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att remittera motionen till kommunstyrelsen.
______
Arbetsutskottet beslutar
att remittera motionen till förvaltningschefen för Socialförvaltningen.
_______
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I tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31 föreslår socialchef Åsa Andersson
och verksamhetschef Katarina Hammargren följande svar: ”
Socialtjänstförordningen som Olsson hänvisar till uttrycker inte ett lagkrav
på biståndsbedömning i särskilt boende. Förordningen säger att
bemanningen anpassas efter varje boendes behov och den boende ska
ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig
säkerhet och hälsa. Genom att utgå från den enskildes behov, undviks
en reglering som innebär att alla de särskilda boendena på ett generellt
och preciserat vis ska ha tillgång till personal dygnet runt med en viss
personalstyrka.
Socialförvaltningen stärker idag bemanningen när en boende har
särskilda behov:
•
behov av utökad omvårdnad vid vård i livets slutskede
•
oro, ångest
•
bedömd fallrisk
•
risk för andra brukare vid aggressivitet och utåtagerande
•
risk för annan fara
Beslutet om extra bemanning kan fattas av gruppledare/sjuksköterska,
journalförs och följs upp regelbundet.
Vid omvärldsspaning visar det sig att biståndsbedömning i särskilda
boenden är en mycket ovanlig åtgärd för att säkerställa behov och
bemanning, vilket kan bero på den relativt höga handläggarkostnaden.
Mer vanligt är att utgår från genomförandeplanen för brukaren och sätta
bemanning efter de samlade planerna i boendet. I dag finns flera
tekniska lösningar för att koppla behov med bemanning på ett boende”.
Förslag till beslut
Att tjänsteskrivelsen utgör svaret på motionen.
Per Gruvberger yrkar att motionen avslås. Christer Olsson yrkar att
motionen bifalls. Ordförande ställer de båda förslagen under proposition.
Sedan propositionerna besvarats begärs votering.
Votering genomförs med följande voteringsproposition; den som vill avslå
motionen röstar Ja, den som vill bifalla motionen röstar Nej. Per
Gruvberger, Torbjörn Parling och Anders Nilsson röstar Ja, Christer
Olsson och Ulf Söhrman röstar Nej.
Arbetsutskottet beslutar med 3 röster mot 2 att föreslå att motionen
avslås.
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Arbetsutskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Christer Olsson och Ulf Söhrman reserverar sig mot beslutet
_______

Ks 20 februari
2019

I kommunstyrelsen yrkar Per Gruvberger att motionen avslås.
Patrik Fornander yrkar, med instämmande av Christer Olsson, på
återremiss av ärendet för att utreda antagen ökning av
handläggningskostnader för individuell biståndsbedömning.
Ordförande ställer förslaget om återremiss under proposition och finner
att förslaget avslås. Ärendet ska därmed avgöras idag.
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning;
den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som yrkar på återremiss
röstar nej.
Ja-röster: Per Gruvberger, Torbjörn Parling, Henric Forsberg, Jomark
Polintan, Lillvor Eriksson, Anders Nilsson
Nej-röster: Christer Olsson, Patrik Fornander, Ulf Söhrman, Urban
Pettersson, Johnny Grahn
Med 6 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot 5 nej-röster finner
ordförande att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter förslaget om att avslå motionen under
proposition och finner att kommunstyrelsens förslag är att motionen
avslås.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Christer Olsson, Patrik Fornander, Ulf Söhrman, Urban Pettersson,
Johnny Grahn reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
______
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Christer Olsson utvecklar sin syn på frågan och yrkar att ärendet
återremitteras för att utreda de ökade handläggningskostnader som
socialförvaltningen i sitt svar på motionen antar och befarar skulle uppstå
om Filipstads Kommun skulle följa den av regeringen beslutade
förändringen i Socialtjänstförordningen 2016.02.11.
Per Gruvberger yttrar sig och yrkar bifall på Christer Olssons yrkande. I
debatten deltar även Patrik Fornander.
Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet. Sedan
propositionen besvarats, konstaterar ordförande att yrkandet vunnit bifall.
Kommunfullmäktige beslutar

Beslutsexp:
SOC

KS 19 juni
2019

att ärendet återremitteras för att utreda de ökade
handläggningskostnader som socialförvaltningen i sitt svar på motionen
antar och befarar skulle uppstå om Filipstads Kommun skulle följa den
av regeringen beslutade förändringen i Socialtjänstförordningen
2016.02.11.
_______
I tjänsteskrivelse daterad 2019-05-14 återkommer socialchef Åsa
Andersson och verksamhetschef Katarina Hammargren med följande
svar:
” Ärendet har återremitterats av Kommunfullmäktige för att utreda de
ökade handläggningskostnader som socialförvaltningen i sitt svar på
motionen antar och befarar skulle uppstå om Filipstads Kommun skulle
följa den av regeringen beslutade förändringen i Socialtjänstförordningen
2016.02.11.
Kostnaderna blir rent hypotetiska då biståndsbedömarens insats beror
på brukarens behov av ökade/minskade insatser i det särskilda boendet.
Förvaltningen har 141 boendeplatser, varav 29 platser finns i
ytterområden (Lesjöfors och Nykroppa).
Sammantagen uppskattning av tid för biståndsbedömning är ca. 600
timmar.
Uppskattad kostnad = ca 180 000:- per år
Det tillkommer även mer tid för ökad telefonbelastning, hantering av
brukare som vistas på sjukhus samt ett ökat behov av tjänstebil inom
verksamheten.
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I socialtjänstförordningen uttalas ett krav på att verksamheterna
bemannar efter de boendes behov av vård- och omsorgsinsatser, där
finns inte ett krav på att insatserna ska vara biståndsbedömda.
Om Filipstads kommun beslutar att starta med biståndsbedömning på
särskilda boenden, behövs det ändå köpas in ett planeringssystem till
samtliga boenden, för att kunna bemanna utifrån de enskilda brukarnas
behov och på så vis bättre kunna möta upp kraven i
socialtjänstförordningen.
Om kommunen inte startar med biståndsbedömning i särskilda boenden,
men köper in ett planeringssystem så sker bemanningen utifrån
genomförandeplanen som alltid ska uppdateras vid ändrad funktionsnivå
hos brukaren. Socialnämnden bör sätta kvalitetsnivån på de särskilda
boenden vad gäller insatser så som utevistelse och aktivering.
Bemanningen sätts sedan utifrån beslutad kvalitetsnivå med
genomförandeplanen i grunden. På så vis kan kommunen på ett bättre
sätt följa socialtjänstförordningen 2016-02.11.
Förslag till beslut
att tjänsteskrivelsen utgör svaret på motionen.
Från socialförvaltningen närvarade Charlotte Sjöberg som besvarade
frågor.
Per Gruvberger yrkar avslag på motionen.
Christer Olsson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer de båda yrkandens under proposition. Sedan
propositionerna besvarats konstateras ordförandes yrkande vunnit bifall
och Christer Olssons yrkande avslagits.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_______
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Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Östra Värmland
samt beviljande av ansvarsfrihet
Samordningsförbundet i Östra Värmland översänder årsredovisning för
räkenskapsåret 1 januari-31 december 2018 för behandling i kommunen.
I revisionsberättelse daterad 8 maj 2019 anför förbundets revisorer att
man tillstyrker dels att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet, dels att samordningsförbundets årsredovisning godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
att årsredovisningen godkänns samt
Christer Olsson och Patrik Fornander meddelar jäv, lämnar rummet och
deltar inte i beslutet. Torbjörn Parling justerar denna paragraf.
_______
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Dnr 2019/157

Årsredovisning 2018 – Värmlands läns Vårdförbund samt
beviljande av ansvarsfrihet
I skrivelse 12 juni 2019 översänder Värmlands läns Vårdförbund
årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse för behandling i
kommunernas fullmäktigeförsamlingar.
I revisionsberättelse daterad 25 april 2019 anför vårdförbundets revisorer
att de bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god med anledning
av att de finansiella målen för 2018 uppnås.
Verksamhetsmålens uppfyllelse bedöms som god i och med att de
övergripande målen för förbundet i stort uppnås.
Revisionen tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och
att förbundets årsredovisning godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet
att förbundets årsredovisning godkänns samt
Christer Olsson meddelar jäv, lämnar rummet och deltar inte i beslutet.
Torbjörn Parling justerar denna paragraf
_______
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Val av nämndemän till Värmlands Tingsrätt
Värmlands Tingsrätt meddelar i skrivelse 20 februari 2019 att
tjänstgöringstiden för samtliga nämndemän upphör vid utgången av år
2019.
Nyval av nämndemän för tiden från och med 2020-01-01 ska därför äga
rum under 2019. Tingsrätten begär att kommunfullmäktige genom val
utser nämndemän i respektive kommun senast den 1 oktober 2019.
Av bilaga till skrivelsen framgår att Filipstads kommun ska utse 5 av
tingsrättens 120 nämndemän.
Partiernas representanter presenterar sina olika förslag. Det konstateras
att det finns två olika förslag.
Förslag a: Helene Larsson Saikoff, Britt-Marie Wall, Kerstin Svensson,
Christina Söhrman och Lena Olsson.
Förslag b; Helene Larsson Saikoff, Britt-Marie Wall, Kerstin Svensson,
Christina Söhrman och Åsa Grahn.
Votering begärs och verkställs med sluten omröstning varvid valsedlarna
a och b fastställs enligt förslagen. Michael Helmersson och Helena
Örbom utses att biträda ordförande i att förrätta valet. Sedan valet
förrättats konstateras att valsedel a fått 10 röster och valsedel b fått 1
röst.
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar
att som nämndemän för perioden 2020-01-01-2023-12-31 föreslå Helene
Larsson Saikoff, Britt-Marie Wall, Kerstin Svensson, Christina Söhrman
och Lena Olsson.
______
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Val av arbetsgrupp – Vision 2030
Kommunfullmäktige kommer föreslås tillsätta en arbetsgrupp med två
representanter från socialdemokraterna och en representant från övriga i
kommunfullmäktige representerade partier.
Datum för gruppens möten är onsdag 18 september klockan 15.00 samt
onsdag 9 oktober klockan 15.00.
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1. Revisionsrapport – Granskning av samarbete och dialog rörande
barn som riskerar fara illa
2. Revisionsrapport – Granskning inköp och avtalstrohet
3. Värmlandstrafik – Årsredovisning 2018
4. Värmlandstrafik – Hålbarhetsredovisning 2018
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