
 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 20 februari 2019 1 (13)____ 

Plats och tid:    Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30 – 15.30 
Ajournering kl. 14.40 – 15.15  

Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande 
Torbjörn Parling (S) 
Henric Forsberg (S) 
Jomark Polintan (S) 
Lillvor Eriksson (S)) 
Anders Nilsson (V) 
Christer Olsson (M) 
Patrik Fornander (M) 
Ulf Söhrman (M) 
Urban Pettersson (SD) 
Johnny Grahn (SD) 

Närvarande ersättare: Olle Engström (S) 

Övriga deltagande: Inge Nilsson Piehl, förvaltningschef, § 20 
 Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef, § 20 
 Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg, § 21 
 Lena Hammarqvist, sekreterare 

Utses att justera: Patrik Fornander 

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den    februari 2019 

Underskrifter:    Sekreterare Lena Hammarqvist Paragrafer 17 – 24 

  Ordförande Per Gruvberger 

        Justerande Patrik Fornander   

________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum:  20 februari 2019 

Anslagsdatum:    februari 2019       Datum för anslagets nedtagande:       mars 2019   

Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 

Underskrift:        Annika Jansson     __ 
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FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 
Kommunstyrelsen 20 februari 2019 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 september 2018/11 februari 2019 9/5 
Kommunfullmäktige 14 juni 2018 5 

Kf 14 juni 
2018 

Au 10 
september 
2018 

Au § 62 Au § 2 Ks § 17 
Kf § 34            Dnr 2018/133 

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 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

______ 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till förvaltningschefen för Socialförvaltningen. 
_______ 
 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 20 februari 2019 3 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2019 6 

Au 11 februari 
2019 

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. 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 20 februari 2019 4 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2019 7 

Au 11 februari 
2019 

Ks 20 februari 
2019 

Arbetsutskottet föreslår  

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen 

Christer Olsson och Ulf Söhrman reserverar sig mot beslutet 
_______ 

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. 

______ 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum               Blad 

Kommunstyrelsen 20 februari 2019 5 
Kommunstyrelsens teknikutskott 4 februari 2019 2 

Ks § 18 
Tu § 1    Dnr KS 2019/ 20 

VA-avtal med Barilla Sverige AB 

I tjänsteskrivelse 2019-01-23 meddelar tekniske chefen Inge Nilsson 
Piehl att då nuvarande VA-avtal mellan Barilla Sverige AB och Filipstads 
kommun går ut 2018-12-31, har parterna blivit överens om nytt VA-avtal 
för perioden 2019-01-01 till 2021-12-31.  

Teknikutskottet föreslås besluta 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 
föreliggande förslag till VA-avtal mellan Filipstads kommun och Barilla 
Sverige AB. 

Teknikutskottet beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
att godkänna föreliggande förslag till VA-avtal mellan Filipstads kommun 
och Barilla Sverige AB. 
______ 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna föreliggande förslag till VA-avtal mellan Filipstads kommun 
och Barilla Sverige AB. 

________ 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 20 februari 2019  6 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2019  8 

Au § 3 Ks § 19                    Dnr 2019/30 

Stiftelsen Hemgården – förnyelse av tidigare borgensförbindelse 

Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 29 januari 
2019 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1991-09-02, § 293 
att bevilja Stiftelsen Hemgården (Stiftelsen) kommunal borgen avseende 
ombyggnadskostnader som beräknades uppgå till 8 917 000 kronor. 

Per den 2018-12-31 uppgår Stiftelsens total skuld till 2 944 987 kronor 
fördelat på: 

Handelsbanken    882 742 kronor 
Nordea 1 802 245 kronor 
Swedbank     260 000 kronor 

Stiftelsens styrelse har beslutat att lösa sina engagemang flytta hela 
låneskulden  till Bergslagens Sparbank. 

Förutsättning för att genomföra förändringen är att kommunens 
borgensåtagande kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Borgensförbindelse 2019-01-04 ( 2 x 1 500 000kronor) 
Skuldebrev 2019-01-04 (2 x 1 500 000 kronor) 
Styrelsebeslut Stiftelsen Hemgården 

Förslag till beslut 
Att bevilja Stiftelsen Hemgården kommunal borgen på 3 miljoner kronor 
för lån i Bergslagens Sparbank enligt upprättad borgensförbindelse samt 

Att borgensavgift om 0,4 % ska debiteras Stiftelsen Hemgården. 

Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet.  

Arbetsutskottet föreslår  

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bevilja Stiftelsen Hemgården kommunal borgen på 3 miljoner kronor 
för lån i Bergslagens Sparbank enligt upprättad borgensförbindelse samt 

att borgensavgift om 0,4 % ska debiteras Stiftelsen Hemgården. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 20 februari 2019  7 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja Stiftelsen Hemgården kommunal borgen på 3 miljoner kronor 
för lån i Bergslagens Sparbank enligt upprättad borgensförbindelse samt 

att borgensavgift om 0,4 % ska debiteras Stiftelsen Hemgården. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum               Blad 

Kommunstyrelsen 20 februari 2019 8 

Ks § 20        Dnr 2015/216 

Skollokalsutredning 

Förvaltningen genom Inge Nilsson Piehl, Teknisk chef och Sten-Åke 
Eriksson, verksamhetschef, redovisade vid Kommunstyrelsens 
sammanträde 28 november 2018, § 82, en förstudie för ny skola och 
idrottshall. 

Tekniske chefen och skolchefen meddelar i tjänsteskrivelse 25 januari 
2019 att arbetet med ny detaljplan för området för ny skola och för ny 
idrottshall har påbörjats och arbetsgruppen för skolutredning har därefter 
fortsatt sitt arbete för att återkomma med underlag för vidare beslut i 
ärendet. 

Förslag på organisation för planering och projektering av ny skola och 
idrottshall har tagits fram. Projektledare har utsetts. Projektledare Bygg 
kommer även fortsättningsvis vara Stefan Andersson och till 
Projektledare Skola har utsetts Per-Arne Söderstedt. 

Ny reviderad tidplan för projektets genomförande har arbetats fram. 
Detaljplanearbetet beräknas ta 1-1.5 år och arbetet och planerings- och 
projekteringsarbetet beräknas ta cirka ett år och byggfasen cirka 1.0-1.5 
år vilket skulle möjliggöra att ny skola och idrottshall kan stå klar till 
skolstart ht 2021, under förutsättning att inget oförutsett inträffar.   

Kostnaden för planerings- och projekteringsfasen är beräknad till ca 8 
mkr. 

Förslag till beslut 
Att godkänna föreslagen projektorganisation för planering och 
projektering av ny skola och ny idrottshall 

Att godkänna reviderad tidplan och projektkostnad om 8 mkr för fasen 
planering och projektering av ny skola och idrottshall  

Att föreslå Kommunfullmäktige godkänna föreslagen budget för 
projektkostnader om 8 mkr, samt  

Att godkänna föreliggande presentation av förfrågningsunderlag och 
upphandlingsprocess och utvärderingsgrupp/referensgrupp för 
upphandling av partnering entreprenör för planering och projektering av 
ny skola och idrottshall, och att denna punkt omedelbar justeras för att 
kunna påbörja upphandlingsprocessen. 

   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum               Blad 

Kommunstyrelsen 20 februari 2019 9 

I kommunstyrelsen redovisar teknisk chef Inge Nilsson Piehl, och 
verksamhetschef Sten-Åke Eriksson ärendet. 

Per Gruvberger föreslår att teknikutskottets ordförande ska ingå i den 
politiska ledningsgruppen, vidare yrkar Per Gruvberger att 
poängfördelningen av utvärderingskriterierna ändras. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att den politiska ledningsgruppen kompletteras med teknikutskottets 
ordförande  

att godkänna föreslagen projektorganisation samt reviderad tidsplan för 
planering och projektering av ny skola och ny idrottshall 

att godkänna presenterat förfrågningsunderlag, upphandlingsprocess 
och utvärderingsgrupp/referensgrupp för upphandling av partnering 
entreprenör med förändrad poängsfördelning för utvärderingskriterier: 
A 30%, B 30%, C1 30%, C2 10%. 

att upphandlingsprocessen av ny skola och idrottshall därmed inleds. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna föreslagen budget för projektkostnader om 8 mkr. 

________ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 20 februari 2019 10 

Ks § 21                               Dnr 2019/41 

Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning 

Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson redovisar den förteckning över 
placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats för perioden  
11 december 2018 – 12 februari 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

________ 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 20 februari 2019 11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2019  9 

Beslutsexp: 
Näringslivskontoret 

Ks § 22 
Au §   4      Dnr 2019/32 

Lokal serviceplan 

Förvaltningen har upprättat förslag till Lokal serviceplan för Filipstads 
kommun. Arbetet har utförts av projektmedarbetare Carola Ågren på 
uppdrag av och i samverkan med näringslivschef Maria Thiery-Wase 
och kanslichef Catrin Marsell.  

Den lokala serviceplanen är upprättad för att lokalt komplettera det 
Regionala Serviceprogrammet (fastställt av Länsstyrelsen i 
Värmland). Även om det inte idag föreligger någon bidragsansökan 
eller ansökan om åtgärder, så är en lokal handlingsplan en 
förutsättning för vissa eventuella framtida regionala insatser i 
kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 
att föreslå kommunstyrelsen fastställa den lokala serviceplanen. 

Kanslichef Catrin Marsell presenterar ärendet och besvarar frågor i 
anslutning härtill. 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att   fastställa den lokala serviceplanen. 
_______    

Torbjörn Parling föreslår att planen fastställs med tillägg att 
näringslivskontoret uppdras att göra redaktionella ändringar 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa den lokala serviceplanen samt 

att näringslivskontoret får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i 
planen avseende tillgänglig service. 

_____ 

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
IT-chefen 

Ks § 23 
Au § 8   Dnr 2019/1 

Finansiering av fortsatt arbete för bredbandsutbyggnad 

IT-chefen Mikael Kilhage meddelar i tjänsteskrivelse 21 december 2018 
att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober 2013, § 74 att 
ingå en samverkan med Kristinehamn och Storfors kommuner avseende 
bredbandsarbetet (Bredbandssamordning).   

Under den första delen av perioden har Filipstads ekonomiska åtagande 
bland annat finansierats med beviljade projektmedel från Region 
Värmland med 125 tkr (För år 2015 och framåt saknas medel för 
finansiering). 

Behov finns att fortsätta arbetet med en gemensam 
bredbandssamordnare även under 2019 och det beräknas att ca 195 tkr 
tas i anspråk för Filipstads del av finansieringen 

Förslag till beslut 
Att föreslå kommunstyrelsen att för 2019 anslå 195 tkr av 
kommunstyrelsens tillgängliga medel för finansiering av det fortsatta 
arbetet under år 2019. 

IT-chef Mikael Kilhage presenterar ärendet och besvarar frågor i 
anslutning härtill.  

Arbetsutskottet beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att för 2019 anslå 195 tkr av 
kommunstyrelsens tillgängliga medel för finansiering av det fortsatta 
arbetet under år 2019. 
_______ 

Kommunstyrelsen beslutar 

att för 2019 anslå 195 tkr av kommunstyrelsens tillgängliga medel för 
finansiering av det fortsatta arbetet under år 2019. 

______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 20 februari 2019  13 

Ks § 24 

Anmälningsärenden 

1. Delegation i upphandlingsärenden Dnr 2014/50

2. Delegationsbeslut kanslichefen Dnr 2019/19

3. Delegationsbeslut kommunchefen Dnr 2019/17

Kommunstyrelsen  beslutar 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

_____ 

   Utdragsbestyrkande 
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