Kommunfullmäktige i Filipstad
kallas till sammanträde i Folkets Hus, Biosalongen torsdagen den 13 december 2018
kl. 18.15
Sammanträdet inleds med upprop och val av justerare. Sedan följer luciatåg och utdelning av årets stipendier.
Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på 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 kl. 18 december 2018 kl. 15.30
Justerare: Henric Forsberg och Frida Olsson med Ann-Marie Rosö och Filip Dahlöv som
ersättare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av justerare
Svar på motion om kommunal borgen
Kompetensförsörjningsplan
Sammanträdesdagar 2019
Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
7. Antagande av detaljplan för Kvarteret Björnen
8. Förslag till förändring i ”Regler och Principer för Ekonomistyrning i Filipstads Kommun”
9. Val av revisorer och ersättare i kommunrevisionen med flera revisionsorgan för
2019-2022
10. Val av ledamöter, ersättare och presidier i styrelsen och nämnderna för 2019-2022
11. Val av ledamöter och ersättare och i stiftelser och fonder för 2019-2022
12. Val av ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder och styrelser för 2019-2022
13. Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbund och samordningsförbund för
2019-2022
14. Val av ledamöter och ersättare i diverse organ för 2019-2022
15. Inkallelseordning för ersättare i styrelsen, nämnderna med flera för 2019-2022
16. Sammanräkning ny ersättare i Kf efter Börje Andersson (SD)
17. Revisorerna informerar
18. Anmälningsärenden
Välkomna!
Ordförande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige

9 oktober 2017/5 november 2018
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14 september 2017

Au § 77 Ks § 70 Kf §
Au § 63
Kf § 77

Dnr 2017/172

Motion om kommunal borgen
Kf 14 september
2017

I motion inkommen 21 augusti 2017 skriver Ulf Söhrman (M):
”I Filipstad så finns det idag en bostadskö som på papperet omfattar ca
1200 personer. Även om det finns rätt mycket luft i dessa siffror så bör
man räkna med att det är rätt många som saknar en riktig bostad i
kommunen nu.
Eftersom det är rätt omfattande planarbeten som måste till för att få
igång ett byggande av hyreshus och hyreslägenheter dessutom synes
vara dyrare än vanliga typhus och villor. Som exempel kan nämnas att
Älvsby trähus tar ca 1,3 mkr för sin minsta villatyp.
För att få igång byggandet av villor på de strandtomter som kommunen
har projekterat vid Finnshyttan och vid Piludden och för att bankernas
något skevas syn på finansieringen av villor i Filipstad skall rättas till
något, bör Filipstads kommun ta fram en modell för en kommunal
borgen till förstagångsägare till nybyggda villor som placeras på tomter
som kommunen tillhandahåller (=säljer) för villabyggen.
En borgen bör vara i storleken ca 250 000:- per hus, villkoren för detta
bör utredas och fastställas, så att processen med nybyggnationer i
kommunen kan komma igång snabbt”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Au 9 oktober
2017

Arbetsutskottet beslutar
att remittera motionen till kommunchefen.
______

Utdragsbestyrkande
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Kommunchefen Claes Hultgren och kanslichefen Catrin Marsell
meddelar i tjänsteskrivelse 2 oktober 2018 Motionen besvaras utifrån två
aspekter. Dels om det är möjligt, dels om det är lämpligt att ingå
kommunal borgen för nybyggnation av privata villor.
Under -70/-80 talen fanns möjlighet för privatpersoner att få statliga lån
för att bygga hus. En förutsättning för att få de lånen var då att
kommunal borgen ställdes. Det hände också att dessa
borgensförbindelser nyttjades och att kommunen fick betala när
privatpersoner inte kunde klara sina lån.
Denna typ av lagstiftning finns inte längre kvar och det har varit flera
lagändringar sedan dess. Vid genomgång av gällande lagstiftning kan
konstateras att det bör finnas lagstöd för att under vissa förutsättningar
ingå borgensförbindelse på sådant sätt som avses i motionen.
Frågan ska även ses utifrån om det är skäligt eller ens lämpligt att det
allmänna agerar låneinstitut till vissa kommunmedlemmar samt
bankernas värdering av fastigheter i kommunen som säkerhet för lån.
Det är förövrigt tveksamt om en kommunal borgen om 250 000 kr
påverkar bankernas bedömning av hur stort lån de kan ge för en
nyproducerad villa.
Förslag till beslut
att avslå motionen.
Christer Olsson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer de båda förslagen under proposition och konstaterar
att förvaltningens förslag vunnit bifall.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Christer Olsson och Patrik Fornander reserverar sig mot beslutet
_______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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Kommunchefen Claes Hultgren presenterar ärendet.
Christer Olsson yrkar bifall till motionen
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Christer Olsson och Ulf Söhrman reserverar sig mot beslutet
________

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2018/225

Kompetensförsörjningsplan
I Ekonomisk plan 2018-2020 finns uppdraget att ta fram en
kompetensförsörjningsplan. Kommunens ledningsgrupp har arbetat fram
förslag till Policy och Riktlinjer samt upprättat en handlingsplan.
Personalchef Annika Alfredsson och kanslichef Catrin Marsell
presenterar ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31.
Beslutsunderlag
Förslag till Policy för kompetensförsörjning
Förslag till Riktlinjer för kompetensförsörjning
För kännedom: förvaltningsövergripande handlingsplan
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta Policy för kompetensförsörjning
Kommunstyrelsens föreslås besluta
att anta riktlinjer för kompetensförsörjning samt att uppdra till
arbetsutskottet att vid behov revidera dem.
Annika Alfredsson och Catrin Marsell föredrar ärendet. Tillsammans med
kommunchef Claes Hultgren besvaras även frågor.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå kommunstyrelsen anta riktlinjer för kompetensförsörjning
samt att uppdra till arbetsutskottet att vid behov revidera dem
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
policy för kompetensförsörjning samt
att lägga informationen om handlingsplanen till handlingarna.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för kompetensförsörjning samt att uppdra till
arbetsutskottet att vid behov revidera dem
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta policy för
kompetensförsörjning samt
att tillföra ytterligare beskrivning vid nästa redovisning och att
handlingsplanen dessutom redovisas kommunstyrelsen den 20 februari
2019.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kf §
Ks § 72

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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13 december 2018
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Dnr 2018/234

Sammanträdesdagar 2019
Kommunfullmäktige:14 februari, 14 mars, 17 april (onsdag), 16 maj, 12
juni (onsdag), 12 september, 16 oktober (onsdag), 14 november
(budget), 11 december (onsdag)
Sammanträdestid: torsdagar kl. 18.15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige enligt
ovan.
________

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kf §
Ks § 73

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2018/16 (MOB)

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
Miljö- och stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag på reviderad
timavgift i taxan för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen.
Förslaget följer miljöbalkstaxan där timavgiften grundar sig på en av
Sveriges kommuner och landsting föreslagen taxeutformning utifrån riskoch erfarenhetsbedömning. Till grund för förslaget ligger också
tidsredovisning och erfarenhet av inspektörerna inom
verksamhetsområde. Timavgiften beräknas uppgå till 1029 kronor
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet 21 november
2018, § 70 att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
Att timavgiften i nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-12 §111
revideras till 1029 kr/timme från och med 2019-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att timavgiften i nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-12 §111
revideras till 1029 kr/timme från och med 2019-01-01.
________

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ks § 74 Kf §

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

13 december 2018
28 november 2018
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Dnr 2018/17 (MOB)

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Miljö- och stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag på en ny taxan
för prövning och tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare träde i kraft 2017-07-01 och tillkommer till tidigare
taxan för prövning och tillsyn enligt tobakslagen.
Förslaget på taxan grundar sig på en av Sveriges kommuner och
landsting framtagen taxeutformning. Till grund för förslaget ligger
tidsredovisning och erfarenhet av inspektörerna inom
verksamhetsområdet. Avgiften anpassas till taxan för prövning och
kontroll inom livsmedelslagstiftningens område. Timavgiften beräknas
uppgå till 1032 kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet 21 november
2018, § 71 att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet med
förslag upprättat 2018-11-07 och att den därmed träder i kraft från och
med 2019-01-01
att nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen fastställd
av kommunfullmäktige KF 2015-11-12 § 111 upphör att gäller från 201901-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet med
förslag upprättat 2018-11-07 och att den därmed träder i kraft från och
med 2019-01-01
att nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen fastställd
av kommunfullmäktige KF 2015-11-12 § 111 upphör att gäller från 201901-01.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kf §
Ks § 75

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2017/249

Antagande av detaljplan för Kvarteret Björnen
Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret
Björnen i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande enligt planoch bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med
kommunens översiktsplan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för
nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt
LSS-boende. Inom syftet ryms att ny bebyggelse ska harmonisera med
omkringliggande bebyggelse i skala och placering inom kvarteret.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Plankarta
Behovsbedömning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Bilaga till samrådsredogörelse
Förslag till beslut
att upprättat granskningsutlåtande godkänns
att planhandlingarna bedöms vara klara för antagande samt
att föreslå kommunfullmäktige anta detaljplanen enligt 5 kap. 27 § planoch bygglagen.
Lena Wahlgren, fysisk planerare presenterar ärendet och svarar på
frågor.
Kommunstyrelsen beslutar
att upprättat granskningsutlåtande godkänns
att planhandlingarna bedöms vara klara för antagande samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta anta detaljplanen enligt 5 kap. 27
§ plan- och bygglagen.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kf §
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2018/239

Förslag till förändring i ”Regler och Principer för Ekonomistyrning i
Filipstads Kommun”
Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 28 november
2018 att i ”Regler och Principer för Ekonomistyrning i Filipstads
Kommun” regleras bl. a kommunens uppföljningsrutiner inklusive
delårsbokslut.
Nuvarande delårsbokslut är per juni månad vilket har medfört att det tar
lång tid innan den kan tas upp för beslut. Kommunallagen ger utrymme
för att delårsbokslutet kan tas vid annan tidpunkt.
Förändringen bör även omfatta de kommunala bolagen.
För att få en mer aktuell och effektivare arbete föreslås kapitlet 8.1
uppföljningsrutiner ändras så att delårsbokslutet flyttas till augusti månad
samtidigt som budgetuppföljning för juni månad slopas.
Förslag till beslut
Att från och med 2019 ändra delårsbokslutet till augusti månad samt
Att budgetuppföljning för juni månad tas bort.
Att uppmana Stadshus AB att anta förändringen för övriga kommunala
bolag.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att från och med 2019 ändra delårsbokslutet till augusti månad samt
att budgetuppföljning för juni månad tas bort.
att uppmana Stadshus AB att anta förändringen för övriga kommunala
bolag.
________

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning

Blad

13 december 2018
28 november 2018
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Dnr 2018/196

Val av revisorer och ersättare i kommunrevisionen m fl
revisionsorgan för 2019-2022
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande
Kommunrevisionen
Revisorer
Ottfried Eickenrodt (M)
Patrik Andersson (M)
Per Hero (M)
Simone Hullström (L)
Percy Bok Fallgren (V)
Monica Iversen (S)
Orvar Jacobsson (S)
Presidium
Ordförande
Ottfried Eickenrodt (M)
Vice ordförande
Monica Iversen (S)
Kommunens donationsstiftelser/fonder
A Då auktoriserad eller godkänd revisor erfordras
Revisor
Ersättare
Utses genom särskild upphandling
B Övriga stiftelser/fonder
Revisor
Ottfried Eickenrodt (M)

Ersättare
Monica Iversen (S)

Bergslagens Räddningstjänst
Revisor
Ottfried Eickenrodt (M)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Blad

13 december 2018
28 november 2018

3

Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB
Revisor (auktoriserad/godkänd) Ersättare
Utses genom särskild upphandling
Lekmannarevisor
Per Hero (M)

Lekmannaersättare
Orvar Jacobsson (S)

Finansiellt samordningsförbund Östra Värmland (FINSAM)
Enligt överenskommelse mellan kommunerna och Landstinget utser
landstinget revisor.
Stiftelsen Filipstadsbostäder
Revisor (auktoriserad/godkänd) Ersättare
Utses genom särskild upphandling
Revisor
Patrik Andersson (M)

Ersättare
Monica Iversen (S)

Stiftelsen Hemgården
Revisor (auktoriserad/godkänd) Ersättare
Utses genom särskild upphandling
Revisor
Patrik Andersson (M)

Ersättare
Monica Iversen (S)

Filipstads Stadshus AB, Vårgårda fastigheter AB och Novelty AB
Lekmannarevisor
Ottfried Eickenrodt (M)

Ersättare
Monica Iversen (S)

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
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Dnr 2018/196

Val av ledamöter, ersättare och presidier i styrelsen och nämnderna
för 2019-2022
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande
Kommunstyrelsen
Ledamöter
Per Gruvberger (S)
Torbjörn Parling (S)
Åsa Hååkman Felth (S)
Jomark Polintan (S)
Marina Isaksson (S)
Anders Nilsson (V)
Christer Olsson (M)
Patrik Fornander (M)
Peter Johansson (C)
Urban Pettersson (SD)
Helena Halvarsson (SD)

Ersättare
Britt-Marie Wall (S)
Olle Engström (S)
Henric Forsberg (S)
Monica Samuelsson (S)
Lillvor Eriksson (S)
Christel Iversen (V)
Lotta Jonsson (M
Marcos Ciscar (M)
Ulf Söhrman (M)
Johnny Grahn (SD)
Roger Göransson (SD)

Presidium
Ordförande
Per Gruvberger (S)
1:e vice ordförande
Torbjörn Parling (S)
2:e vice ordförande
Christer Olsson (M)

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
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28 november 2018
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Barn- och utbildningsnämnden
Ledamöter
Torbjörn Parling (S)
Olle Engström (S)
Ann-Marie Rosö (S)
Christel Iversen (V)
Patrik Fornander (M)
Filip Dahlöv (M)
Helena Halvarsson (SD)

Ersättare
Monica Samuelsson (S)
Johan Larsson (S)
Henric Forsberg (S)
Ahmed Yousef (S)
Ulla Olsson (L)
Nils-Erik Mellström (C)
Johnny Grahn (SD)

Presidium
Ordförande
Torbjörn Parling (S)
1:e vice ordförande
Olle Engström (S)
2:e vice ordförande
Patrik Fornander (M)
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamöter
Åsa Hååkman Felth (S)
Mats Thunér (S)
Claes-Erik Eriksson (S)
Lillvor Eriksson (S)
Christina Söhrman (M)
Håkan Eriksson (M
Tord Johansson (SD)

Ersättare
Kerstin Svensson (S)
Johan Larsson (S)
Karin Löfstrand (V)
Irene Frisk (S)
Marc Morén (M)
Ulla Olsson (L)
Catarina Jansson (SD)

Presidium
Ordförande
Åsa Hååkman Felth (S)
1:e vice ordförande
Mats Thunér (S)
2:e vice ordförande
Christina Söhrman (M)

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning

13 december 2018
28 november 2018
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Socialnämnden
Ledamöter
Jomark Polintan (S)
Britt-Marie Wall (S)
Torgeir Pettersen (S)
Anders Nilsson (V)
Christer Olsson (M)
Lotta Jonsson (M)
Eva Eriksson (SD)

Ersättare
Rima Shams Al-Deen (S)
Helene Larsson Saikoff (S)
Claes-Erik Eriksson (S)
Bacheer al Muhimedi (S)
Frida Olsson (M)
Monica Mellström (C)
Urban Pettersson (SD)

Presidium
Ordförande
Anders Nilsson (V)
1:e vice ordförande
Jomark Polintan (S)
2:e vice ordförande
Christer Olsson (M)
Valnämnden
Ledamöter
Helene Larsson Saikoff (S)
Christina Persson (S)
Ann-Marie Rosö (S)
Patrik Fornander (M)
Tord Johansson (SD)

Ersättare
Lillvor Eriksson (S)
Irene Frisk (S)
Henric Forsberg (S)
Christina Söhrman (M)
Catarina Johansson (SD)

Presidium
Ordförande
Helene Larsson Saikoff (S)
1:e vice ordförande
Christina Persson (S)
2:e vice ordförande
Patrik Fornander (M)

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
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Dnr 2018/196

Val av ledamöter och ersättare och i stiftelser och fonder för 20192022
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande
Baron Gerhard De Geers minnesfond
Ledamöter
Kerstin Svensson (S)
Martin Kronberg (L)

Ersättare
Olle Engström (S)

Direktionen för Forsmanska fonden
Ledamöter
Britt-Marie Wall (S)
Christina Söhrman (M)
Ulla Olsson (L)
Eva De Maré (C)
Nordmark-Tabergs flickskolefond
Ledamöter
Ann-Marie Rosö (S)
Ann-Charlotte Skalare (L)
Sofie Svensson (M)

Ersättare
Svante Gustafsson (S)
Caroline Lundberg (M)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning

13 december 2018
28 november 2018
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Stiftelsen Filipstadsbostäder
Ledamöter
Britt-Marie Wall (S)
Per Gruvberger (S)
Kerstin Svensson (S)
Ulf Söhrman (M)
Eva Eriksson (SD)

Ersättare
Lillvor Eriksson (S)
Torgeir Pettersen (S)
Claes-Erik Eriksson (S)
Peter Johansson (C)
Helena Örbom (SD)

Presidium
Ordförande
Britt-Marie Wall (S)
1:e vice ordförande
Per Gruvberger (S)
2:e vice ordförande
Ulf Söhrman (M)
Stiftelsen Hemgården
Se stiftelsen Filipstadsbostäder
Stiftelsen Storbrohyttan
Styrelsen utgöres av styrelsen för Filipstads Bergslags hembygd.
Utbildningsstiftelsen Bergsskolan
Ledamot
Per Gruvberger (S)

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning

Blad

13 december 2018
28 november 2018

Kf §
Kfvb § 4
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Dnr 2018/196

Val av ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder och
styrelser för 2019-2022
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande
Administrativa nämnden
Ledamot
Per Gruvberger (S)

Ersättare
Christer Olsson (M)

Drifts- och servicenämnden
Ledamot
Torbjörn Parling (S)

Ersättare
Ulf Söhrman (M)

Hjälpmedelsnämnden
Ledamot
Britt-Marie Wall (S)

Ersättare
Lotta Jonsson (M)

Överförmyndare
Ledamot
Sune Frisk (S)

Ersättare
Eva Närve Eickenrodt (M)

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kf §
Kfvb § 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

13 december 2018
28 november 2018

10

Dnr 2018/196

Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbund och
samordningsförbund för 2019-2022
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande
Bergslagens Räddningstjänst
Ledamot
Håkan Engström (S)

Ersättare
Ulf Söhrman (M)

Finansiella samordningsförbundet Östra Värmland
Ledamot
Britt-Marie Wall (S)

Ersättare
Patrik Fornander (M)

Värmlands läns Vårdförbund - direktionen
Ledamot
Britt-Marie Wall (S)

Ersättare
Lotta Jonsson (M)

Värmlands läns kalkningsförbund
Ledamot
Åsa Hååkman Felth (S)

Ersättare
Håkan Eriksson (M)

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

13 december 2018
28 november 2018
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Kf §
Kfvb § 6

Dnr 2018/196

Val av ledamöter och ersättare i diverse organ för 2019-2022
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande
Filipstads Bergslags hembygdsförening
Ledamot
Bengt-Olof Löf (S)

Ersättare
Axel Fornander (M)

Föreningen Filipstads Bergslags kanal
Ledamot
Torbjörn Parling (S)

Ersättare
Ulf Söhrman (M)

Föreningen Värmländska industriminnesmärken
Ledamot
Torbjörn Parling (S)

Ersättare
Axel Fornander (M)

Gammelkroppa skogsskolas stödförening
Väljs på kommunfullmäktige 13 december 2018
Ledamot

Ersättare

Godemän enl. fastighetsbindningslagen
Tätortsfrågor
Åsa Hååkman Felth (S)
Jerry Rothin (M)
Birgitta Geijer (S)
Jord- och skogsbruksfrågor
Claes-Erik Eriksson (S)
Paul Andersson (S)
Håkan Eriksson (M)

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktiges valberedning
Kfvb § 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

28 november 2018
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Dnr 2018/196

Inkallelseordning för ersättare i styrelsen, nämnderna m fl för 20192022
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
följande ordning:
1. Ersättarna inkallas först som personliga i den ordning
kommunfullmäktige beslutat.
2. När personliga ersättare för Moderata Samlingspartiet,
Centerpartiet eller Liberalerna anmält förhinder ska ersättare i
deras ställe i första hand inkallas från något av de andra här
nämnda partierna i den ordning ersättarna invalts.
När personliga ersättare för Socialdemokraterna eller
Vänsterpartiet anmält förhinder skall ersättare i deras ställe
i första hand inkallas från det egna partiet i den ordning
ersättarna invalts. I andra hand kallas ersättare från
det andra här nämnda partiet i den ordning ersättarna
invalts.
När personliga ersättare för Sverigedemokraterna anmält
förhinder skall ersättare i deras ställe i första hand inkallas från
det egna partiet, i den ordning ersättarna invalts. I andra hand
kallas ersättare från Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet eller
Liberalerna i den ordning ersättarna invalts.
3. När 1 och 2 uttömts ska ersättare inkallas i den ordning ersättarna
invalts.

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §

Blad

13 december 2018
Dnr 2018/196

Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Börje
Andersson (SD)
I skrivelse 11 november 2018 avsäger sig Börje Andesson (SD) sin plats
som ersättare i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

13 december 2018

Kf §
Anmälningsärenden
1. Beslut Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Ida Pettersson (SD) – Ny ersättare Kenneth Rydén
2. Beslut Länsstyrelsen om ny ersättare efter Simone Hullström (L) –
Ny ersättare Göran Helmersson (L)

Utdragsbestyrkande

