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Datum 

2021-03-04 
 

  

 
 Till ledamöter 

 Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Tid: torsdagen den 11 mars 2021 kl. 18.15 

Plats:  Sessionssalen Folkets Hus 

 Endast presidiet närvarar fysiskt. Övriga deltar på distans  

via Teams.  

 

Sammanträdet inleds 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 mars 2020 kl. 14.30 

Justerare: Jomark Polintan (S) och  Christina Söhrman (M) med Helene 

Larsson Saikoff (S)  och Patrik Fornander (M) som ersättare.   

 

 

Ärende 
 
 
 
1.  Motion angående Socialtjänstbalken från Ulf Sörhrman (M)  

2.  Motion om hälso- och sjukvård i hemmet  

3.  Motion angående framtagande av policy och riktlinjer för 

barnkonsekvensanalys 

 

4.  Motion om folkomröstning angående skolorna i Filipstads 

kommun 

 

5.  Revisorerna informerar  

6.  Begäran om folkomröstning  

7.  Renovering efter vattenskada - Ferlinhallen  

8.  Interpellation gällande processer enskilt avlopp  

9.  Interpellation gällande skolelevers skolväg  
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Ärende 
 
 
 
10.  Interpellation gällande fjärrundervisning i skolorna  

11.  Anmälningsärenden KF 2021  

Marina  Isaksson 

ordförande 

 

 





Motion till Filipstads Kommunfullmäktige 

 

Hälso-och sjukvård i hemmet. 

Äldre och äldre-äldre står för det största behovet av sjukvård och Värmland har en stor och ökande 

andel äldre i befolkningen vilket ställer ökande krav på Hälso- och sjukvården. I den statliga 

utredningen God och nära vård framhålls betydelsen av en utvecklad primärvård och att ansvaret för 

detta åligger både regionerna och kommunerna. Vikten av ett nära samarbete mellan vårdens 

huvudmän, regionerna och kommunerna betonas. Man lyfter också frågan om hemsjukvård. Man vill 

vidga begreppet och talar om Hälso- och sjukvård i hemmet i stället för hemsjukvård. Man vidgar 

alltså uppdraget för kommunerna och regionerna. 

I västra och norra Värmland finns sedan ett antal år mobil hemsjukvårdsläkare och mobila 

hemsjukvårdsteam. I östra Värmland har detta ännu inte kommit till stånd men visst arbete i frågan 

pågår. 

Erfarenhet från område med utvecklad mobil hemsjukvård är att mobil hemsjukvård bidrar till ökad 

trygghet och livskvalitet för både patienter och anhöriga och bidrar påtagligt till att minska antalet 

besök på vårdcentraler och akutmottagningar liksom antalet inläggningar på sjukhus för berörd 

patientgrupp, minskningen har varit så stor som upp till mellan 80 och 90 procent. 

Genom ett nära och gott samarbete mellan kommunens och regionens sjukvårdspersonal finns också 

förutsättningar för kompetensutveckling genom till exempel ömsesidigt erfarenhetsutbyte och 

därmed ökad kvalitet i vård och omsorg för våra äldre medborgare. 

Med ovan nämnda förslag från utredningen God och nära vård och de goda resultat som man kunnat 

visa vad gäller trygghet, livskvalitet och minskat behov av besök på sjukvårdsinrättningar för berörda 

medborgare anser jag att det finns mycket god anledning att införa detta även i östra Värmland. 

Jag yrkar därför 

Att kommunen i samarbete med Region Värmland och övriga kommuner i östra Värmland 

utvecklar mobil Hälso- och sjukvård i hemmet i linje med hur man gjort i västra och norra 

Värmland anpassat till förutsättningarna i östra Värmland. 

 

Patrik Fornander 

Moderaterna i Filipstad 



                                                                                                                             Filipstad 2021.02.03. 

 

MOTION 
Till kommunfullmäktige – Filipstads kommun 

ang. framtagande av policy- och riktlinjer för barnkonsekvensanalys 

 

Riksdagen beslutade 2018.06.01 att FN:s Barnkonvention skulle bli svensk lag 

(2018:1197) Lagstiftningen trädde i kraft 2020.01.01. 

Lagstiftningen reglerar att barns rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 

bedömningar som görs i beslutsprocesser som rör barn. Att barnkonventionen 

nu har blivit svensk lag bidrar till att synliggöra barns rättigheter. Lagen bidrar 

också bland annat till att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i 

all offentlig verksamhet. 

En barnkonsekvensanalys är därför ett bra verktyg att använda innan beslut tas 

som berör barn. Det är dock viktigt att det finns en policy- och ett regelverk för 

hur en sådan analys ska utformas och hur den ska genomföras. -Det får inte 

bara bli ”vackra ord” om att barnens synpunkter ska tas tillvara och beaktas, 

utan det måste också göras seriöst och i verkligheten. En barnkonsekvensanalys 

får inte utformas godtyckligt utifrån vad som passar för tillfället och i ett 

specifikt ärende, eftersom risken då är att utformningen blir enligt principen 

”som man ropar får man svar”. 

Ett ”färskt  exempel” på detta är när det gjordes vad man kallade för en 

”barnkonsekvensanalys” innan beslut om ny skolorganisation togs. 

För att barnkonsekvensanalyser ska ges trovärdighet inför framtida beslut som 

rör barn, krävs att Filipstads kommun utarbetar en policy- och ett regelverk för 

hur sådana analyser ska vara utformade och vad innehållet ska vara. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår därför undertecknad ; 

att     Filipstads kommun utarbetar en policy och ett regelverk för hur  

          barnkonsekvensanalyser ska vara utformade och hur tillämpningen 

          ska vara. 

 

 

Christer Olsson   (M) 
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§ 1 Dnr 2020-000271  

Motion om folkomröstning angående skolorna i 
Filipstads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

att   avslå motionen 

Sammanfattning av ärendet 

I motion inkommen 2020-11-07 skriver Urban Pettersson (Sd) med flera: 

”En namninsamling för att få till en folkomröstning har initierats av föräldrar 

i Filipstads kommun. Föräldrarna är upprörda över att organisationen av 

skolorna ska ändras så att deras barn får en skolgång av sämre kvalitet. 

Omorganisationen kommer innebära en rad försämringar. Barn måste byta 

skola ett flertal gånger, de får längre väg till skolan och måste passera hårt 

trafikerade vägar. 

Den löser inte de problem som idag finns på Strandvägsskolan utan resultatet 

kommer bli två skolor som inte fungerar. Det innebär en ännu lägre 

attraktionskraft hos Filipstad som följd. Kommunens tätort behöver 

åtminstone en väl fungerande skola för att barnfamiljer ska välja att bo kvar 

och nya invånare som är måna om sina barns skolgång ska vilja flytta hit. 

Men den allvarligaste aspekten är att svenskfödda barn reduceras till 

integrationsverktyg som kan offras för att åstadkomma en integration som all 

erfarenhet säger är omöjlig. Konsekvenserna för de barnen har inte belysts i 

den summariska barnkonsekvensanalys som genomförts. 

Det har även diskuterats i en utredning som presenterats i barn- och 

utbildningsnämnden att byskolorna i Nordmark, Brattfors samt Nykroppa 

ska läggas ner helt eller delvis. Det skulle vara dödsstöten för kommunens 

mindre samhällen.  

Vi anser att invånarna i kommunen ska ha möjlighet att säga sin mening i två 

så viktiga frågor som skolorganisationen och byskolornas existens. 

Med bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

Att en folkomröstning med två frågor skyndsamt anordnas. 

Att första frågeställningen blir ”Vill du behålla nuvarande skolorganisation” 

med svarsalternativ Ja och Nej samt Avstår. 

Att andra frågeställningen blir ”Vill du behålla de byskolor som idag finns i 

Filipstads kommun?” med svarsalternativ Ja och Nej samt Avstår” 
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Kommunchef Claes Hultgren anför i tjänsteskrivelse daterad 2021-02-04 

följande förslag till svar: "Både kommunen och kommuninvånarna har 

möjlighet att ta initiativ till folkomröstning. I motionen föreslås att det ska 

folkomröstas dels om skolorganisation, dels om byskolornas existens.  

Vad gäller skolorganisation, eller närmare bestämt indelning av skolområden 

i tätorten, så är det just ett folkinitiativ. Tillräckligt många av våra 

röstberättigade innevånare har nyttjat sin demokratiska möjlighet att begära 

att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan om att hålla folkomröstning. 

Denna process har sin gång och kommer hanteras enligt gällande regler. Det 

behövs alltså inte dessutom en motion om frågan. Folkinitiativ har sin egen 

grund i gällande rätt.  

Byskolorna är en av många frågor som engagerar och berör våra 

kommuninnevånare. Deras åsikter och situation är något som alla ni valda 

politiker har att lyssna in, beakta och balansera utifrån helheten i de lokala 

politiska besluten. Detta är en del i den demokratiska processen. 

Genomförande av folkomröstningar är inte något snabbt, lättvindigt och 

billigt sätt för politiker att inhämta innevånarnas åsikter. Det är tvärt om en 

tung administration som dessutom är relativt kostsam. Det är helt enkelt inte 

görligt att ta politiska initiativ att genomföra folkomröstningar i alla frågor 

där något tycker att det vore bra. Inte minst fattas de politiska besluten 

mycket konkret vid varje års antagande av budget. Det är vår erfarenhet att 

alla våra valda företrädare -oavsett parti- är mycket måna om att hålla en 

dialog med och inhämta innevånarnas åsikter, för att sedan ta ansvar för de 

prioriteringar som måste göras och för den helhet som måste ses". 
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§ 12 Dnr 2020-000271  

Motion om folkomröstning angående skolorna i 
Filipstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

att   föreslå Kommunfullmäktige avslå motionen 

Reservation 

Urban Pettersson och Johnny Grahn reserverar sig mot beslutet till förmån 

för egna bifallsyrkanden.  

Sammanfattning av ärendet 

I motion inkommen 2020-11-07 skriver Urban Pettersson (Sd) med flera: 

”En namninsamling för att få till en folkomröstning har initierats av föräldrar 

i Filipstads kommun. Föräldrarna är upprörda över att organisationen av 

skolorna ska ändras så att deras barn får en skolgång av sämre kvalitet. 

Omorganisationen kommer innebära en rad försämringar. Barn måste byta 

skola ett flertal gånger, de får längre väg till skolan och måste passera hårt 

trafikerade vägar. 

 

Den löser inte de problem som idag finns på Strandvägsskolan utan resultatet 

kommer bli två skolor som inte fungerar. Det innebär en ännu lägre 

attraktionskraft hos Filipstad som följd. Kommunens tätort behöver 

åtminstone en väl fungerande skola för att barnfamiljer ska välja att bo kvar 

och nya invånare som är måna om sina barns skolgång ska vilja flytta hit. 

Men den allvarligaste aspekten är att svenskfödda barn reduceras till 

integrationsverktyg som kan offras för att åstadkomma en integration som all 

erfarenhet säger är omöjlig. Konsekvenserna för de barnen har inte belysts i 

den summariska barnkonsekvensanalys som genomförts. 

 

Det har även diskuterats i en utredning som presenterats i barn- och 

utbildningsnämnden att byskolorna i Nordmark, Brattfors samt Nykroppa 

ska läggas ner helt eller delvis. Det skulle vara dödsstöten för kommunens 

mindre samhällen.  

 

Vi anser att invånarna i kommunen ska ha möjlighet att säga sin mening i två 

så viktiga frågor som skolorganisationen och byskolornas existens. 

Med bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

Att en folkomröstning med två frågor skyndsamt anordnas. 

Att första frågeställningen blir ”Vill du behålla nuvarande skolorganisation” 

med svarsalternativ Ja och Nej samt Avstår. 
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Att andra frågeställningen blir ”Vill du behålla de byskolor som idag finns i 

Filipstads kommun?” med svarsalternativ Ja och Nej samt Avstår”. 

 

Kommunchef Claes Hultgren anför i tjänsteskrivelse daterad 2021-02-04 

följande förslag till svar: "Både kommunen och kommuninvånarna har 

möjlighet att ta initiativ till folkomröstning. I motionen föreslås att det ska 

folkomröstas dels om skolorganisation, dels om byskolornas existens.  

Vad gäller skolorganisation, eller närmare bestämt indelning av skolområden 

i tätorten, så är det just ett folkinitiativ. Tillräckligt många av våra 

röstberättigade innevånare har nyttjat sin demokratiska möjlighet att begära 

att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan om att hålla folkomröstning. 

Denna process har sin gång och kommer hanteras enligt gällande regler. Det 

behövs alltså inte dessutom en motion om frågan. Folkinitiativ har sin egen 

grund i gällande rätt.  

 

Byskolorna är en av många frågor som engagerar och berör våra 

kommuninnevånare. Deras åsikter och situation är något som alla ni valda 

politiker har att lyssna in, beakta och balansera utifrån helheten i de lokala 

politiska besluten. Detta är en del i den demokratiska processen. 

Genomförande av folkomröstningar är inte något snabbt, lättvindigt och 

billigt sätt för politiker att inhämta innevånarnas åsikter. Det är tvärt om en 

tung administration som dessutom är relativt kostsam. Det är helt enkelt inte 

görligt att ta politiska initiativ att genomföra folkomröstningar i alla frågor 

där något tycker att det vore bra. Inte minst fattas de politiska besluten 

mycket konkret vid varje års antagande av budget. Det är vår erfarenhet att 

alla våra valda företrädare -oavsett parti- är mycket måna om att hålla en 

dialog med och inhämta innevånarnas åsikter, för att sedan ta ansvar för de 

prioriteringar som måste göras och för den helhet som måste ses". 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-08 §1 föreslå att avslå 

motionen. 

 

Kommunchef Claes Hultgren och förvaltningschef Sten-Åke Eriksson 

besvarar frågor. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-08 §1 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Hååkman Felth yrkar avslag på motionen. Urban Pettersson och Johnny 

Grahn yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget avslagsyrkande mot Urban Petterssons och 

Johnny Grahns bifallsyrkande mot varandra. Sedan propositionen besvarats 

konstateras att avslagsyrkandet vunnit bifall. 
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Folkinitiativ om folkomröstning gällande 
skolområdesindelning 

Förslag till beslut 

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att   ta ställning om folkomröstning ska hållas eller ej samt 

att   fastställa ställningstaganden enligt punkterna 1-6 i §2 Lagen om 

kommunala folkomröstningar samt besluta om finansiering 

 

Sammanfattning av ärendet 

Till Filipstads kommun inkom den 17 december 2020 ett folkinitiativ med 

begäran om Folkomröstning gällande skolområdesindelning avseende 

årskursen F-6 i tätorten Filipstad med omnejd. Efter granskning av 

underskrifterna har 1060 unika och godkända underskrifter räknats av 

kommunkansliet. I Filipstads kommun. Begäran formulerar frågeställningen 

”Vill du att Filipstad behåller nuvarande skolområdes-indelning i tätorten F-

6, dvs Åsenskolan F-6 & Strandvägsskolan F-6”? 

 

Folkinitiativ och folkomröstning regleras i Kommunallagen (SFS 2017:725) 

kap 8. 2§ och kap 5. 37§ samt Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 

1994:692). De inkomna 1060 folkinitiativtagarna överstiger de 10% av de 

röstberättigade som krävs för när Kommunfullmäktige ska besluta om ifall 

folkomröstning ska hållas eller ej. 

 

Kommunfullmäktige har nu att besluta dels om folkomröstning ska hållas 

eller ej samt i det fall folkomröstning ska hållas formerna för den. Detta vad 

gäller:  

1. dag för omröstningen, 

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 

3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 

4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 

omröstningslokalen, samt 

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad 
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Beslutsunderlag 

Kanslichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 

 

Ärendet 

 

Reglering av Folkinitiativ och Folkomröstning 

Folkinitiativ och folkomröstning regleras i Kommunallagen (SFS 2017:725) 

kap 8. 2§ och kap 5. 37§ samt Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 

1994:692). Dessa lagar innebär att om minst 10% av de röstberättigade 

kommunmedlemmarna så begär, ska kommunfullmäktige ta ställning till om 

det ska hållas folkomröstning i en viss fråga. Folkomröstning ska hållas om 

saken gäller något kommunen kan besluta om samt om inte minst två 

tredjedelar av kommunfullmäktige röstar för att det inte ska hållas 

folkomröstning. Resultatet av en folkomröstning är endast rådgivande. 

 

I det fall kommunfullmäktige beslutar att hålla folkomröstning regleras i 

Lagen om kommunala folkomröstningar bland annat: 

”2 § I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning 

skall fullmäktige besluta om 

1. dag för omröstningen, 

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 

3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 

4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 

omröstningslokalen, samt 

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad” 

 

Vidare ska kommunen samråda med Valmyndigheten innan datum för 

folkomröstningen fastställs. Efter att Kommunstyrelse berett ärendet ska 

därför samråd ske med Valmyndigheten innan beslut om datum fastställs. 

Samråd med Valmyndigheten ska ske minst tre månader före datumet för 

folkomröstningen.  

 

Folkinitiativ gällande skolområdesindelning 

Till Filipstads kommun inkom den 17 december 2020 ett folkinitiativ med 

begäran om Folkomröstning gällande skolområdesindelning avseende 
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årskursen F-6 i tätorten Filipstad med omnejd. Efter granskning av 

underskrifterna har 1060 unika och godkända underskrifter räknats av 

kommunkansliet. I Filipstads kommun. Begäran formulerar frågeställningen 

”Vill du att Filipstad behåller nuvarande skolområdes-indelning i tätorten F-

6, dvs Åsenskolan F-6 & Strandvägsskolan F-6”?  

 

För att fastställa om detta utgör 10% av de röstberättigade görs följande 

beräkning (detta är ingen uppgift vi kan få fram med exakthet förrän det 

upprättats röstlängder); Vid kommunalvalet 2018 fanns i Filipstad 8 345 

röstberättigade. Den 30 september 2018 fanns 8 731 kommuninnevånare 

som var 18 år eller äldre. 16 december 2020 är samma antal 8 505 vilket är 

en förändring med -2,59 %. Omräknat antal röstberättigade 2018 mot 2020 

ger med samma procentuella förändring 8 129 kommunmedlemmar som är 

röstberättigade i kommunalval.  

 

De inkomna 1060 folkinitiativtagarna överstiger således de 10% (8 129 

personer) som krävs för när Kommunfullmäktige ska besluta om ifall 

folkomröstning ska hållas eller ej.     

 

Budget 

En kommunal folkomröstning bekostas av kommunen. Vid allmänna val 

ersätts kommunerna till viss del av staten men inte vid kommunala 

folkomröstningar. Kommunen kommer ha kostnader för tex. valnämnd, 

arvoden och utbildning för röstmottagare, lokalkostnader, porto, tryck av 

valsedlar och ersättning till valmyndigheten för framtagande av röstlängder. 

Med anledning av den pågående Coronapandemin finns anledning till att det 

bör finnas flertalet möjligheter till förtidsröstning.   

 

Sveriges kommuner och Regioner (dåvarande SKL) gjorde år 2013 en 

kartläggning av vilka merkostnader som är förknippade med genomförandet 

av en folkomröstning. Kommunerna uppskattade då att det kostade i snitt 34 

kronor per innevånare. Jämfört åren 2013-2021 har inkomstbasbeloppet ökat 

med 20,49% och prisbasbeloppet med 6,97%. Då stor del av kostnaderna 

avser arvoden uppskattas inkomstbasbeloppet vara det relevanta i detta 

sammanhang. Filipstads kommun har den 16 december år 2020, 10 509 

folkbokförda. Merkostnaderna (kommunal administration oräknat) beräknas 

därmed till ca 10 509 * 34 kr * 20,49% = ca 430 000 kr. Beloppet bedöms 

som rimligt även i förhållande till tidigare genomförda val.  

 

Om förberedelserna och administrationen 

Förberedelserna skiljer sig åt jämfört med de vid allmänna val. Det ligger 

fler delar på kommunen och Valmyndigheten gör inte alla steg som de gör 

vid allmänna val.   
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När erforderliga beslut fattats är det ett tämligen omfattande arbete som 

behöver göras av kommunen. Om omröstningsdistrikten ska vara annorlunda 

än valgeografin vid allmänna val, krävs en noggrann beskrivning av dem. 

Valmyndigheten tar fram filbeskrivningar men kommunen måste hantera 

arbetet med framtagande av mallar för att ge tryckeriet ett korrekt underlag 

för tryckande av röstlängder och röstkort. I allmänna val hanterar 

Valmyndigheten detta men vid kommunala folkomröstningar ska kommunen 

själv göra det.  

 

Kommunen behöver upphandla ett tryckeri för arbetet och sedan givetvis 

hantera de ”vanliga” delarna med att ordna lokaler och röstmottagare etc.  

 

Ärendeprocess 

Nedan följer förslag på ärendets process. 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 8 februari 2021. Här 

behöver ärendet konkretiseras i de stora delarna för att kommunstyrelsen ska 

kunna hantera ärendet i nästa steg.  

2. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 24 februari 2021. Senast vid detta 

sammanträde behöver förslag finnas till Kommunfullmäktige gällande A och 

B punkt 4 nedan. Lämpligen finns även här med förslag om finansiering.  

3. Samråd sker med Valmyndigheten före Kommunfullmäktiges 

sammanträde i mars. 

4  A. Kommunfullmäktige beslutar den 11 mars 2021 om Folkomröstning 

ska hållas eller ej.   

    B. Om folkomröstning ska hållas fattas beslut om punkterna 1-6 Lagen om 

kommunala folkomröstningar 2§ (se citat ovan). Kommunfullmäktige ska 

även besluta om finansiering och eventuellt uppdra till valnämnden att 

genomföra folkomröstningen.  

Catrin Marsell 

Kanslichef  
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Kostnader för genomförandet uppkommer. Beroende på genomförandet 

beräknas de uppgå till högst 430 tkr. 

x  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Själva folkomröstningen berör inte barn och unga, även om resultatet 

eller vad som följer kan påverka barn och unga.  

 x 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
  

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

  

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

 

 x 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

Samtliga röstmottagningslokaler ska vara tillgängligt. 

x  

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

Detta är ej relevant då kommunens i kommunalval samtliga 

röstberättigade har rätt att delta.  

 x 
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§ 2 Dnr 2020-000321  

Begäran om folkomröstning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att   ta ställning om folkomröstning ska hållas eller ej  

att   fastställa ställningstaganden enligt punkterna 1-6 i §2 Lagen om 

kommunala folkomröstningar samt besluta om finansiering samt 

att   avslå begäran om folkomröstning då beslut om områdesindelning redan 

är fattat 

Reservation 

Christer Olsson reserverar sig mot beslutet i den del som avser förslaget att 

avslå begäran om folkomröstning. 

Sammanfattning av ärendet 

Till Filipstads kommun inkom den 17 december 2020 ett folkinitiativ med 

begäran om Folkomröstning gällande skolområdesindelning avseende 

årskursen F-6 i tätorten Filipstad med omnejd. Efter granskning av 

underskrifterna har 1060 unika och godkända underskrifter räknats av 

kommunkansliet. I Filipstads kommun. Begäran formulerar frågeställningen 

”Vill du att Filipstad behåller nuvarande skolområdes-indelning i tätorten F-

6, dvs Åsenskolan F-6 & Strandvägsskolan F-6”? 

Folkinitiativ och folkomröstning regleras i Kommunallagen (SFS 2017:725) 

kap 8. 2§ och kap 5. 37§ samt Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 

1994:692). De inkomna 1060 folkinitiativtagarna överstiger de 10% av de 

röstberättigade som krävs för när Kommunfullmäktige ska besluta om ifall 

folkomröstning ska hållas eller ej. 

Kommunfullmäktige har nu att besluta dels om folkomröstning ska hållas 

eller ej samt i det fall folkomröstning ska hållas formerna för den. Detta vad 

gäller:  

1. dag för omröstningen, 

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 

3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 

4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 

omröstningslokalen, samt 
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6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Åsa Hååkman Felth yrkar bifall till förslaget att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige 

att   ta ställning om folkomröstning ska hållas eller ej samt 

att   fastställa ställningstaganden enligt punkterna 1-6 i §2 Lagen om 

kommunala folkomröstningar samt besluta om finansiering 

samt tilläggsyrkar att avslå begäran om folkomröstning då beslut om 

områdesindelning redan är fattat. 

 

Christer Olsson yrkar bifall till de första yrkandena och avslag på det 

yrkandet som avser att avslå begäran. 
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§ 11 Dnr 2020-000321  

Begäran om folkomröstning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att   som en konsekvens av att beslut redan är fattat avseende åldersindelning 

avslå begäran om folkomröstning 

 

att   om folkomröstning ska hållas ska 

- dag för folkomröstning vara 10 oktober 2021 

- det ska vara samma omröstningsdistrikt och omröstningslokaler som vid 

det senaste allmänna valet 

- Fråga och svarsalternativ ska vara:  

Ja till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk 4-6 och Strandvägsskolan 

åk F-3 

Nej till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk 4-6 och 

Strandvägsskolan åk F-3 

Avstår 

- 1 röstsedel, vit som i allmänna valet 

- det ska vara personlig inställelse på valdagen eller vid förtidsröstning 

- röstsammanräkningen ska vara avslutad 11 oktober år 2021 

 

att   valnämnden uppdras arbeta med genomförande av folkomröstningen 

samt 

 

att   finansiering sker med kommunstyrelsens tillgängliga medel 

 

Reservation 
Christer Olsson, Patrik Fornander, Ulf Söhrman, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn reserverar sig mot beslutet i de delar då Christer Olssons 

yrkanden ej vunnit bifall. Urban Pettersson och Johnny Grahn reserverar sig 

mot beslutet i de delar då Urban Petterssons yrkande ej vunnit bifall.  

Sammanfattning av ärendet 
Till Filipstads kommun inkom den 17 december 2020 ett folkinitiativ med 

begäran om Folkomröstning gällande skolområdesindelning avseende 

årskursen F-6 i tätorten Filipstad med omnejd. Efter granskning av 

underskrifterna har 1060 unika och godkända underskrifter räknats av 

kommunkansliet. I Filipstads kommun. Begäran formulerar frågeställningen 
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”Vill du att Filipstad behåller nuvarande skolområdes-indelning i tätorten F-

6, dvs Åsenskolan F-6 & Strandvägsskolan F-6”? 

 

Folkinitiativ och folkomröstning regleras i Kommunallagen (SFS 2017:725) 

kap 8. 2§ och kap 5. 37§ samt Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 

1994:692). De inkomna 1060 folkinitiativtagarna överstiger de 10% av de 

röstberättigade som krävs för när Kommunfullmäktige ska besluta om ifall 

folkomröstning ska hållas eller ej. 

 

Kommunfullmäktige har nu att besluta dels om folkomröstning ska hållas 

eller ej samt i det fall folkomröstning ska hållas formerna för den. Detta vad 

gäller:  

1. dag för omröstningen, 

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 

3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 

4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 

omröstningslokalen, samt 

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-08 § 2 föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

 

att   ta ställning om folkomröstning ska hållas eller ej  

 

att   fastställa ställningstaganden enligt punkterna 1-6 i §2 Lagen om 

kommunala folkomröstningar samt besluta om finansiering samt 

 

att   avslå begäran om folkomröstning då beslut om områdesindelning redan 

är fattat 

 

Ärendet presenteras av kanslichef Catrin Marsell. Tillsammans med 

Kommunchef Claes Hultgren och förvaltningschef Sten-Åke Eriksson 

besvaras även frågor. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-08 §2 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Efter överläggningarna yrkar Åsa Hååkman Felth  

1.  

att   som en konsekvens av att beslut redan är fattat avseende åldersindelning 

avslå begäran om folkomröstning 

2.  

att   om folkomröstning ska hållas ska 

- dag för folkomröstning vara 10 oktober 2021 

- det ska vara samma omröstningsdistrikt och omröstningslokaler som vid 

det senaste allmänna valet 

- Fråga och svarsalternativ ska vara:  

Ja till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk 4-6 och Strandvägsskolan 

åk F-3 

Nej till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk 4-6 och 

Strandvägsskolan åk F-3 

Avstår 

- 1 röstsedel, vit som i allmänna valet 

- det ska vara personlig inställelse på valdagen eller vid förtidsröstning 

- röstsammanräkningen ska vara avslutad 11 oktober år 2021 

 

Christer Olsson yrkar  

1.  

att   då det är tillräckligt många röstberättigade som begärt folkomröstning 

ska folkomröstning hållas 

2.  

att när folkomröstning hålls ska   

- dag för folkomröstning vara 13 juni 2021 

- det ska vara samma omröstningsdistrikt och omröstningslokaler som vid 

det senaste allmänna valet 

- Fråga och svarsalternativ ska vara:  

Ja till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk F-6 och Strandvägsskolan 

åk F-6 

Nej till nuvarande områdesindelning Åsenskolan åk F-6 och 

Strandvägsskolan åk F-6 

Avstår 

- 1 röstsedel, vit som i allmänna valet 

- det ska vara personlig inställelse på valdagen eller vid förtidsröstning 

- röstsammanräkningen ska vara avslutad 14 juni år 2021 

 

Jomark Polintan och Åsa Hååkman Felth yrkar avslag på Christer Olssons 

yrkanden i de delar de skiljer mot Åsa Hååkman Felths yrkanden. Patrik 

Fornander yrkar bifall till Christer Olssons yrkande. 
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Urban Pettersson yrkar likalydande med Christer Olssons yrkande men med 

tillägget 

att   valsedeln ska ha en extra fråga "Vill du behålla de byskolor som idag 

finns i Filipstads kommun" med svarsalternativ Ja och Nej samt Avstår. 

 

Då frågan inte innefattas av folkinitiativet yrkar Åsa Hååkman Felth avslag 

på Urban Petterssons yrkande och Christer Olsson yrkar med instämmande 

av Patrik Fornander avslag på den del där Urban Petterssons yrkande skiljer 

sig från Christer Olssons.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget yrkande 1 och Christer Olssons yrkande 1 under 

proposition. Sedan propositionen besvarats begärs votering. Votering 

genomförs med följande voteringsproposition; den som röstar för förslaget 

röstar Ja, den häremot röstar Nej. Åsa Hååkman Felth, Jomark Polintan, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja, Christer Olsson, Patrik Fornander, Ulf Söhrman, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn röstar Nej. Åsa Hååkman Felths förslag har med 6 röster mot 

5 vunnit bifall. 

 

Ordförande konstaterar att hennes eget förslag i yrkande 2 utgör 

huvudförslag och ställer sedan Christer Olssons yrkande 2 mot Urban 

Petterssons yrkande för att rösta fram motförslag. Sedan propositionen 

besvarats finner ordförande att Christer Olssons yrkande är motförslag. 

 

Ordförandes yrkande 2 ställs under proposition mot Christer Olssons 

yrkande 2. Sedan propositionen besvarats begärs votering. Votering 

genomförs med följande voteringsproposition: Den som röstar för Åsa 

Hååkman Felths yrkande röstar Ja, den som röstar för Christer Olssons 

yrkande röstar Nej. Åsa Hååkman Felth, Jomark Polintan, Mats Thunér, 

Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar Ja, Christer 

Olsson, Patrik Fornander, Ulf Söhrman, Urban Pettersson och Johnny Grahn 

röstar Nej. Åsa Hååkman Felths förslag har med 6 röster mot 5 vunnit bifall.  
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Renovering efter vattenskada - Ferlinhallen 

Förslag till beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra till 

förvaltningen att genomföra renovering enligt nedan av Ferlinhallen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Sommaren 2020 drabbades Ferlinhallen av en omfattande vattenskada efter 

ett skyfall. Dagvattenledningar och avloppsledningar klarade inte av 

vattenmängden och förorenat vatten trycktes upp i bland annat brunnar och 

WC-stolar. Vattnet rann ut i idrottshall med tillhörande utrymmen och 

omklädningsrum. Vattnet har även runnit genom sprickor i betongvalvet ner 

till källaren. 

Sedan vattenskadan har ett omfattande utrivningsarbete samt torkning pågått 

i hallen som varit stängd för verksamheten. Eftersom det varit förorenat 

vatten samt svåra ytor att torka har det mesta rivits ut. I omklädningsrummen 

är samtliga golv, väggar och tak utrivet till stomkonstruktionen. I sporthallen 

är golvet utrivet, del av inredningen utriven och del av träväggarna kommer 

att behövas bytas ut i renoveringen. 

Projekteringen 

Fastighetsenheten har i ett nära samarbete med projektgruppen på 

Ferlinskolan samt eleverna arbetat fram ett förslag på en ny planlösning. 

Verksamheten har haft problem med att elever inte känner sig bekväma i 

omklädningsrummen. Den nya planlösningen ändrar till att varje 

omklädningsrum (4 totalt) får egna duschrum, tidigare har två 

omklädningsrum delat på ett duschrum. Duschrummen får även duschbås 

som gör det möjligt att stänga omkring sig. Till varje omklädningsrum byggs 

även ett mindre separat omklädnings/duschrum. 

Den nya idrottshallsinredningen kommer att vara anpassad efter 

verksamhetens krav. Verksamheten har planerat för ett effektivt 

lokalnyttjande och minskar på en stor del av inredningen, bland annat 

minskas dagens åtta bomsystem till två bomsystem samt att antalet ringar 

halveras då redskapsgymnastiken koncentreras till ena delen i sporthallen.  

Det nya sporthallsgolvet blir likvärdigt vad som lades i Lesjöfors Sporthall. 

Verksamheten har även ett stort behov av ett teorirum som saknas idag. 

Fastighetsenheten har utrett möjligheten att bygga ett teorirum på läktaren 

och uppskattar kostnaden till 400 000 kr (se ärende KS 2021/34). 
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Då det är en omfattande renovering medför detta att tillgänglighet-, brand- 

och utrymningskrav behöver uppdateras till dagens krav. För tillgängligheten 

byggs bland annat två RWC samt de separata duschrummen. Gällande 

utrymningen är det främst utökning av antalet utrymningsvägar som 

förändras men även brandcellsindelningen. 

Ventilationssystemet i sporthallen byts till ett med värmeåtervinning och ett 

separat ventilationsrum byggs på läktaren. Kostnaden för 

ventilationssystemet exkl. ventilationsrummet beräknas till ca 725 000 kr. 

Årlig besparing uppskattas till ca 70 000 kr. 

Vidare kommer även slutförande av separering av dag -och avloppsledningar 

genomföras för att förhindra att samma skada uppkommer igen. 

 

Utförande 

Projektet genomförs som en delad entreprenad med konkurrensutsättning av 

befintliga ramavtal. Projektet planeras slutfört till skolstart HT 2021. 

 

Kostnader 

Kostnaden för renoveringen uppskattas till 8 650 000 kr. Fördelningen av 

kostnader:  

Omklädningsrum inkl. korridor och trapphus, 4 200 000 kr 

Sporthall inkl. inrede, 2 000 000 kr 

Ventilationsbyte samt ventilationsrum, 1 025 000 kr 

Övrigt (Dagvatten, byggherrekostnader, oförutsett) 775 000 kr 

Tidigare beslutad finansiering 250 000 kr (TU Ordförandebeslut §88 Dnr 

2020/267) 

 

Totalt äskat belopp samt tidigare beslut(ordförandebeslut); 8 250 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Nilsson Piehl  Per Green 

Teknisk chef   Fastighetschef 
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§ 7 Dnr 2021-000027  

Renovering efter vattenskada - Ferlinhallen 

Kommunstyrelsens teknikutskotts beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra till 

förvaltningen att genomföra renovering av Ferlinhallen enligt 

tjänsteskrivelsens beskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 

Sommaren 2020 drabbades Ferlinhallen av en omfattande vattenskada efter 

ett skyfall. Dagvattenledningar och avloppsledningar klarade inte av 

vattenmängden och förorenat vatten trycktes upp i bland annat brunnar och 

WC-stolar. Vattnet rann ut i idrottshall med tillhörande utrymmen och 

omklädningsrum. Vattnet har även runnit genom sprickor i betongvalvet ner 

till källaren. 

Sedan vattenskadan har ett omfattande utrivningsarbete samt torkning pågått 

i hallen som varit stängd för verksamheten. Eftersom det varit förorenat 

vatten samt svåra ytor att torka har det mesta rivits ut. I omklädningsrummen 

är samtliga golv, väggar och tak utrivet till stomkonstruktionen. I sporthallen 

är golvet utrivet, del av inredningen utriven och del av träväggarna kommer 

att behövas bytas ut i renoveringen. 

Projekteringen 

Fastighetsenheten har i ett nära samarbete med projektgruppen på 

Ferlinskolan samt eleverna arbetat fram ett förslag på en ny planlösning. 

Verksamheten har haft problem med att elever inte känner sig bekväma i 

omklädningsrummen. Den nya planlösningen ändrar till att varje 

omklädningsrum (4 totalt) får egna duschrum, tidigare har två 

omklädningsrum delat på ett duschrum. Duschrummen får även duschbås 

som gör det möjligt att stänga omkring sig. Till varje omklädningsrum byggs 

även ett mindre separat omklädnings/duschrum. 

Den nya idrottshallsinredningen kommer att vara anpassad efter 

verksamhetens krav. Verksamheten har planerat för ett effektivt 

lokalnyttjande och minskar på en stor del av inredningen, bland annat 

minskas dagens åtta bomsystem till två bomsystem samt att antalet ringar 

halveras då redskapsgymnastiken koncentreras till ena delen i sporthallen.  

Det nya sporthallsgolvet blir likvärdigt vad som lades i Lesjöfors Sporthall.  
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forts § 7 Dnr 2021-000027 

 

Verksamheten har även ett stort behov av ett teorirum som saknas idag. 

Fastighetsenheten har utrett möjligheten att bygga ett teorirum på läktaren 

och uppskattar kostnaden till 400 000 kr (se ärende KS 2021/34). 

Då det är en omfattande renovering medför detta att tillgänglighet-, brand- 

och utrymningskrav behöver uppdateras till dagens krav. För tillgängligheten 

byggs bland annat två RWC samt de separata duschrummen. Gällande 

utrymningen är det främst utökning av antalet utrymningsvägar som 

förändras men även brandcellsindelningen. 

Ventilationssystemet i sporthallen byts till ett med värmeåtervinning och ett 

separat ventilationsrum byggs på läktaren. Kostnaden för 

ventilationssystemet exkl. ventilationsrummet beräknas till ca 725 000 kr. 

Årlig besparing uppskattas till ca 70 000 kr. 

Vidare kommer även slutförande av separering av dag -och avloppsledningar 

genomföras för att förhindra att samma skada uppkommer igen. 

Utförande 

Projektet genomförs som en delad entreprenad med konkurrensutsättning av 

befintliga ramavtal. Projektet planeras slutfört till skolstart HT 2021. 

Kostnader 

Kostnaden för renoveringen uppskattas till 8 250 000 kr. Fördelningen av 

kostnader: 

Omklädningsrum inkl. korridor och trapphus, 4 200 000 kr 

Sporthall inkl. inrede, 2 000 000 kr 

Ventilationsbyte samt ventilationsrum, 1 025 000 kr 

Övrigt (Dagvatten, byggherrekostnader, oförutsett) 775 000 kr 

Tidigare beslutad finansiering 250 000 kr (TU Ordförandebeslut §88 Dnr 

2020/267) 

Totalt äskat belopp samt tidigare beslut (ordförandebeslut); 8 250 000 kr 

Beslutsunderlag 

Fastighetschef, tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Ferlinhallen granskningshandling 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ordförande föreslår att teknikutskottet beslutar: 

Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra till 

förvaltningen att genomföra renovering av Ferlinhallen enligt 

tjänsteskrivelsens beskrivning. 
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§ 13 Dnr 2021-000027  

Renovering efter vattenskada - Ferlinhallen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

 

att   uppdra till förvaltningen att genomföra renovering av Ferlinhallen enligt 

tjänsteskrivelsens beskrivning samt 

 

att finansiering om upp till 8 250 tkr sker inom fastighetsavdelningens 

investeringsram 

Sammanfattning av ärendet 
Sommaren 2020 drabbades Ferlinhallen av en omfattande vattenskada efter 

ett skyfall. Dagvattenledningar och avloppsledningar klarade inte av 

vattenmängden och förorenat vatten trycktes upp i bland annat brunnar och 

WC-stolar. Vattnet rann ut i idrottshall med tillhörande utrymmen och 

omklädningsrum. Vattnet har även runnit genom sprickor i betongvalvet ner 

till källaren. 

 

Sedan vattenskadan har ett omfattande utrivningsarbete samt torkning pågått 

i hallen som varit stängd för verksamheten. Eftersom det varit förorenat 

vatten samt svåra ytor att torka har det mesta rivits ut. I omklädningsrummen 

är samtliga golv, väggar och tak utrivet till stomkonstruktionen. I sporthallen 

är golvet utrivet, del av inredningen utriven och del av träväggarna kommer 

att behövas bytas ut i renoveringen. 

 

Kostnader 

Kostnaden för renoveringen uppskattas till 8 250 000 kr. Fördelningen av 

kostnader: 

Omklädningsrum inkl. korridor och trapphus, 4 200 000 kr 

Sporthall inkl. inrede, 2 000 000 kr 

Ventilationsbyte samt ventilationsrum, 1 025 000 kr 

Övrigt (Dagvatten, byggherrekostnader, oförutsett) 775 000 kr 

Tidigare beslutad finansiering 250 000 kr (TU Ordförandebeslut §88 Dnr 

2020/267) 

Totalt äskat belopp samt tidigare beslut (ordförandebeslut); 8 250 000 kr 

 

Kommunstyrelsens teknikutskott beslutade 2021-02-08 §7 föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
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Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra till 

förvaltningen att genomföra renovering av Ferlinhallen enligt 

tjänsteskrivelsens beskrivning  

 

Teknisk chef Inge Nilson Piehl presenterar ärendet. I samband med 

presentationen besvaras även frågor.  

Beslutsunderlag 
Fastighetschef, tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Ferlinhallen granskningshandling 

Kommunstyrelsens teknikutskotts beslut 2021-02-08 §7 
 
 

 



Interpellation 

 

 

 

Till ordföranden för Miljö och Byggnadsnämnden 

Enligt uppgift från Havs- och vattenmyndigheten finns det i dag ungefär 691 000 små 
avloppsanläggningar i Sverige som har en vattentoalett ansluten men som inte är 
kopplade till kommunala reningsverk. Ett antal av dessa finns i Filipstads kommun. 

Avloppsanläggningar som inte fungerar kan bidra till övergödningen av vattendrag. 
Samtidigt finns det fastigheter på landsbygden som har egna fungerande lokala 
avloppslösningar. Försörjning av bostäder med kommunalt vatten och avlopp är ofta 
inte praktiskt genomförbart på grund av avstånd på landsbygden.  

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar fungerar som 
utgångspunkt för vilka krav som ska ställas, och enligt 2 kap. 7 § miljöbalken måste en 
rimlighetsavvägning göras i varje enskilt tillsynsärende. De krav som ställs på små 
avlopp måste vara rimliga i förhållande till nyttan för hälsan och miljön. Kraven får inte 
leda till orimliga kostnader i förhållande till nyttan. 

Av Havs- och vattenmyndighetens vägledning framgår att det inte går att ställa 
obegränsade krav på den fastighetsägare som har ett enskilt avlopp. Även innan 
kommunen ställer krav på utredning ska proportionalitetsregeln beaktas. Kostnaden för 
de undersökningar eller de redovisningar som kommunen kräver in måste stå i 
proportion till den miljönytta som man kan förvänta sig av undersökningarna. 

Ett alternativ till ovanstående dyra insatser kan vara att föra en dialog och att 
kommunen informerar om insatser den enskilde kan vidta. 

Mark- och miljödomstolen i Växjö slår i en dom fast att kommunen måste peka på en 
konkret skada. Det räcker inte att döma ut ett enskilt avlopp med anledning av ålder. 
Kommunen har bevisbördan och är skyldig att tala om på vilket sätt en anläggning inte 
fungerar och skadan detta orsakar. 

Med anledning av ovanstående och i synnerhet den vägledande domen i Mark och 
miljödomstolen frågar jag om det i Filipstad pågår processer avseende enskilda avlopp 
som påverkas av detta och hur kommunens agerande påverkas av domen? 

 

 

Michael Helmersson 
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Anmälningsärenden Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Att lägga anmälningsärendena till handlingarna 

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Ordförandebeslut gällande inställt KF i februari 2021  

Dnr 2021/43 

2. Protokoll från tillsyn av Östra Värmlands överförmyndarnämnd  

Dnr 2021/01 

3. Årsberättelse Östra Värmlands överförmyndarnämnd   

Dnr 2021/71 

4. Internkontroll Östra Värmlands överförmyndarnämnd  

Dnr 2021/71  

5. KPMG uppföljande granskning av särskilt stöd inom grundskolan 

Dnr 2021/82 

6. KPMG Granskning av arbetet med att få nyanlända självförsörjande 

Dnr 2021/83 

7. Beslut Kommunstyrelsen 2020-11-25 § 127 

Dnr 2020/207 

7.1 Förslag till yttrande gällande granskning av inköp och avtalstrohet 

Dnr 2020/207 

8. Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport 

Dnr 2021/16 

8.1 Protokollsutdrag 2021-02-24 § 15 gällande revisorernas bedömning    

      av kommunens delårsrapport  

      Dnr 2021/16 

Catrin Marsell 

Kanslichef 

 


