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   Jomark Polintan (S)  
  Mats Thunér (S) 
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  Marina Isaksson (S)  
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  Johnny Grahn (SD) 
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Samuelsson (S), Lillvor Eriksson (S), Ulf Söhrman (M)   
 
Övriga deltagande: Catrin Marsell sekreterare, Claes Hultgren kommunchef, Britt-Inger 

Gustafsson ekonomichef, Johanna Gustafsson ekonom, Hannes Fellsman 
förvaltningschef, Åsa Andersson förvaltningschef, Sten-Åke Eriksson 
förvaltningschef, Inge Nilsson Piehl förvaltningschef, Per Green fastighetschef, 
Per-Arne Söderstedt projektledare och Stefan Andersson byggprojektledare.  

    
Utses att justera:     Christer Olsson 
  
 
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 28 oktober 2020 
 
Underskrifter:  
 
……………………………………….                ………………………………………………           
Ordförande Åsa Hååkman Felth                 Justerande  Christer Olsson 
                        
                   
............................................... 
Sekreterare Catrin Marsell                                   Paragrafer: 104-118 
  
___________________________________________________________________ 

 
ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum: 21 oktober 2020 
 
Anslagsdatum: 28 oktober 2020      Datum för anslagets nedtagande: 19 november 2020                         
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift:      _ 
                   Annika Jansson                                                         Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
       
Kommunstyrelsen  21 oktober 2020 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 

  5 oktober 2020 2 
 
 

       Au § 51  Ks § 104                  Dnr 2020/113 
 
Redovisning obesvarade motioner 
 
Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen jämlikt 
§ 29 årligen till kommunfullmäktiges sammanträden i april/maj och 
oktober/november redovisa de motioner vilkas behandling ännu inte 
slutförts. Den redovisning som ska presenteras för fullmäktige i 
november avges enligt följande: 
 
Christer Olssons (M) Motion angående förslag till avskaffande av 
karensdag orsakad av smittsam sjukdom som är arbetsrelaterad, 
har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är 
remitterad till personalchefen. 
 
Michael Helmerssons (L) Motion om vänortssamarbetet med 
Longyang har behandlats av kommunfullmäktige 23 april 2020. 
Motionen är remitterad till kommunchefen. 
 
Eva Närvä Eickenrodts (M) Motion om framtagande av underhållsplan 
för kommunens fastigheter har behandlats av kommunfullmäktige 4 
maj 2020. Motionen är remitterad till teknikutskottet. Motionssvar 
kommunfullmäktige den 15 oktober 2020. 
 
Michael Helmerssons (L) Motion om redovisning av erfarenheter från 
distansundervisning har behandlats av kommunfullmäktige 19 augusti  
2020. Motionen är remitterad till FC barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Ulf Söhrmans (M) Motion om virusskydd med mera har behandlats av 
kommunfullmäktige 10 september 2020. Motionen är remitterad till 
kanslichefen. 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, § 89, 
beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid 
fullmäktigesammanträdet ska redovisa sin beredning av motionerna och 
ange beräknad tid för sitt yttrande. 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att   lägga motionsredovisningen till handlingarna. 
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       att   delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu  
inte besvarat motionerna samt 
 
att   notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes  
_______ 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att   bifalla arbetsutskottets förslag. 
_______ 
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       Ks  § 105                  Dnr 2020/88 
 
Ekonomisk plan 2021-2023  
 
Budgetberedningen hanterade materialet förslag till Ekonomisk plan 
2021-2023 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 28 
september 2020, § 50. Då beslutades ”att fastställa materialet och 
överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt hantering”. 
 
Av protokollet framgår att materialet bygger på det rambeslut som 
fattades av kommunfullmäktige den 11 juni 2020 § 73: 
 
Kommunstyrelsen                       185 304 tkr  
Miljö- och byggnadsnämnden         3 401 tkr  
Barn- och utbildningsnämnden   212 364 tkr  
Socialnämnden                           342 858 tkr  
Övriga                                             2 555 tkr   
 
Vidare är arbetshypotesen implementerad i materialet: 
• Att under perioden 2020-2021 ska verksamheterna vidtaga åtgärder så 
att de ligger i nivå med budgetram 2020, inför budget 2022. 
• Ej återställa underskott 2019, 2020, 2021. Synnerliga skäl. 
• Använda balanserade medel: 2021 – 2023 = 50 mkr 
• Åtgärder 2021 – 2023 kopplat till Folkhälsoarbete* 
• Skattehöjning 0,75 kr från 2022 
• Resultatmål = 1,0% (Viktigt att på sikt stärka eget kapital) (1 % = 7 500 
tkr) 
 
Sammantaget visas ett budgeterat underskott om -18 507 tkr före 
finansiering enligt arbetshypotesen och med de föreslagna åtgärderna 
nås ett budgeterat resultat om 4 693 tkr.  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
1. Att   löneutvecklingen justeras till 2,0 % över planperioden och att 
respektive förvaltningsram räknas om. 
 
2. Att   materialet Ekonomisk plan 2021-2023 revideras enligt dokument 
”Förändringar sedan Budgetberedning 2020-09-28 (daterat 2020-10-12) 
inför beslut i kommunfullmäktige. 
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       Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
3. Att   underskottet för 2019 ej återställs under 3 år då synnerliga skäl 
föreligger. 
 
4. Att   konstatera att budgeterad resultatnivå 2021-2023 innebär att 
återställande av underskottet 2019 har påbörjats. 
 
5. Att   2 mkr per år av balanserade medel avsätts i planen för att 
finansiera utvecklingsarbetet inom elevhälsa och IFO-verksamheten, 
barn- och unga. 
 
6. Att  17 mkr avsätts från balanserade medel 2021 
 
7. Att   bifalla socialnämndens äskande § 90 år 2020 om 3 mkr i utökad 
ram år 2021  
 
8. Att   socialnämndens ram minskas med 3 mkr år 2021, ytterligare 6 
mkr år 2022 samt ytterligare 6 mkr år 2023. Detta för effekter av 
folkhälsoarbetet vilket minskar försörjningsstöd och placeringar barn- och 
unga. 
 
9. Att   kommunchefen får i uppdrag att fördela ytterligare åtgärder på 2 
mkr inom kommunens verksamheter. 
 
10. Att   upprättad arbetshypotes antas som en inriktning för att 
kommunen under planeringsperioden ska uppnå ett resultat som 
överensstämmer med kommunens finansiella mål. 
 
11. Att   anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och 
inkomststat  
för 2021-2023. 
 
12. Att   i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de  
motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i  
handlingarna. 
 
13. Att   investeringar för år 2021 härmed antagits om 57 850 tkr.  
 
14. Att   bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid  
köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 10 000 tkr. 
 
15. Att   bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid  
bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr.  
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       16. Att   före inköp eller byggstart av investering överstigande 500 tkr ska 
beslut tas i nämnd eller för kommunstyrelsen i utskott. 
 
17. Att   beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; 
upp till 500 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef. Från 500 tkr till        
3 000 tkr av teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av 
kommunstyrelsen, därutöver fastställs av kommunfullmäktige. 
 
18. Att   för fyllande av kommunens medelsbehov 2021 av de till 
kommunen  
skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 21,52 
kr/skattekrona.  
 
19. Att   bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel,  
uppta lån om högst 30 000 tkr i 2021 års budget. 
 
20. Att   bemyndiga kommunstyrelsens utskott att under 2020 från fall  
till fall pröva frågan om disposition av i budget 2021 upptagna medel. 
 
21. Att   bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella 
ändringarna i  
budgeten som erfordras samt  
 
22. Att   bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om  
tilläggsbudget år 2021 för pågående projekt.  
 
Kommunchef Claes Hultgren och ekonomichef Britt-Inger Gustafsson 
presenterar ärendet. I samband med presentationen besvaras även 
frågor.  
 
Efter överläggningarna framställs följande yrkanden; 
 
Christer Olsson yrkar att 
1. Förslaget om skattehöjning med 75 öre från och med 2022 tas bort 
som förutsättning och underlag i planen 
2. Uppdra åt förvaltningarna att ta fram kostnadsreduceringar 
motsvarande 2,5% 
3. En kostnadsreducering med 2,5% ska vara ett prioriterat mål för hela 
planperioden och att detta skrivs in som ett sådant i budgetmaterialet  
4. BUN´s ram förstärks med 2 000 tkr för utveckling av 
glesbygdsskolorna i Brattfors, Nordmark, Lesjöfors och Nykroppa 
5. projektering av ny simhall fortsätter och att en ny kostnadskalkyl 
räknas fram som avser en nyproduktion av simhall med 50-metersbanor 
6. projektering och produktion av ny skola avslutas och tas bort ur den 
ekonomiska planen   
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       7. utvecklingsarbetet inom elevhälsan och IFO-verksamheten barn och 
unga, finansieras inom BUN´s och SOC`s ramar  
 
Jomark Polintan yrkar att 
1. före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska 
beslut tas i nämnd eller för kommunstyrelsen utskott 
2. beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; upp till 
100 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef. Från 100 tkr till 3 000 
tkr av teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, 
därutöver fastställs av kommunfullmäktige 
3. som prioriterat mål för kommunstyrelsen få en samlad organisation för 
avgiftshantering i kommunen 
 
Åsa Hååkman Felth yrkar att 
1. All SFI ska vara yrkesinriktad. Samverkan med olika utbildningsaktörer 
ska prioriteras. Olika branschföreträdares behov ska vara vägledande i 
upplägget av utbildning. Med branschföreträdare menas ex. lokalt 
företag el. kommunalt/regionalt behov av arbetskraft.    
 
Johnny Grahn yrkar  
1. antingen höja skatten med 75 öre i tre år eller att det sparas 
motsvarande för att klara att återställa underskotten för 2019 och 2020 
2. utreda finansieringen av en 50-metersbassäng. Troligen en 
skattehöjning med 25 öre.  
3. AIE får ställa om verksamheten med en återvandringshandläggare 
inom befintlig budget 
4. utreda återvandringsbidrag 
5. skolbygget skjuts på framtiden till budgeten tillåter en sådan stor 
investering 
 
Ordförande ställer föreliggande beslutsförslag 1-4,6-9, 12-15 och 19-22, 
under proposition. Kommunstyrelsen beslutar bifalla förslagen.  
 
Ordförande ställer föreliggande förslag 5 mot Christer Olssons yrkande 7 
under proposition. Sedan propositionen besvarats begärs votering. 
Votering genomförs med följande voteringsproposition; den som röstar 
för det föreliggande förslaget röstar Ja, den som röstar för Christer 
Olssons yrkande röstar Nej. Jomark Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie 
Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson och Åsa Hååkman Felth röstar 
Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban 
Pettersson och Johnny Grahn röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 6 
röster mot 5 beslutat bifalla det föreliggande förslaget.  
 
Ordförande ställer föreliggande förslag 10 mot Christer Olssons yrkande  
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       1 under proposition. Sedan propositionen besvarats begärs votering. 
Votering genomförs med följande voteringsproposition; den som röstar 
för det föreliggande förslaget röstar Ja, den som röstar för Christer   
Olssons yrkande röstar Nej. Jomark Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie 
Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson och Åsa Hååkman Felth röstar 
Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban 
Pettersson och Johnny Grahn röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 6 
röster mot 5 beslutat bifalla det föreliggande förslaget. 
 
Ordförande ställer Christer Olssons yrkande 2 under proposition. Sedan 
propositionen besvarats begärs votering. Votering genomförs med 
följande voteringsproposition; den som röstar för Christer Olssons 
yrkande röstar Ja, den som vill avslå detsamma röstar Nej. Jomark 
Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson 
och Åsa Hååkman Felth röstar Nej. Christer Olsson, Patrik Fornander, 
Peter Johansson, Urban Pettersson och Johnny Grahn röstar Ja. 
Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat avslå Christer 
Olssons yrkande. 
 
Ordförande ställer Christer Olssons yrkande 4 under proposition. Sedan 
propositionen besvarats begärs votering. Votering genomförs med 
följande voteringsproposition; den som röstar för Christer Olssons 
yrkande röstar Ja, den som vill avslå detsamma röstar Nej. Jomark 
Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson 
och Åsa Hååkman Felth röstar Nej. Christer Olsson, Patrik Fornander, 
Peter Johansson, Urban Pettersson och Johnny Grahn röstar Ja. 
Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat avslå Christer 
Olssons yrkande. 
 
Ordförande ställer Christer Olssons yrkande 5 under proposition. Sedan 
propositionen besvarats begärs votering. Votering genomförs med 
följande voteringsproposition; den som röstar för Christer Olssons 
yrkande röstar Ja, den som vill avslå detsamma röstar Nej. Jomark 
Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson 
och Åsa Hååkman Felth röstar Nej. Christer Olsson, Patrik Fornander, 
Peter Johansson, Urban Pettersson och Johnny Grahn röstar Ja. 
Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat avslå Christer 
Olssons yrkande. 
 
Ordförande ställer föreliggande förslag 11 mot Christer Olssons yrkande 
6 under proposition. Sedan propositionen besvarats begärs votering. 
Votering genomförs med följande voteringsproposition; den som röstar 
för det föreliggande förslaget röstar Nej, den som röstar för Christer 
Olssons yrkande röstar Ja. Jomark Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie 
Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson och Åsa Hååkman Felth röstar  
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       Nej. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban 
Pettersson och Johnny Grahn röstar Ja. Kommunstyrelsen har med 6 
röster mot 5 beslutat bifalla det föreliggande förslaget. 
 
Ordförande ställer föreliggande förslag 16 mot Jomark Polintans yrkande 
1 under proposition. Sedan propositionen besvarats konstateras att 
Jomark Polintans yrkande vunnit bifall.  
 
Ordförande ställer föreliggande förslag 17 mot Jomark Polintans yrkande 
2 under proposition. Sedan propositionen besvarats konstateras att 
Jomark Polintans yrkande vunnit bifall. 
 
Ordförande ställer föreliggande förslag 18 mot Johnny Grahns yrkande 1 
under proposition. Sedan propositionen besvarats begärs votering. 
Votering genomförs med följande voteringsproposition; den som röstar 
för det föreliggande förslaget röstar Nej, den som röstar för Johnny 
Grahns yrkande röstar Ja. Jomark Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie 
Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson, Christer Olsson, Patrik 
Fornander, Peter Johansson, och Åsa Hååkman Felth röstar Nej. Urban 
Pettersson och Johnny Grahn röstar Ja. Kommunstyrelsen har med 9 
röster mot 2 beslutat bifalla det föreliggande förslaget. 
 
Ordförande Åsa Hååkman Felth ställer sitt eget yrkande 1 under 
proposition.  Sedan propositionen besvarats konstateras att yrkandet 
vunnit bifall. 
 
Ordförande ställer Christer Olssons yrkande 3 under proposition. Sedan 
propositionen besvarats begärs votering. Votering genomförs med 
följande voteringsproposition; den som röstar för Christer Olssons 
yrkande röstar Ja, den som vill avslå detsamma röstar Nej. Jomark 
Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson 
och Åsa Hååkman Felth röstar Nej. Christer Olsson, Patrik Fornander, 
Peter Johansson, Urban Pettersson och Johnny Grahn röstar Ja. 
Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat avslå Christer 
Olssons yrkande. 
 
Ordförande Johnny Grahns yrkande 2 under proposition. Sedan 
propositionen besvarats begärs votering. Votering genomförs med 
följande voteringsproposition; den som röstar för Johnny Grahns  
yrkande röstar Ja, den som vill avslå detsamma röstar Nej. Jomark 
Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Anders 
Nilsson, Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, och Åsa 
Hååkman Felth röstar Nej. Urban Pettersson och Johnny Grahn röstar 
Ja. Kommunstyrelsen har med 9 röster mot 2 beslutat avslå Johnny 
Grahns yrkande.  
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       Ordförande Johnny Grahns yrkande 3 under proposition. Sedan 
propositionen besvarats begärs votering. Votering genomförs med 
följande voteringsproposition; den som röstar för Johnny Grahns   
yrkande röstar Ja, den som vill avslå detsamma röstar Nej. Jomark 
Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Anders 
Nilsson, Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, och Åsa 
Hååkman Felth röstar Nej. Urban Pettersson och Johnny Grahn röstar 
Ja. Kommunstyrelsen har med 9 röster mot 2 beslutat avslå Johnny 
Grahns yrkande. 
 
Ordförande Johnny Grahns yrkande 4 under proposition. Sedan 
propositionen besvarats begärs votering. Votering genomförs med 
följande voteringsproposition; den som röstar för Johnny Grahns  
yrkande röstar Ja, den som vill avslå detsamma röstar Nej. Jomark 
Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Anders 
Nilsson, Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, och Åsa 
Hååkman Felth röstar Nej. Urban Pettersson och Johnny Grahn röstar 
Ja. Kommunstyrelsen har med 9 röster mot 2 beslutat avslå Johnny 
Grahns yrkande. 
 
Ordförande Johnny Grahns yrkande 5 under proposition. Sedan 
propositionen besvarats begärs votering. Votering genomförs med 
följande voteringsproposition; den som röstar för Johnny Grahns  
yrkande röstar Ja, den som vill avslå detsamma röstar Nej. Jomark 
Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Anders 
Nilsson, Peter Johansson, och Åsa Hååkman Felth röstar Nej. Urban 
Pettersson och Johnny Grahn röstar Ja. Christer Olsson och Patrik 
Fornander avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har med 7 röster mot 
2 beslutat avslå Johnny Grahns yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att   löneutvecklingen justeras till 2,0 % över planperioden och att 
respektive förvaltningsram räknas om. 
 
Att   materialet Ekonomisk plan 2021-2023 revideras enligt dokument 
”Förändringar sedan Budgetberedning 2020-09-28 (daterat 2020-10-12) 
inför beslut i kommunfullmäktige. 
 
Att   materialet Ekonomisk plan 2021-2023 revideras som följd av 
tillstyrkande av Åsa Hååkman Felths yrkande nr 1 och Jomark Polintans 
yrkande 3. 
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       Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
Att   underskottet för 2019 ej återställs under 3 år då synnerliga skäl 
föreligger. 
 
Att   konstatera att budgeterad resultatnivå 2021-2023 innebär att 
återställande av underskottet 2019 har påbörjats. 
 
Att   2 mkr per år av balanserade medel avsätts i planen för att finansiera 
utvecklingsarbetet inom elevhälsa och IFO-verksamheten, barn- och 
unga. 
 
Att  17 mkr avsätts från balanserade medel 2021 
 
Att   bifalla socialnämndens äskande § 90 år 2020 om 3 mkr i utökad ram 
år 2021  
 
Att   socialnämndens ram minskas med 3 mkr år 2021, ytterligare 6 mkr 
år 2022 samt ytterligare 6 mkr år 2023. Detta för effekter av 
folkhälsoarbetet vilket minskar försörjningsstöd och placeringar barn- och 
unga. 
 
Att   kommunchefen får i uppdrag att fördela ytterligare åtgärder på 2 mkr 
inom kommunens verksamheter. 
 
Att   upprättad arbetshypotes antas som en inriktning för att kommunen 
under planeringsperioden ska uppnå ett resultat som överensstämmer 
med kommunens finansiella mål. 
 
Att   anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat  
för 2021-2023. 
 
Att   i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de  
motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i  
handlingarna. 
 
Att   investeringar för år 2021 härmed antagits om 57 850 tkr.  
 
Att   bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid  
köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 10 000 tkr. 
 
Att   bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid  
bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr.  
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       Att   före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska 
beslut tas i nämnd eller för kommunstyrelsen i utskott. 
 
Att   beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; upp 
till 100 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef. Från 100 tkr till        
3 000 tkr av teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av 
kommunstyrelsen, därutöver fastställs av kommunfullmäktige. 
 
Att   för fyllande av kommunens medelsbehov 2021 av de till kommunen 
skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 21,52 
kr/skattekrona.  
 
Att   bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel,  
uppta lån om högst 30 000 tkr i 2021 års budget. 
 
Att   bemyndiga kommunstyrelsens utskott att under 2020 från fall  
till fall pröva frågan om disposition av i budget 2021 upptagna medel. 
 
Att   bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringarna i  
budgeten som erfordras samt  
 
Att   bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om  
tilläggsbudget år 2021 för pågående projekt.  
 
Christer Olsson, Patrik Fornander och Peter Johansson reserverar sig i 
beslutet i de delar där Christer Olssons yrkanden 1-7 ej vunnit bifall. 
Johnny Grahn och Urban Pettersson reserverar sig mot beslutet i de 
delar där Johnny Grahns yrkanden 1-5 ej vunnit bifall.  
_______ 
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       Au § 52  Ks §  106                              Dnr 2020/240                        
 
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 
 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar 
för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst 
medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Visar varje medlems insatskapital till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
  
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige 
att   Filipstads kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 300 kronor samt att 
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 
 
att   Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 
belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
 
att   inbetalning av insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening 
sker enligt följande: 
2020 =  2 200 000 kronor (återbetalt Förlagslån) 
2023 =     983 900 kronor 
2024 =  1 061 300 kronor 
 
att   Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att 
för Kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 
 
att   Filipstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att   delegera till ekonomichef, under förutsättning att ovanstående 
fastställs, att verkställa inbetalningarna av insatskapital enligt 
ovanstående beslutade tidplan. 
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       Ekonomichef Britt-Inger Gustafsson presenterar ärendet. I samband med 
presentationen besvaras även frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   bifalla föreliggande förslag. 
_______ 
 
Ekonomichefen Britt-Inger Gustafsson presenterar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
Enligt arbetsutskottet. 
 
_________ 
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       Ks  §  107                          Dnr  2020/228 
 
 
Projektering Fas 1 ny simhall 
Kommunstyrelsens teknikutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 
2020, § 78 och beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att   ta beslut om att inleda projektering (så kallad Fas 1) av nyproduktion 
av simhall i Filipstad. Kostnaden för projektering av ny simhall i Filipstad 
är beräknad till totalt 8 miljoner kronor. Då 1 miljon kronor finns som 
kvarvarande medel inom simhallsprojektet äskas resterande 7 miljoner 
kronor för projekteringen.  
att   besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt inleda 
arbetet med framtagande av planprogram för ny simhall som inledande 
del av projekteringen (Fas 1), finansiering av denna inledande del sker 
genom kvarvarande medel 1 miljon kronor inom simhallsprojektet. 
 
Fastighetschef Per Green presenterar ärendet. I samband med 
presentationen besvaras även frågor. 
 
Christer Olsson yrkar bifall till teknikutskottets förslag samt tilläggsyrkar 
att projekteringen fortsättningsvis ska vara baserad på en anläggning 
med 50-metersbanor, samt att anläggningen ska placeras på Skogsryd 
för att kunna nå samordningsvinster med ishallen bland annat vad gäller 
energiförsörjning. Johnny Grahn yrkar bifall till Christer Olssons 
tilläggsyrkande. 
 
Ordförande ställer Christer Olssons tilläggsyrkande under proposition. 
Sedan propositionen besvarats begärs votering. Votering genomförs 
med följande justerade voteringsproposition; den som röstar för Christer 
Olssons tilläggsyrkande röstar Ja, den som röstar för att avslå 
tilläggsyrkandet röstar Nej. Jomark Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie 
Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson och Åsa Hååkman Felth röstar 
Nej. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban 
Pettersson och Johnny Grahn röstar Ja. Kommunstyrelsen har med 6 
röster mot 5 beslutat avslå tilläggsyrkandet. 
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       Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att   ta beslut om att inleda projektering (så kallad Fas 1) av nyproduktion 
av simhall i Filipstad. Kostnaden för projektering av ny simhall i Filipstad 
är beräknad till totalt 8 miljoner kronor. Då 1 miljon kronor finns som 
kvarvarande medel inom simhallsprojektet äskas resterande 7 miljoner 
kronor för projekteringen.  
att   besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt inleda 
arbetet med framtagande av planprogram för ny simhall som inledande 
del av projekteringen (Fas 1), finansiering av denna inledande del sker 
genom kvarvarande medel 1 miljon kronor inom simhallsprojektet. 
 
Christer Olsson, Patrik Fornander och Peter Johansson reserverar sig 
mot beslutet. 
_______ 
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       Ks  § 108                           Dnr  2020/250 

Ny skollokal och idrottshall 
Förvaltningschefen Inge Nilsson Piehl och Tf skolchef Sten-Åke Eriksson 
har genomfört processen i ärendet som redovisas i tjänsteskrivelse 12 
oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Bifogad presentation Ny skola och Idrottshall, presentation 
Skollokalutredning process 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna föreliggande förslag till ny skollokal och idrottshall i 
Filipstad, 
 
Att godkänna tidplan för byggande av ny skollokal och idrottshall i 
Filipstad, 
 
Att godkänna kostnaden om 133 000 000 kr för byggande av ny 
skollokal, 39 000 000 kr för byggande av ny idrottshall i Filipstad och 11 
000 000 kr för all utvändigt markarbete, skolgård och trafik- och 
parkeringsytor i anslutning till dessa.  
Summa kostnad 183 000 000 kr och föreslå kommunfullmäktige 
godkänna kostnaden och tidplan för byggande av ny skollokal och 
idrottshall i Filipstad och ge förvaltningen i uppdrag skriva avtal med vår 
entreprenör NCC om byggnation av ny skollokal och idrottshall, Fas2. 
 
Projektledare Per-Arne Söderstedt presenterar ärendet tillsammans med 
teknisk chef Inge Nilsson-Piehl och byggprojektledare Stefan Andersson.  
 
Jomark Polintan och Åsa Hååkman Felth yrkar bifall till föreliggande 
förslag.  
 
Christer Olsson yrkar att 
1. förslaget till beslut avslås i de delar som rör byggande av ny skola. 
2. projekteringen av ny skola avslutas 
3. projekteringen av ny idrottshall fortsätter 
 
Johnny Grahn yrkar avslag på föreliggande förslag. 
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       Anders Nilsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar anmoda Barn- och 
utbildningsnämnden att bereda ärendet och yttra sig före 
Kommunfullmäktige.  
 
Ordförande konstaterar att föreliggande förslag är huvudförslag. Vidare 
ställs proposition på Christer Olssons yrkanden mot Johnny Grahns 
yrkande för att utse motförslag. Ordförande finner att Christer Olssons 
yrkanden utsetts till motförslag. 
 
Ordförande ställer sedan föreliggande förslag mot Christer Olssons 
yrkanden under proposition. Sedan propositionen besvarats begärs 
votering. Votering verkställs med följande voteringsproposition; den som 
röstar för föreliggande förslag röstar Ja, den som röstar för Christer 
Olssons yrkanden röstar Nej. Jomark Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie 
Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson och Åsa Hååkman Felth röstar 
Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander och Peter Johansson röstar Nej. 
Urban Pettersson och Johnny Grahn avstår från att rösta. 
Kommunstyrelsen beslutar med 6 röster mot tre att bifalla föreliggande 
förslag. 
 
Ordförande ställer Anders Nilssons yrkande under proposition. Sedan 
propositionen besvarats finner ordförande att yrkandet vunnit bifall.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande förslag till ny skollokal och idrottshall i 
Filipstad, 
 
att   godkänna tidplan för byggande av ny skollokal och idrottshall i 
Filipstad, 
 
att   godkänna Kostnaden om 133 000 000 kr för byggande av ny 
skollokal, 39 000 000 kr för byggande av ny idrottshall i Filipstad och 11 
000 000 kr för all utvändigt markarbete, skolgård och trafik- och 
parkeringsytor i anslutning till dessa.  
Summa kostnad 183 000 000 kr samt  
 
att   föreslå kommunfullmäktige godkänna kostnaden och tidplan för 
byggande av ny skollokal och idrottshall i Filipstad och ge förvaltningen i 
uppdrag skriva avtal med vår entreprenör NCC om byggnation av ny 
skollokal och idrottshall, Fas2 samt 
 
att   anmoda Barn- och utbildningsnämnden att bereda ärendet och yttra 
sig före Kommunfullmäktige. 
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       Christer Olsson, Patrik Fornander och Peter Johansson reserverar sig 
mot beslutet i de delar där Christer Olssons yrkanden ej vunnit bifall.  
Johnny Grahn och Urban Pettersson reserverar sig mot beslutet då 
Johnny Grahns yrkande ej utsetts till motförslag.  
_______ 
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 Ks § 109                 Dnr 2020/4 
 
Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning 
 
Ekonomienheten redovisar den förteckning över placeringar, lån och 
likviditetsställning som upprättats för perioden  
17 september – 13 oktober 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
_____ 
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 Ks § 110                         Dnr 2020/115 
 
Budgetuppföljning september 2020 
 
Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per september 
månad 2020 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, 
socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt övriga nämnders 
verksamhetsområden. Sammantaget visar uppföljningen en prognos på 
ett underskott om -25 265 tkr för året.  
 
Ekonomichef Britt-Inger Gustafsson presenterar uppföljningen och 
besvarar frågor.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna. 
_______ 
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       Ks §  111                                   Dnr 2020/9 
 
Rapport förvaltningschef BUF 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-27 § 108 beslutades 
bland annat  
att   barn- och utbildningsnämnden omgående vidtar konkreta åtgärder 
för att hantera det ekonomiska underskottet  
att   förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen avrapporterar 
arbetet fortlöpande till varje kommunstyrelse tillsvidare  
att   kommunchefen uppdras övervaka rapporteringen enligt ovan 
 
Tillförordnad förvaltningschef Claes Hultgren rapporterar i ärendet. 
Vidare föreslår han att redovisningar enligt Kommunstyrelsens beslut     
§ 108 år 2019 inte ska ske fortsättningsvis. 
 
Patrik Fornander yrkar bifall till Claes Hultgrens förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar¨ 
 
att   med godkännande lägga redovisningen till handlingarna samt 
 
att   redovisningar enligt Kommunstyrelsens beslut § 108 år 2019 inte 
ska ske fortsättningsvis. 
_______  
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       Ks §  112                                   Dnr 2020/ 252                  
 
Deklaration för en stark demokrati 
 
Vi vill värna alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter 
och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, 
främlingsfientlighet, korruption och rasism.  
 
Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén 
Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera 
den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. 
 
Värmlands kommuner signerar var för sig Deklaration för en stark 
demokrati tillsammans med Landshövding Georg Andrén. 
 
Beslutsunderlag 
Deklaration för en stark demokrati. 
 
Åsa Hååkman Felth yrkar att en revidering av materialet görs genom att 
sista punktens första mening stryks.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   med den föreslagna revideringen ställa sig bakom förslaget. 
_______ 
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       Ks  § 113                           Dnr  2020/251 
 
Organisationsförändring  
 
I tjänsteskrivelse 14 oktober 2020 redovisas processen i ärendet 
”Utvecklingskontor, styrkekedjor och folkhälsoarbete” av kommunchefen 
Claes Hultgren, förvaltningschefen Hannes Fellsman och kanslichefen 
Catrin Marsell.  
 
I samband med det politiska initiativet att bilda en ny centraliserad 
arbetsmarknads- och integrationsenhet under kommunstyrelsen 2015 
initierades även ett arbete att stärka kommunens arbete med extern 
finansiering. Filipstad har en lång historia av att vara effektiva med att 
söka externa finansiering, något som låg till grund för arbetet med ett 
gemensamt EU-sekretariat som bildades 2016. 
 
För att ytterligare stärka kommunens möjligheter att söka projektmedel 
som gynnar Filipstads utveckling, är det lämpligt att förändra EU-
sekretariatet till att vara ett utvecklingskontor med central 
organisationsplacering. Detta ger förutsättningar för kommunchef och 
ledningsgrupp att gemensamt prioritera och stödja strategiska 
utvecklingsprocesser i Filipstads kommun.    
 
Utvecklingskontoret bör även ges uppdraget att vara sammanhållande i 
frågor som är viktiga och utpekade som prioriterade. Särskilt i frågor som 
saknar annan naturligt ansvarig. För att ge en bra förutsättning för att 
lyckas med uppdraget är ett sådant uppdrag relativt långsiktigt och väl 
definierat. Idag utgör det strategiska folkhälsoarbetet en sådan fråga. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14 
MBL-protokoll från 2020-10-14 
 
Förslag till beslut 
att   organisera nuvarande EU sekretariatet inom kommunkansliet 
att   benämningen EU sekretariat ändras till Utvecklingskontor samt 
att   uppdra till utvecklingskontoret att bistå kommunchef och FC grupp i   
       utpekade strategiska frågor för det kommunövergripande arbetet 
att   det noteras att Folkhälsoarbetet nu utgör ett strategiskt område.  
  
Förvaltningschef Hannes Fellsman och kanslichef Catrin Marsell 
presenterar ärendet och besvarar frågor. 
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       Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   organisera nuvarande EU sekretariatet inom kommunkansliet 
 
att   benämningen EU sekretariat ändras till Utvecklingskontor samt 
 
att   uppdra till utvecklingskontoret att bistå kommunchef och FC grupp i   
       utpekade strategiska frågor för det kommunövergripande arbetet 
 
att   det noteras att Folkhälsoarbetet nu utgör ett strategiskt område. 
_______ 
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       Ks  §  114                          Dnr  2020/243 
 
Revidering av riktlinjer för kompetensförsörjning 
 
Kommunstyrelsen beslutade fastställa riktlinjer för kompetensförsörjning 
den 28 november 2018.  
 
I skrivningarna i riktlinjerna finns inte hänsyn taget till att avsteg ibland 
behöver göras och inte heller vem eller vilken instans som beslutar om 
eventuella avsteg. De tillfällen där avsteg kan behöva göras kan tex vara 
i samband med en omorganisation.  
 
Vid avsteg från riktlinjerna är det viktigt att värna öppenhet och 
transparens. Därför föreslås riktlinjerna kompletteras med att ”Avsteg 
från riktlinjerna kan göras vid specifika fall där särskilda omständigheter 
föreligger. Beslut om avsteg fattas av Kommunstyrelsen när det gäller 
kommunchef eller förvaltningschef och i övriga fall av personalchef. 
Beslut av personalchef redovisas kommunstyrelsens arbetsutskott”.   
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för kompetensförsörjning 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14 
MBL-protokoll från 2020-10-14 
 
Förslag till beslut 
att kommunstyrelsen beslutar fastslå föreslagen revidering. 
 
Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet och besvarar frågor.  
 
Christer Olsson yrkar att förslaget avslås. Johnny Grahn och Patrik 
Fornander yrkar bifall till Christer Olssons avslagsyrkande. 
 
Sedan ordförande ställt föreliggande förslag mot Christer Olssons 
avslagsyrkande under proposition begärs votering. Votering sker med 
följande voteringsproposition; den som röstar för föreliggande förslag 
röstar Ja, den som röstar för Christer Olssons avslagsyrkande röstar Nej.  
Jomark Polintan, Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Anders 
Nilsson och Åsa Hååkman Felth röstar Ja. Christer Olsson, Patrik 
Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och Johnny Grahn röstar 
Nej. Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat bifalla 
föreliggande förslag.   
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       Kommunstyrelsen beslutar  
 
att   fastslå föreslagen förändring. 
 
 
Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson 
och Johnny Grahn reserverar sig mot beslutet. 
_______ 
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 Ks § 115                            Dnr 2020/220 
 
Tillsättande av förvaltningschef- Barn- och utbildningsförvaltningen 

 
Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 16 september 
2020 att med anledning av att kommunstyrelsen träffat 
överenskommelse med dåvarande förvaltningschef inom barn- och 
utbildningsförvaltningen uppstod ett behov av att se över 
förvaltningsorganisationen och hur den ska ledas framöver för att möta 
de ekonomiska utmaningar som nämnden/förvaltningen står inför. 
 
Under våren har det pågått ett utredningsarbete för att se över barn- och 
utbildningsförvaltningens ekonomi, ledning- och administration samt i 
övrigt föreslå åtgärder för att anpassa verksamheten till framtidens 
behov. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 15 september 2020 fastställt ny 
ledningsorganisation för nämndes verksamhet.  
 
Förslag till beslut 
Att nuvarande skolchef Sten-Åke Eriksson tillsätts som förvaltningschef 
för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut BUN 2020-09-15 § 50, Tjänsteskrivelse 2020-08-24 Ändrad 
ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen, MBL-
protokoll §11, 2020-08-31. 
 
Christer Olsson yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på att 
Riktlinjer för kompetensförsörjning enl. beslut av Kommunstyrelsen 
2018-11-28, § 71 tillämpas och följs och att rekryteringsprocessen sker i 
enlighet med dessa.  
 
Johnny Grahn yrkar bifall till Christer Olssons återremissyrkande.  
 
Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition. Sedan 
propositionen besvarats begärs votering. Votering sker med följande 
voteringsproposition; den som röstar för att ärendet återremitteras röstar 
Ja, den som vill avslå återremissyrkandet röstar Nej. Jomark Polintan, 
Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Anders Nilsson och Åsa 
Hååkman Felth röstar Nej. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter 
Johansson, Urban Pettersson och Johnny Grahn röstar Ja. 
Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat avslå 
återremissyrkandet.   
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       Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   nuvarande skolchef Sten-Åke Eriksson tillsätts som förvaltningschef 
för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson 
och Johnny Grahn reserverar sig mot beslutet. 
_______ 
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       Ks §  116                                  Dnr 2020/226 
 
Redovisning av Stiftelsen Filipstadsbostäders ekonomi 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-23 § 102 beslutades 
bland annat att Stiftelsen Filipstadsbostäder rapporterar till varje 
kommunstyrelse hur ekonomin ser ut  
 
Ekonom Johanna Gustafsson presenterar stiftelsens budget och senaste 
prognos. De mest prognos- och resultatpåverkande händelserna 
kommenterades särskilt.  
 
Åsa Hååkman Felth yrkar med instämmande av Christer Olsson att 
redovisning av Stiftelsen Filipstadsbostäders ekonomi framgent sker till 
det kommunstyrelsesammanträde som följer efter stiftelsens 
sammanträde.   
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   med godkännande lägga redovisningen till handlingarna samt 
 
att   redovisning av Stiftelsen Filipstadsbostäders ekonomi framgent sker 
till det kommunstyrelsesammanträde som följer efter stiftelsens 
sammanträde. 
_______  

 
  



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
     
Kommunstyrelsen  
 
 
 
 

 21 oktober 2020 
 

31 
 
 

       Ks  § 117                           Dnr  2020/68 
 
Finansiering – Rivningar fastigheter Lesjöfors 
 
Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 15 oktober 2020 
att teknikutskottet har tidigare beslutat om finansiering av etapp 1 för 
rivningsentreprenaden i Lesjöfors avseende fastigheterna Skolgatan 23-
29, samt Rämsvägen 2-4 i Lesjöfors. Beslut finns även gällande 
Stiftelsen Filipstadsbostäders fastighet belägen på Skolgatan 31 som 
även omfattas i denna skrivelse. 
 
Genom tidigare avsatt medel för planerade rivningar i Lesjöfors finns  
2 945 000 kr att tillgå för detta ändamål. Ca 250 000 kr är förbrukade av 
dessa i etapp 1 (miljösanering m.m enligt tidigare beslut i 
Teknikutskottet). 
 
Vid Migrationsverkets utträde ur fastigheterna ställdes återställningskrav 
mot myndigheten vilket renderade i en uppkommen fordran om 1 476 
554 kr, vilken också utbetalats. Ytterligare, oreglerade, fordran mot 
Migrationsverket kvarstår men är inte upptagna i denna skrivelse. 
 
Rivningsentreprenaden inklusive återställande av mark är under 
upphandling men beräknas uppgå till ca 4 200 000 kr varför finansiering 
önskas genom att fastighetsenheten fritt fogar över ovan nämnda medel. 
Dock maximerat till kostnaden för rivningsentreprenadens totala kostnad. 
Vid avslutad rivningsprocess regleras den del som tillhör stiftelsen 
Filipstadsbostäder. 
 
Förslag till beslut 
Att föreslå kommunstyrelsen att bevilja finansiering av rivningen för 
fastigheterna; Skolgatan 23-29, Skolgatan 31 samt Rämsvägen 2-4 i 
Lesjöfors via tidigare avsatt medel samt förfoga över inkomna 
ersättningar från Migrationsverket avseende besiktningar av samma 
fastigheter. Total summa att tillgå: 4 421 554 kr 
 
Kommunchef Claes Hultgren och fastighetschef Per Green presenterar 
förslaget.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja finansiering av rivningen för fastigheterna; Skolgatan 23-29, 
Skolgatan 31 samt Rämsvägen 2-4 i Lesjöfors via tidigare avsatt medel 
samt förfoga över inkomna ersättningar från Migrationsverket avseende 
besiktningar av samma fastigheter. Total summa att tillgå: 4 421 554 kr 
_______ 
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 Ks § 118 
 
Anmälningsärenden 

 
 

1. Remissvar – Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper dnr 2020/233 
 

2. Betänkande SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget dnr 2020/234 

 
3. Länsstyrelsens yttrande över Filipstads kommuns förslag till 

områdesbegränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende 
i vissa områden dnr 2020/37 

 
4. Socialnämndens svar på revisionsrapporten Granskning av 

uppföljning och kontroll avseende försörjningsstöd dnr 2020/176 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
_______ 
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