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Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl. 09:00–11:50 

  

Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Boo Westlund (OR) 

Pernilla Boström (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Stellan Andersson (C) 

Christina Axelsson (OR) 

Lena Svensson (S) 

Thony Liljemark (OR) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Mikael Edvardsson (SD), 09:10-11:50 

Malin Ericsson (S) 

Jan Klarström (SD), 09:00-09:10 

  

Övriga Eva Johansson (OR) 

Erik Fröjel (S) 

Margot Karlsson (S) 

Håkan Lindh (S) 

Roger Brodin (M), 09:10-11:50 

Jan Lilja, kommunchef  

Helena Granlund, kommunsekreterare 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2019-01-04 

  

Avser paragrafer 1 - 23 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Jens Fischer 

  

  

Justerande  

 Lena Svensson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-01-03 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-04 

Datum då anslaget tas ned 2019-01-26 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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Dnr KS 2018/501 

§ 1 Val av fem ledamöter, varav en ordförande och en 

vice ordförande, och fem ersättare till 

kommunledningsutskottet 

Kommunstyrelsen skall utse fem ledamöter varav en ordförande och en 

viceordförande samt fem ersättare till kommunledningsutskottet för 

mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer till kommunledningsutskottet följande ledamöter:  

Jens Fischer (OR)  

Peter Åkerström (OR)  

Tomas Pettersson (S)  

Malin Ericsson (S)  

Stellan Andersson (C) 

varav Jens Fischer (OR) väljs till ordförande och Tomas Pettersson (S) väljs till 

vice ordförande. 

Kommunstyrelsen väljer till kommunledningsutskottet följande ersättare: 

Christina Axelsson (OR)  

Åsa Kréstin Höglund (OR)  

Margot Karlsson (S)  

Erik Fröjel (S)  

Anna-Karin Berglund (C) 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Personalenheten 
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Dnr KS 2018/502 

§ 2 Val av fem ledamöter, varav en ordförande och en 

vice ordförande, och fem ersättare till barn- och 

bildningsutskottet 

Kommunstyrelsen skall utse fem ledamöter varav en ordförande och en vice 

ordförande samt fem ersättare till barn- och bildningsutskottet för mandatperioden 

2019-01-01- 2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer till barn- och bildningsutskottet följande ledamöter:  

Boo Westlund (OR) 

Birgitta Söderlund (OR) 

Lena Svensson (S)  

Håkan Lindh (S) 

Emma Koskelainen (L) 

varav Boo Westlund (OR) väljs till ordförande och Lena Svensson (S) väljs till 

vice ordförande. 

Kommunstyrelsen väljer till barn- och bildningsutskottet följande ersättare:  

Katarina Carlsten (OR) 

Jens Fischer (OR) 

Ulla Lundh (S) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten  

Personalenheten 
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Dnr KS 2018/503 

§ 3 Val av fem ledamöter, varav en ordförande och en 

vice ordförande, och fem ersättare till individ- och 

omsorgsutskottet 

Kommunstyrelsen skall utse fem ledamöter varav en ordförande och en 

viceordförande samt fem ersättare till individ- och omsorgsutskottet för 

mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer till individ- och omsorgsutskottet följande ledamöter:  

Thony Liljemark (OR) 

Eva Johansson (OR) 

Pernilla Boström (S)  

Sten-Inge Olsson (S) 

Roger Brodin (M) 

varav Thony Liljemark (OR) väljs till ordförande och Pernilla Boström (S) väljs 

till vice ordförande. 

Kommunstyrelsen väljer till individ- och omsorgsutskottet följande ersättare:  

Katarina Carlsten (OR) 

Åsa Kréstin Höglund (OR) 

Malin Ericsson (S) 

Tomas Pettersson (S) 

Anna-Karin Berglund (C) 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Personalenheten 
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Dnr KS 2018/504 

§ 4 Val av ett ombud till Föreningen Sveriges 

Vattenkraftskommuner 

Kommunstyrelsen skall utse ett ombud till föreningen Sveriges 

Vattenkraftskommuner för mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Peter Åkerström (OR) till ombud till föreningen Sveriges 

Vattenkraftskommuner för mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2018/505 

§ 5 Val av ett ombud och en ersättare till Hagfors 

Energi AB - vid bolagsstämmor 

Kommunstyrelsen skall utse ett ombud och en ersättare till representanter för 

Hagfors kommun vid Hagfors Energi AB:s bolagsstämmor under mandatperioden 

2019-01-01 - 2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Jens Fischer (OR) till ordinarie ombud och Tomas 

Pettersson (S) till ersättare. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2018/506 

§ 6 Val av ett ombud och en ersättare till Hagforshem 

AB - vid bolagsstämmor 

Kommunstyrelsen skall utse ett ombud och en ersättare till representanter för 

Hagfors kommun vid Hagforshem AB:s bolagsstämmor under mandatperioden 

2019-01-01 - 2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Jens Fischer (OR) till ordinarie ombud och Tomas 

Pettersson (S) till ersättare. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2018/507 

§ 7 Val av en representant till kommunens 

Fiskevårdsföreningar 

Kommunstyrelsen skall utse en representant för Hagfors kommun till kommunens 

Fiskevårdsföreningar under mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Stellan Lundqvist (OR) till representant. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2018/508 

§ 8 Val av fyra ledamöter, varav en ordförande, och 

fyra ersättare till kommunens Pensionärsråd 

Kommunstyrelsen skall utse fyra ledamöter varav en ordförande och fyra ersättare 

till kommunens Pensionärsråd för mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande till ledamöter till kommunens pensionärsråd:  

Thony Liljemark (OR) 

Eva Johansson (OR) 

Pernilla Boström (S)  

Sten-Inge Olsson (S) 

varav Thony Liljemark (OR) väljs till ordförande. 

Kommunstyrelsen väljer följande ersättare till kommunens pensionärsråd:  

Stellan Lundqvist (OR) 

Thor Millvik (OR) 

Malin Ericsson (S) 

Tomas Pettersson (S) 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2018/509 

§ 9 Val av fyra ledamöter, varav en ordförande, och 

fyra ersättare till kommunens Råd för 

funktionshinderfrågor 

Kommunstyrelsen skall utse fyra ledamöter varav en ordförande och fyra ersättare 

till kommunens Råd för funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-01-01- 

2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande till ledamöter till kommunens Råd för 

funktionshinderfrågor:  

Thony Liljemark (OR)  

Eva Johansson (OR)  

Pernilla Boström (S)  

Sten-Inge Olsson (S) 

varav Thony Liljemark (OR) väljs till ordförande. 

Kommunstyrelsen väljer följande ersättare till kommunens Råd för 

funktionshinderfrågor:  

Stellan Lundqvist (OR)  

Thor Millvik (OR)  

Malin Ericsson (S)  

Tomas Pettersson (S) 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2018/510 

§ 10 Val av en representant (tjänsteman) och en 

ersättare till Skogsstyrelsens lokala Sektorsråd 

Kommunstyrelsen skall utse en representant och en ersättare till Skogsstyrelsens 

lokala Sektorsråd för mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen att utse en representant 

och en ersättare till Skogsstyrelsens lokala Sektorsråd för mandatperioden 2019-

01-01 - 2022-12-31. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten  

Kommunchef Jan Lilja 
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Dnr KS 2018/511 

§ 11 Val av två ledamöter och fyra representanter 

(tjänstemän) till Styrgrupp för Ungas Hälsa 

Kommunstyrelsen ska välja två ledamöter och fyra representanter till Styrgrupp 

för Ungas Hälsa för mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Thony Liljemark (OR) och Boo Westlund (OR) till 

ledamöter. 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen att utse fyra 

representanter till Styrgrupp för Ungas Hälsa för mandatperioden 2019-01-01- 

2022-12-31. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Kommunchef Jan Lilja 
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Dnr KS 2018/512 

§ 12 Val av en ledamot till kommunens Kulturråd 

Kommunstyrelsen ska välja en ledamot till kommunens Kulturråd för 

mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Jens Fischer (OR) till ledamot. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2018/28 

§ 13 Verksamhets- och budgetuppföljning 

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-november 2018 uppgår 

till 650,7 miljoner kronor (mkr) vilket är 23,5 mkr mer än budget (-3,8 %). 

Kapitalkostnader, interna fördelningar för hyra, kost och städ är inlagda i budget 

och redovisningen Löneökningspotten är delvis utfördelad. Återstår gör Barn- och 

bildning, vilket utfördelas under december. Totalt har 7,2 mkr utfördelats och av 

potten återstår 3,2 mkr. Årets sjätte prognos på skatteintäkter och generella bidrag 

(cirk 18:37) har använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär lägre intäkter 

än budgeterat om totalt -1,4 mkr. Barn- och bildning samt sociala avdelningen 

bedöms för helåret uppvisa underskott inom respektive avdelnings 

flyktingverksamhet. I tabellen har därför budget för nämnda avdelningar samt 

budget och utfall för generella bidrag påverkats av ersättning från den avsättning 

som finns sedan 2015 för flyktingrelaterade kostnader. Totalt har Barn och 

bildningsavdelningen tillförts 4,5 mkr och sociala avdelningen 5,0 mkr och 

således både utfall och budget för generella bidrag med totalt 9,5 mkr. Formellt 

politiskt beslut tas i samband med bokslutet för 2018. Extraordinära poster avser 

av Region Värmland inlösande av revers 28/12-18 med ett bokfört värde om noll 

kronor, 919 tkr, 350 tkr vilket avser den förskingring som skett och vilken 

bokföringsmässigt skrivs av men samtidigt långtidsbevakas samt 

realisationseffekt vid försäljning av Hagforshem AB till det nybildade Hagfors 

Stadshus AB, +12 500 tkr. På koncernnivå elimineras realisationseffekten. 

Kostnader för skattetillägg avseende felaktig uppgift om underlag för särskild 

löneskatt i deklaration för 2017 påverkar KLU:s prognos med -1,5 mkr. Totalt 

bedöms 5,2 mkr av verksamhetspotten åtgå till att täcka volymrelaterade 

kostnader inom Barn- och bildning (2,0 mkr), Sociala avdelningen (0,6 mkr), 

Vård- och omsorgsavdelningen (1,8 mkr) samt Samhällsbyggnadsavdelningen 

(0,8 mkr). Återstår därmed 1,9 mkr av verksamhetspott. 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 3,4 

mkr högre jämfört med budget (-0,5 %). De större avvikelserna mot budget, innan 

fördelning av verksamhetspott, i helårsprognosen är: 

 Barn- och bildningsutskottet   -2,2 mkr 

 IOU: Sociala avdelningen   -0,9 mkr 

 Samhällsbyggnadsutskottet   -2,0 mkr 

 Vård- och omsorgsavdelningen   -2,7 mkr  

 Skatteintäkter o generella bidrag    -1,4 mkr 

 Extraordinära poster   13,1 mkr 
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Budgeterat resultat för 2018 enligt beslut i november 2017 av 

kommunfullmäktige var +2,5 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli 11,4 mkr (1,6 %). 

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-11-15 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/194 

§ 14 Revidering av delegeringsordning 

Nuvarande delegeringsordning antogs av kommunstyrelsen 2018-05-14 § 67 att 

gälla från och med 2018-05-25. Med anledning av sammanslagningen av 

kommunledningsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet har ett förslag till 

revidering av gällande delegeringsordning utarbetats. 

Dessutom är barn- och bildningschef numera tillika skolchef och 2019-06-30 

försvinner titeln förskolechef och ersätts med rektor. 

Titeln vård- och omsorgschef försvinner och ersätts med socialchef. 

Den reviderade delegeringsordningen bör gälla från och med 2019-01-07. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-12-27 

Förslag på reviderad delegeringsordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning att 

gälla från och med 2019-01-07. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2018/451 

§ 15 Drift- och underhållsavtal för stamfiber 

Bakgrund 

Hagfors kommun bygger ortssammabindande bredbandsnät inom ramen för 

Region Värmlands projekt Bredbandsutbyggnad i Värmland som delvis 

finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Genom utbyggnaden av 

ortssammabindande nät, skapas möjligheter för aktörer på bredbandsmarknaden 

(t.ex. kommuner, kommunala bolag, privata operatörer och fiberföreningar) att 

etablera och ansluta lokala accessnät som hushåll och företag kan ansluta sig till. 

Kommunens utbyggnad av ortssammabindande nät är en 

marknadskompletterande åtgärd som ökar möjligheterna för att aktörerna på 

bredbandsmarknaden ska ha möjligheter att etablera lokala accessnät. Genom 

detta ökar möjligheterna för kommunen att uppnå måluppfyllelse i kommunala, 

regionala och nationella bredbandsstrategier. 

Uppdraget 

Mot bakgrund av att EU ställer krav på att kommunen ska äga anläggningen i 

minst 5 år räknat från den sista utbetalningen av stöd i projektet uppstår ett behov 

av att nätägaren ansvarar för drift och underhåll av anläggningen. Hagfors 

kommuns har inget eget stadsnät med en uppbyggd organisation som kan ansvara 

för drift och underhåll av bredbandsnät som klassas som allmänna 

kommunikationsnät. För att säkerställa att medborgare under alla förhållanden har 

tillgång till bredband, ska uppdrag att förvalta och driva bredbandsanläggningarna 

tilldelas lämplig extern part. 

Skanova AB äger och driver ett öppet nät och tillhandahåller fiber till andra 

operatörer på likvärdiga villkor. De har också en väl upparbetad organisation för 

leverans, drift och underhåll genom sin egen verksamhet och genom 

kontrakterade entreprenörer. Skanova är därför en lämplig part att ges i uppdrag 

att förvalta, driva och underhålla det ortssammabindande nät som Hagfors 

kommun byggt och bygger inom ramen för Region Värmlands projekt 

Bredbandsutbyggnad i Värmland. 

SGEI – en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 

En tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI – Service of General Economic 

Interest) är en tjänst som är av stor vikt för medborgarna och betydande för att 

samhället ska fungera. Optisk fiber är idag den mest stabila bredbandstekniken 

som finns på marknaden. I takt med samhällets digitala utveckling är tillgången 
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till bredband av yttersta vikt för kommunikation och delaktighet mellan 

myndigheter, vårdinstanser och medborgare. 

Ett uppdrag av detta slag som beskrivs ovan är att betrakta som en tjänst av 

allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) enligt unionsrätten. Avtalet som tecknas är 

därmed en handling som bekräftar att Skanova AB tilldelats detta uppdrag enligt 

artikel 4 i EU-kommissionens beslut. 

Med Kommissionens beslut avses Europeiska kommissionens beslut (2012/21EU) 

av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för 

allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att 

tillhandahåll tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 7, 11.1.2012, s. 3). 

Handlingar i ärendet 

Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2018-12-20 

Karta över stamfibersträckor ERUF 1-3 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Skanova AB (org. nr: 556446-

3734) att i enlighet med artikel 4 i EU-kommissionens beslut, att förvalta 

samt ombesörja drift och underhåll av de bredbandsanläggningar som har 

byggts och kommer att byggas inom projektet ”Bredbandsutbyggnad i 

Värmland”. Uppdraget är att betrakta som en tjänst av allmänt 

ekonomiskt intresse enligt unionsrätten. 

Med Kommissionens beslut avses Europeiska kommissionens beslut 

(2012/21EU) av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av 

ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i 

uppdrag att tillhandahåll tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 

7, 11.1.2012, s. 3). 

Avtalets omfattning specificeras i avtalet och de anläggningar som 

omfattas specificeras i avtalets bilaga 2. Övriga bredbandsanläggningar 

(exempelvis ytterligare kanalisationsrör) ingår ej i detta uppdrag. 

2. Kommunstyrelsen ger firmatecknare i uppdrag att teckna avtal för 

ovanstående uppdrag.  

_____ 
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Beslutet skickas till 

Kommunchef Jan Lilja 

Administrativ chef Johnny Lövgren 
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Dnr KS 2018/483 

§ 16 Förslag på läsårstider 2019/2020 

Läsåret för alla elever inom förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasium 

skall omfatta 178 dagar. Höstlov infaller under v.44, sportlov under vecka 9, samt 

påsklov veckan efter påsk, vecka 17. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-12-18 § 53 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2018-12-10 

Bilaga läsårstider 2019/2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Höstterminen omfattar tiden 2019-08-20 – 2019-12-20 

Vårterminen omfattar tiden 2020-01-09 – 2020-06-12 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
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Dnr KS 2018/489 

§ 17 Idrottsutbildningar inom Älvstrandsgymnasiet 

Idag finns endast politiskt beslut på idrottsinriktningarna innebandy, hockey och 

dans avseende Älvstrandsgymnasiets idrottsutbildningar. Utöver dessa har vi idag 

även inriktningarna e-sport och idrotter som går under samlingsnamnet människan 

& atleten. 

För att få en tydligare bild av vilka idrottsalternativ vi erbjuder samt vilken typ av 

idrottsutbildning detta är föreslås att namnen Människan & atleten, hockeygym, 

innebandygymnasium och alla andra formuleringar tas bort och ersätts med 

namnet Älvstrandsgymnasiets idrottsinriktningar. Dessa ska sedan delas in i Niu 

och Liu. Där innebär Niu nationell idrottsutbildning och Liu, lokal 

idrottsutbildning. 

I dagsläget erbjuder vi endast innebandy inom Niu men vi undersöker även 

möjligheten att ha Niu bowling. Inriktningarna inom Niu avser 500 p. 

Inom Liu ska alla övriga idrotter ingå. Samtliga idrottsinriktningar inom Liu 

ligger på minst 200p. 

Vi tecknar årligen större samarbetsavtal med Viking Hockey, HIBS och HIF samt 

avtal med enskilda övriga föreningar. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-12-18 § 54 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2018-12-10. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa namnet Älvstrandsgymnasiets 

idrottsinriktningar och att dessa delas in i Niu respektive Liu. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 

Rektor Carina Ek-Stenmark 

Rektor Dan Forkéus 
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Dnr KS 2018/490 

§ 18 Programinriktat val läsåret 2019/2020 

Inför läsåret 2019/2020 sker några förändringar gällande 

Introduktionsprogrammet inför antagningen ska Hagfors kommun därför fatta 

beslut kring om vi anordnar Programinriktat val för en grupp elever eller för 

enskild elev. 

Programinriktat val (aktuellt från 1 juli 2019) 

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av 

Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val syftar till att elever ska få 

en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som 

möjligt kunna antas till det nationella programmet. 

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett 

yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat 

val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller 

svenska som andraspråk, matematik och engelska och tre andra ämnen alternativt 

svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra 

ämnen. 

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. 

Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den 

utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. 

Eftersom inte Introduktionsprogrammet ingår i samverkansavtalet betyder det att 

respektive kommun måste erbjuda samtliga behöriga elever till programinriktat 

val en plats i den egna kommunen i första hand. Då Munkfors inte har något eget 

introduktionsprogram ska Hagfors erbjuda även dessa elever en plats. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-12-18 § 55 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2018-12-10 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inför läsåret 2019/2020 anordna Programinriktat 

val endast för enskilda elever. 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 

Christina Westberg, Antagningen Arvika 
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Dnr KS 2018/492 

§ 19 Industriutbildning vuxenutbildning 

Inom ramen för den regionala testbädden avseende kompetensförsörjning 

till industrin startar Hagfors 2019-03-01 som en av fem utbildningsorter i 

Värmland vuxenutbildning med inriktning mot industri. Detta är ett projekt 

som sträcker sig över två år och som finansieras av bidrag från 

Tillväxtverket.  

Samverkansavtal gällande Yrkesvuxutbildning, inriktning Industri har 

tecknats mellan kommunerna i Värmland och avser utbildning från och 

med 2019-01-01 och till och med 2020-12-31. 

Kommunen förbinder sig att låta sina kommuninvånare fritt söka de 

utbildningsplatser som gemensamt och av samtliga kommuner avsatts ur 

den regionalt statliga yrkesvuxansökan.  

Interkommunal ersättning debiteras i enlighet med statens 

beräkningsmodell.  

Hagfors kommer att inom denna utbildning erbjuda följande inriktningar:  

- Orienteringskurs 100 p 

- Industri bas 700 p 

- Industri påbyggnad 300 - 600 p med följande inriktningar: 

- CNC 600 p 

- Underhåll 500p 

- Svets 500 p 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-12-18 § 56 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2018-12-10 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upplägget gällande industriutbildning 

VUX i Hagfors som startar 2019-03-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Dan Forkéus, rektor 
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Dnr KS 2018/493 

§ 20 Sommarstängning av förskola och fritidshem 

Råda 

Utifrån byggandet av den nya skolan och renoveringen av förskolan i Råda finns 

behov av att stänga fritidshemmet och förskolan under veckorna 28- 31 för att 

kunna färdigställa såväl lokaler som utemiljö. Barn och elever vid förskola och 

fritidshem erbjuds under dessa stängningveckor plats på annan förskola eller 

fritidshem i Ekshärad eller Hagfors. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-12-18 § 57 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2018-12-10. 

Förslag på sammanträdet 

Boo Westlund (OR) yrkar: ”Detta är en nödvändig åtgärd med alla inblandade 

måste informeras så snart som möjligt, exempelvis genom ett informationsmöte.” 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande finner bifall för liggande förslag med Boo 

Westlunds tilläggsyrkande genom acklamation. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förskolan Prästkragen och fritidshemmet i Råda 

stängs under veckorna 28-31 och att alla inblandade ska informeras så snart som 

möjligt. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Mia Grahn, förskolechef 

Daniel Sohl, rektor 
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Dnr KS 2018/23 

§ 21 Anmälningar 

Dnr KS 2018/2, handling 28 

Hovrätten för västra Sveriges dom i mål nr B 4758-18, hot mot tjänsteman mm 

Dnr KS 2018/2, handling 29 

Förvaltningsrätten i Karlstad, dom i mål nr 4621-17, Inackorderingstillägg 

Dnr KS 2018/6, handling 11 

Delegeringsbeslut om avstängning från bibliotekets lokaler under skoltid 

Dnr KS 2018/11, handling 96 

Värmlandstrafik/region Värmland - Amortering 

Dnr KS 2018/12, handling 20 

Skolavtal för elev med Göteborgs kommun 

Dnr KS 2018/12, handling 

Skolavtal för elev med Eskilstuna kommun 

Dnr KS 2018/347, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2018/380, handling 3 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2018/418, handling 3  

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2018/453, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC grundskola) 

Dnr KS 2018/454, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC grundskola) 

Dnr KS 2018/460  

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2018/461 

Beslut om mottagande i grundsärskola 

Dnr KS 2018/464 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC grundskolan) 
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Dnr KS 2018/465 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC grundskolan) 

Anmälan om skolskjuts vid växelvis boende 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2018/23 

§ 22 Delegeringsbeslut 

Dnr 2018/5 handling 32 

Beslut i brådskande ärende – Förlängning av uppdrag  

Dnr 2018/5 handling 33 

Beslut i brådskande ärende – Interkommunal ersättning för gymnasieutbildning 

2019 

Dnr 2018/5 handling 34 

Beslut i brådskande ärende – Ersättning till fristående gymnasieskolor 2019 

Dnr 2018/5 handling 35 

Beslut i brådskande ärende – Interkommunal ersättning för förskola, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola 2019 

Dnr 2018/5 handling 36 

Beslut i brådskande ärende – Ersättning till fristående förskola, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola 2019 

Dnr 2018/5 handling 37 

Beslut i brådskande ärende – Beslut om bidrag till IOGT-NTO 

Dnr 2018/182 handling 24 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Beslut angående Hagfors Chowa karate 

Dnr 2018/182 handling 25 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Beslut angående Uddeholms Golfklubb 

Dnr 2018/182 handling 26 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Beslut angående ABF 

Dnr 2018/182 handling 27 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Beslut angående Edebäckskören 

Dnr 2018/182 handling 28 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Beslut angående Hagfors konstförening 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2018-12-17 §§ 67-73 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-12-05 § S 144 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-12-11 § S 145 
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Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-12-17 §§ S 146-159 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-12-21 § S 160 

Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2018-12-18 §§ 52-63 

Barn-och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2018-12-18 §§ S 48-49 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 23 Information 

Kommunsekreterare Helena Granlund informerade om plattor till 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare är på gång. Alla som ska ha plattor ska 

ha fått dem under kommande vecka. 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer informerade om att 

kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-14 är inställt på grund av för få 

ärenden. 

_____ 

 
 


