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Pernilla Boström (S) 
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Avser paragrafer 13 - 24 

  

  

Sekreterare  
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§ 13 Information 

Pär Johansson deltog i sammanträdet via Hangouts och presenterade en utredning 

om samordnad driftorganisation för VA och avfall inom Sunne, Torsby, Hagfors 

och Munkfors. Presentationen innehöll bland annat omvärldsanalys, framtagande 

av mål och motiv, förslag till driftorganisation, förslag till beställarupplägg och 

konsekvenser. Pär Johansson informerade dessutom om vilka generella 

utmaningar och risker som kan uppstå. Utredningen beräknas vara färdig i mars 

och ska redovisas 2 april. 

Därefter informerade räddningschef Håkan Finnkvist om Risk- och 

sårbarhetsanalys 2019-2022. En risk- och sårbarhetsanalys ska göras en gång per 

mandatperiod och fokusera på kommunens lägstanivå inom samhällsviktig 

verksamhet. 

Kommunchef Jan Lilja informerade om budgetprocessen. 

Jan Lilja informerade vidare om ett möte på CCC där man hade diskuterat 

strandskydd. Presentationen från mötet kommer att skickas ut till 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

Oppositionsråd Tomas Pettersson informerade om att Erik Evestam från LRF 

kommer till hotell Monica den 19 februari kl. 18:00 för att informera om bryggor 

och strandskydd. Mötet är öppet för allmänheten. 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer informerade om att det istället för 

marknad finns önskemål om en fotbollsmatch med politiker och tjänstemän den 

30 maj i Ekshärad. Mer information kommer senare. 

Jens Fischer påminde också om ändrat upplägg för bokslutskommittén. 

Därefter diskuterades hur man kan hantera frågan om vem som hyr lokaler i 

kommunen. Frågan kommer att lyftas på trygghetsrådet. 

_____ 
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Dnr KS 2020/128 

§ 14 Styrdokument för krisberedskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner 

och regioner (SKR) tecknade 2013 en överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap. En reviderad överenskommelse började gälla 1 januari 2019. 

Överenskommelsen reglerar villkoren för kommuners statliga ersättning för 

uppgifterna enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Enligt överenskommelsen ska kommunen för varje mandatperiod upprätta ett 

styrdokument för arbetet med krisberedskap utifrån risk- och sårbarhetsanalysen 

(RSA) som ska innehålla: 

 En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 

mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt 

för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

 En övnings- och utbildningsplan  

 Vår ledningsplan, det vill säga en plan för hur kommunen ska hantera 

extraordinära händelser. 

För varje ny mandatperiod ska styrdokumentet revideras. Styrdokumentet följs 

upp i samband med den uppföljning som årligen redovisas till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) samt till Länsstyrelsen i Värmland. 

Handlingar i ärendet 

Räddningschef Håkan Finnkvists skrivelse, 2020-02-03 

Förslag styrdokument krisberedskap, 2020-02-03 

Övnings- och utbildningsplan, 2020-02-03 

Ledningsplan, 2020-02-03 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna styrdokumentet för krisberedskap. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS 2020/126 

§ 15 Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 

Räddningstjänsten i Hagfors kommun har sammanställt risk- och sårbarhetsanalys 

för mandatperioden 2019-2022. Krisberedskapsarbete regleras i lagen (2006:544) 

om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) har till syfte att ge kommunen kunskap om 

hur kommunen kan förebygga, förebereda och hantera eventuella kriser. 

För varje ny mandatperiod ska kommunens risk- och sårbarhetsanalys revideras. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat föreskrifter 

(MSBFS2015:5) för hur RSA:n ska disponeras. Föreliggande RSA följer MSB:s 

föreskrifter. 

Handlingar i ärendet 

Räddningschef Håkan Finnkvist skrivelse, 2020-02-03 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta risk- och sårbarhetsanalysen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS 2020/65 

§ 16 Arkivbeskrivning för Hagfors kommun 

Enligt Arkivlagen ingår i arkivvården att en myndighet skall organisera arkivet på 

ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. En 

arkivbeskrivning och arkivförteckning, som ger information om vilka handlingar 

som finna i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat ska upprättas. 

Handlingar i ärendet 

Förvaltningssekreterare Eva Petterssons skrivelse, 2020-01-22 

Arkivbeskrivning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ny arkivbeskrivning för Hagfors kommun. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare Eva Pettersson 
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Dnr KS 2020/65 

§ 17 Dokumenthanteringsplan för individ- och 

omsorgsavdelningen 

Enligt Arkivlagen ingår i arkivvården att en myndighet skall organisera arkivet på 

ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas 

Enligt Hagfors kommuns arkivreglemente, bör en dokumenthanteringsplan 

upprättas som beskriver vilka allmänna handlingar som förekommer och hur de 

ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen ska vara tydlig, enkel att använda, 

omfatta samtliga verksamhetsområden och inte innehåll gallringsfrister som 

bryter mot arkivlagen. Den ska ge en kompletterande information om 

gallringsregler, arkivering, leveranser till arkivet, förvaring, arkivbeständighet, 

verksamheternas informationssystem samt fungera som ett register över alla 

allmänna handlingar som förekommer i verksamheten och ger tillsammans med 

diariet en fullständig bild över vilken dokumentation som finns. 

Förvaltningssekreterare har tillsammans med arkivredogörare och 

verksamhetsansvariga tagit fram ett förslag till dokumenthanteringsplan för 

individ- och omsorgsavdelningen och LSS och socialpsykiatri. Till stöd i arbetet 

har arbetsgruppen haft Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) gallringsråd 

”Bevara och gallra”. Vid gallring ska alltid beaktas att arkiven utgör en del av 

kulturarvet. 

Handlingar i ärendet 

Förvaltningssekreterare Eva Petterssons skrivelse, 2020-01-22 

Lista över arkivansvariga och arkivredogörare 

Dokumenthanteringsplan Vård- och omsorg  

Dokumenthanteringsplan LSS och socialpsykiatri 

Beslut 

Kommunstyrelsens antar dokumenthanteringsplanen för verksamheterna vård- 

och omsorg samt LSS och socialpsykiatri inom individ- och omsorgsavdelningen, 

som årligen ska ses över och vid behov revideras. 

Verksamheten och arkivmyndigheten gallrar allmänna handlingar enligt 

dokumenthanteringsplanen och enligt den förteckning över handlingar som är av 

tillfällig eller ringa betydelse som finns uppräknat i dokumenthanteringsplanen.  

_____ 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare Eva Pettersson 
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Dnr KS 2014/490-43 

§ 18 Rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019 för 

Hagfors kommun 

Vattenmyndigheterna har sedan tidigare beslutat om åtgärdsprogram för 

vattenförvaltningscykeln 2016-2021 samt åtgärdsprogram för nya prioriterade 

ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för 2018-2021. Programmen riktar 

åtgärder till centrala myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. 

Förutom att genomföra åtgärderna för respektive myndighet skall myndigheterna, 

länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till vattenmyndigheterna om 

genomförandet av åtgärderna. 

Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunerna via 

kommunstyrelsen. Förslag på svar från Hagfors kommun har tagits fram 

gemensamt av samhällsbyggnadsavdelningen samt miljö- och byggförvaltningen. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-01-28 § 2 

Missiv Myndigheters och kommuners rapportering till 

vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 2016- 

2021. Dnr: 537-15076-2019 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019 - förslag på svar för Hagfors 

kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag på svar på Frågor till 

kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram 2019 för Hagfors kommun för inrapportering till 

Vattenmyndigheterna. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Naturvårds- och miljöhandläggare Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se 

Vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se 
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Dnr KS 2020/4 

§ 19 Remissvar Regionalt behandlingshem för vuxna 

med missbruks- och beroendeproblematik 

Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett 

länsgemensamt behandlingshem för vuxna personer med missbruks- och 

beroendeproblematik samt samsjuklighet. Planen är att länets 16 kommuner 

tillsammans med Region Värmland gemensamt via Värmlands läns vårdförbund, 

ska driva ett HVB-hem för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer 

sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan mellan huvudmännen samt 

öka kvalitén för målgruppen. Förslaget har skickats ut för synpunkter och 

ställningstagande till samtliga Värmlands läns kommuner samt till Region 

Värmland. Remissvar ska lämnas senast 2020-02-29 till Värmlands läns 

vårdförbund. 

Hagfors kommun ser positivt på förslaget om ett gemensamt behandlingshem för 

vuxna med missbruks- och beroendeproblematik samt samsjuklighet. För att 

tillgodose målgruppens behov behövs en ökad samverkan mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. Ett HVB-hem kan bidra till en mer sammanhållen vårdkedja i 

Värmland som i dag startar med abstinensvård vid Beroendecentrum som drivs 

gemensamt genom Värmlands läns vårdförbund. Under våren 2020 startar även 

den gemensamma tillnyktringsenheten vilket är ytterligare ett komplement i 

vårdkedjan. Ett flertal andra förslag finns också gällande missbruks- och 

beroendevården i länet. Kommunstyrelsen godkände 2019-10-14 ett svar till 

Värmlands läns vårdförbund gällande en gemensam beroendevård för unga i 

länet. Förlag har även tagits fram avseende gemensamma lokala 

beroendemottagningar för vuxna i länets olika delar och Värmlands läns 

vårdförbund kommer även utreda frågan om ett länsgemensamt HVB-hem för 

unga. 

Dessa utvecklingsområden drivs till stor del som separata spår. Det gör det svårt 

att överblicka hela den samlade bilden vad gäller bland annat resurser och 

ansvarsfördelning mellan huvudmännen vad gäller missbruksvårdens framtid i 

länet. Hagfors kommun ser ett behov av att Värmlands läns vårdförbund kan 

presentera en samlad bild av den föreslagna missbruks- och beroendevården i 

länet för de närmaste åren där en kostnadskalkyl fördelat på samtliga huvudmän 

ingår. 
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Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-01-27 § 4 

Remissförfrågan och utredning gällande regionalt behandlingshem för vuxna med 

missbruksproblematik. 

Beslut 

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget om regionalt behandlingshem för 

vuxna med missbruksproblematik men yrkar på fortsatt utredning. Hagfors 

kommun föreslår Värmlands läns vårdförbund att efter bearbetning av inkomna 

synpunkter återremittera ärendet till länets kommuner och Region Värmland 

genom en utredning som ger en samlad bild och kostnadskalkyl av den planerade 

utvecklingen av missbruks- och beroendevården i Värmland. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialchef 

Verksamhetschef IFO 

Värmlands läns vårdförbund, Lagergrensgatan 2, 652 14 Karlstad 
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Dnr KS 2020/107 

§ 20 Stängningsdagar förskola 2020-2021 

Förskolan har under läsåret 2020-2021 önskemål om att fortsatt ha fyra 

stängningsdagar för kompetensutveckling för personal utifrån 

implementeringsarbetet med nya läroplanen. 

Stängningsdagarna kommer att samordnas med skolans studiedagar för att 

underlätta för vårdnadshavare. 

De fyra stängningsdagarna föreslås förläggas: 

11 september 2020 

2 december 2020 

8 februari 2021 

22 mars 2021 

Om särskilda skäl finns kan förskola i centrala Hagfors erbjudas utifrån 

överenskommelse med rektor. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-01-28 § 1 

Barn- och bildningschefs skrivelse, 2019-12-18 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att läsåret 2020 - 2021 förlägga förskolans 

stängningsdagar till, 11 september och 2 december 2020 samt 8 februari och 22 

mars 2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och Bildningschef, Jenny Dahlin 

Rektor, Marie-Louise Grahn 

Rektor, Shanti Antonsson 
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Dnr KS 2019/15 

§ 21 Svar motion angående entreprenörskap i skolan 

Från KS 2019-10-14 yrkades på att ärendet skulle återemitteras med önskemål om 

att utreda vad konsekvenserna skulle bli vid ett bifall på motionen. 

Yrkandena i motionen var följande: 

Alla som går på något av ÄBC:s gymnasieprogram och själv vill/kan, ska ha 

möjlighet att driva UF-företag med rätt stöd och inspiration från skolan. 

Skolan ser över möjligheten att än mer stimulera entreprenörskapet i tidig ålder 

genom att även t.ex. använda Ung Företagsamhets koncept på grundskolan som 

komplement till det som görs idag. 

I tidigare svar har barn- och bildningschef beskrivit alla de insatser som görs inom 

området entreprenöriellt lärande. Dessa insatser är åtskilliga och motsvarar i hög 

grad de krav som ställs enligt lagar och förordningar. 

Förtydligat svar på motion gällande entreprenörskap i skolan 2019. 

Punkt 1 är uppfyllt. 

Punkt 2 är även den uppfylld, men skolan har andra samarbetsaktörer än just ung 

företagsamhet. De samarbetsparters som används är Framtidsfrön och 

Handelskammarens koncept “Arbetslivskunskap”. Dessa har upphandlats centralt 

i Värmland. 

Utifrån ovanstående anses att verksamheten har uppfyllt önskemålen utifrån 

motionen, men att politiker inte kan förorda ett visst företag för en insats som 

tillgodoses genom samarbete med en annan aktör. 

Handlingar i ärendet 

Skolchef Jenny Dahlin och ordförande barn- och bildningsutskottet Boo 

Westlunds svar 2019-09-16 och 2020-01-14 

Barn- och bildningsutskottet protokoll, 2019-09-24 § 49. 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-14 § 195. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad. 

_____ 
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Dnr KS 2019/264 

§ 22 Svar medborgarförslag kulturskola Sunnemo 

I ett medborgarförslag har önskemål framkommit att elever i Sunnemo bör få 

samma möjligheter att ha aktiviteter från kulturskolan som elever har på ÄBC. 

Svar från barn- och bildningsutskottet: 

Kulturskolan har idag kö till större delen av verksamheten och lärarna har fullt i 

sina undervisningsgrupper. Utifrån detta har vi idag ingen möjlighet att utöka 

verksamheten. En utökning skulle kräva en utökad budget samt fler lärare. 

Kulturskolans mål är att ha verksamhet över hela kommunen och då självklart 

även i Sunnemo. Idag erbjuder vi i Sunnemo enskild instrumentundervisning. 

Att kulturskoleverksamhet ska vara likvärdig och ske i hela kommunen betyder 

inte att vi kan ha samma utbud överallt. I dagsläget erbjuds enskild 

instrumentundervisning i Råda, Sunnemo, Ekshärad och Hagfors. Bild och film 

erbjuds i Sunnemo, Ekshärad och Hagfors samt dans erbjuds i Hagfors och 

Ekshärad. För en utökning av gruppverksamhet i Sunnemo och Råda behöver 

hänsyn tas till såväl ålder, tidigare kunskaper i ämnet samt antalet sökande elever 

vid bildandet av ny grupp. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-01-28 § 3 

Barn- och bildningsutskottets ordförande Boo Westlunds svar, 2020-01-13 

Medborgarförslag, 2019-03-25 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef 
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Dnr KS 2020/23 

§ 23 Anmälningar 

UPH 2019-15 A 

Avtalsdokument ”Livsmedel – Färska grönsaker”  

UPH 2019-15 B 

Avtalsdokument ”Livsmedel – Färskt kött” 

UPH 2019-15 C 

Avtalsdokument ”Livsmedel – Potatis” 

Dnr KS 2020/11, handling 1 

Hagfors kommun/Inera: Avsiktsförklaring om medfinansiering av projektet 2020 

Dnr KS 2020/11, handling 2 

Hagfors kommun/ Grenkeleasing AB: Leasingavtal 

Dnr KS 2020/11, handling 3 

Riksbyggen: Stiftaravtal 

Dnr KS 2020/11, handling 4 

Tieto Sweden AB: Tilläggsavtal 

Dnr KS 2020/11, handling 7 

Förlängning av ramavtal 195-214 Pensionsadministration inkl. försäkring av den 

förmånsbestämda ålderspensionen 

Dnr KS 2017/343, handling 5 

Skolverkets beslut att godkänna slutredovisning utan återkrav gällande uppdraget 

att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och 

elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska. 

Dnr KS 2018/110, handling 48 

Skolinspektionens beslut efter uppföljning - tillsyn av utbildning i Hagfors 

kommun 

Dnr KS 2019/2, handling 48 

Tillsyn enligt miljöbalken, ÄBC gymnasiet/vux, Hagfors 2:53 

Dnr KS 2019/2, handling 49 

Tillsyn enligt miljöbalken, ÄBC 7-9, Hagfors 2:53 

Dnr KS 2019/2, handling 50 

Tillsyn enligt miljöbalken, ÄBC F-6, Hagfors 2:53 
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Dnr KS 2019/2, handling 51 

Tillsyn enligt miljöbalken, Forsskolan, Lärlingen 1 

Dnr KS 2019/11, handling 66 

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland 

Dnr KS 2020/2, handling 1 

Fristående förskolan Målargårdens information om förskollärare som avslutar sin 

anställning 

Dnr KS 2019/10, handling 17 

Skolavtal Hagfors kommun/Mölndals kommun 

Dnr KS 2019/10, handling 18 

Skolavtal Hagfors kommun/Mölndals kommun 

Dnr KS 2019/451, handling 3 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling Kyrkheden7-9 

Dnr KS 2019/452, handling 2 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling Kyrkheden7-9 

Dnr KS 2019/462, handling 2 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling Kyrkheden7-9 

Dnr KS 2019/519, handling 2 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling Kyrkheden7-9 

Dnr KS 2019/630, handling 2 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling Kyrkheden7-9 

Dnr KS 2019/669, handling 2 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling Kyrkheden7-9 

Dnr KS 2019/670, handling 2 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 

Dnr KS 2019/671, handling 2 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 

Dnr KS 2019/682, handling 2 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 

Dnr KS 2019/683, handling 2 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 
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Dnr KS 2019/697, handling 1 

Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling 

ÄBC 7-9 

Dnr KS 2019/698, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 

Dnr KS 2019/699, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 

Dnr KS 2019/701, handling 1 

Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/32, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/33, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/34, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 

Dnr KS 2019/4, handling 80 

Protokoll direktionen, Värmlands läns vårdförbund 

Dnr KS 2019/4, handling 81 

Stimulansmedel ANDT-BF 2019-2020, Länsstyrelsen Värmland 

Dnr KS 2019/4, handling 82 

Anvisningsmodell för ensamkommande barn, Migrationsverket 

Dnr KS 2019/16, handling 36 

Synpunkter och klagomål inom socialtjänst, vård- och omsorg 

Dnr KS 2019/11, handling 66 

Licens- och serviceavtal, Datafront 

Dnr KS 2019/4, handling 85 och 86 

Samverkansavtal Tillnyktringsenheten TNE 

Dnr KS 2020/4, handling 5 

Utredning av rapport om missförhållande i enlighet med 24§ LSS 

Dnr KS 2020/4, handling 9 

Uppsägning samverkansavtal Kvinnojouren Duvkullan Hagfors-Munkfors 
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Dnr KS 2020/4, handling 1 

Återrapportering av 2019 års stadsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen, 

Socialstyrelsen 

Dnr KS 2020/4, handling 10 

Påminnelse-IVO begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut. 

IVO 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 5571-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 5601-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 2073-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 2821-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom mål nr 3211-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom mål nr 6686-19 

Hovrätten för västra Sverige 

Mål nr T 5448-19 Rotel 23 

Ordförandebeslut angående omplacering 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2020/23 

§ 24 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2020-01-01 tom 2020-02-03 

Dnr KS 2020/5, handling 1  

Avskrivning av fordringar 

Dnr KS 2020/5, handling 2 

Avskrivning av fordringar 

Dnr KS 2020/5, handling 3 

Avskrivning av fordringar 

Dnr KS 2020/5, handling 4 

Personalärenden december 2019 

Dnr KS 2020/5, handling  

Julgransbelysning 

Dnr KS 2019/8, handling 66 

Delegeringsbeslut bostadsanpassning t o m december månad 2019 

Dnr KS 2020/8, handling 1 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen t o m december månad 2019 

Dnr KS 2020/8, handling 2 

Delegeringsbeslut familjerätten t o m december månad 2019 

Dnr KS 2020/8, handling 3 

Delegeringsbeslut vuxengruppen t o m december månad 2019 

Dnr KS 2020/8, handling 4 

Delegeringsbeslut LSS t o m december månad 2019 

Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2020-01-28 §§ 1-5 

Barn-och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2020-01-28 §§ S 1-2 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2020-01-27 §§ 1-5 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-01-09 § S 166-168 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-01-27 §§ S 1-2 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-01-28 §§ 1-5  
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 

 
 


