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Dnr KS 2017/27

§ 146 Driftbudget 2018 med plan för 2019-2020
Förslag till driftbudget för år 2018 samt plan för åren 2019 och 2020 innebär ett
budgeterat resultat för 2018 med 2 581 000 kr, år 2019 med -14 936 000 kr samt
2020 med -26 856 000 kr.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2017-11-02
Förslag till budget 2018
Förslag på sammanträdet
Anna Hammar (V) yrkar på tillägg på liggande förslag: ” att 150 000 kronor
avsätts 2018 för arbetskläder till personalen inom förskolan.”
Anna Hammar (V) yrkar på ändring av liggande förslag: ”att besparing på
utbildning om 627 000 kronor återläggs.”
Anna Hammar (V) yrkar på tillägg på liggande förslag: ”att ovanstående
finansieras genom att alla anställda får betala sitt eget kaffe, en besparing om
827 000 kronor.”
Åsa Johansson (S) yrkar på två tillägg på liggande förslag:
”att utöka samhällsbyggnadsavdelningens budget med 80 000 kronor för att öka
belysningstiden till 23.30 i hela kommunen.”
”avsätter 50 000 kronor i budget till arbetskläder inom förskoleverksamheten och
ger förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma senast i juni med förslag om
hur medlen ska användas”
Stellan Andersson (C), Lars T. Stenson (L) och Roger Brodin (M) ställer sig
bakom Åsa Johansson (S) förslag.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) finner avslag på Anna
Hammars (V) yrkanden genom acklamation.
Kommunstyrelsens ordförande finner bifall till Åsa Johanssons (S)
tilläggsyrkanden genom acklamation.
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Förslag till beslut
Förslag till driftbudget för år 2018 samt plan för åren 2019 och 2020 innebär ett
budgeterat resultat för 2018 med 2 451 000 kr, år 2019 med -15 066 000 kr samt
2020 med -26 986 000 kr.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2017/28

§ 147 Verksamhets- och budgetuppföljning
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-september 2017 uppgår
till 481,1 miljoner kronor (mkr) vilket är 24,6 mkr lägre än budget (4,9 %).
Under september månad har kapitaltäckningen till Hagforshem AB för att täcka
det nedskrivningsbehov som uppstår i bolaget när ombyggnad sker av fastighet
med adressen Lovisebergsvägen 8-12 bokförts som jämförelse-störande kostnad i
kommunledningsutskottet varför helårsprognosen visar ett underskott.
Nedskrivningsbehovet uppgår till 3,0 mkr, KF § 33 2017-05-29. Av
verksamhetspotten antas åtminstone 5,8 mkr åtgå för att täcka volymsavvikelser
hos Vård- och omsorgsavdelningen (4,3 mkr) samt hos Sambyggnadsavdelningen
(1,5 mkr).
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 6,3
mkr lägre jämfört med budget (0,9 %). De större avvikelserna mot budget i
helårsprognosen är:










Barn- och bildningsutskottet
Kommunstyrelsen
IOU: Vård- och omsorgsavdelningen
Samhällsbyggnadsutskottet
Verksamhetspott
Pensionskostnader
Internt PO-pålägg
Skatteintäkter o generella bidrag
Finansnetto

3,7 mkr
-0,1 mkr
-4,3 mkr
-1,5 mkr
5,8 mkr
-3,2 mkr
3,0 mkr
5,4 mkr
0,4 mkr

Budgeterat resultat för 2017 enligt beslut i november 2016 av
kommunfullmäktige var +10,2 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +22,3 mkr (3,1%).
Förslag till åtgärder:
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till
besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive
verksamhetsrapport.
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
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Beslutet skickas till
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Dnr KS 2017/364

§ 148 Ny internkontrollplan för 2017/2018
Enligt reglemente för internkontroll skall kommunstyrelsen senast i november
besluta om en ny internkontrollplan för kommande period.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2017-11-02
Internkontrollplan Hagfors kommun för 2017/2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en ny internkontrollplan för perioden 2017/2018
godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson
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Dnr KS 2017/363

§ 149 Uppföljning av beslutad internkontrollplan för
2016/2017
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 om reglemente och plan för intern
kontroll.
I bifogade dokumentet ”Uppföljning 2016/2017 av beslutad internkontrollplan”
redovisas resultatet av granskningen för 2016/2017. Eventuella identifierade
brister och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hanteringen i framtiden
ingår i uppföljningen. I kolumnen för ”uppföljning 2016/2017” i nämnda
dokument följer samtliga utförda granskningsmoment.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2017-11-02
Uppföljning 2016/2017 av beslutad internkontrollplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad uppföljning av den interna
kontrollen för 2016/2017.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson
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Dnr KS 2017/263

§ 150 Ny organisation personalenheten
Bemanningen inom Personalenheten har under ett antal år varierat med anledning
av föräldraledigheter, uppsägningar, pensionsavgångar, vikariat och
verksamhetens behov av personal. Undertecknad ser i dagsläget behov av att
fastställa en ny organisation för personalenheten för att tydligöra arbetsfördelning
och uppdrag- samt modernisera befattningsbenämningarna inom enheten.
Förslaget till ny organisation beaktar främst de närliggande förändringar som
personellt aktualiserats och de behov som Hagfors kommuns förvaltning har för
att ändamålsenligt kunna ta det arbetsmiljö- och personalansvar som finns
delgerat till arbetsledare och chefer.
Nedanstående förslag innebär inga merkostnader, utan ta sikte på de
effektiviseringar som enheten genomfört i 2017 års driftbudget samt de förslag
som ligger till grund för 2018 års driftbudget.
Undertecknad föreslår följande organisation att gälla fr.o.m. 2018-01-01:
Personalenheten
Personalchef 1,0 tjänst
Personalspecialist 2,0 tjänst
Löneadministratör/Systemansvarig 1,0 tjänst
Löneadministratör/Systemförvaltare 1,0 tjänst
Löneadministratör/personaladministratör 1,0 tjänst
Löneadministratör 1,0 tjänst
Personaladministratör 1,0 tjänst
Bemanningsadministratör 1,0 tjänst
Totalt 9,0 tjänst
Den organisatoriska förändringen ovan innebär att flera befattningsbenämningar
ändras för att anpassa dem till de benämningar som flera andra kommunala
arbetsgivare använder. I ovanstående förslag ändras befattningsbenämningen
personalsekreterare till personalspecialist och löneassistent till löneadministratör.
Befattningsbenämningen rehabiliteringssamordnare ersätts av personalspecialist
som förutom rehabiliteringssamordning kommer att arbeta med övriga
personalfrågor inom enhetens ansvarsområde.
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Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2017-10-30 § 44
Personalchef Richard Bjöörns skrivelse, 2017-10-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny organisation för personalenheten att gälla
från och med 2018-01-01.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
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Dnr KS 2017/302

§ 151 Remiss - Framtida organisering och finansiering
av kollektivtrafiken i Värmland
Inför bildandet av regionkommun Värmland har Hagfors kommun svarat på
remiss angående framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i
Värmland.
Remissfråga:
Regionkommunen föreslås bli ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och därmed
regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxling genomförs
med mellankommunal utjämning under 5 år enligt principen i bilaga 1 och att
utjämningen upphör år 6.
Hagfors kommun håller med om att regionkommunen bör bli ensamt ansvarig för
kollektivtrafiken och anser att kollektivtrafiken ska ligga i samma nämnd som
regional utveckling. Orsaken är att Hagfors kommun tycker att kollektivtrafiken
är en del av den regionala utvecklingen och ska bedömas samtidigt som annan
regional utveckling.
Hagfors kommun ställer sig positiv till att skatteväxling genomförs med
mellankommunal utjämning under 5 år enligt remissens bilagor 1 och 3 och att
utjämningen upphör år 6.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2017-11-06
Remiss - Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandens svar på remiss angående
framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland.
_____

Beslutet skickas till
kansliet@regionvarmland.se

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 13/28

2017-11-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/339

§ 152 Remiss av Trafikverkets flygutredning inför
kommande trafikavtal
Sammanfattning
En hållbar nationell tillväxt är beroende av hur väl de unika förutsättningarna som
finns lokalt och regionalt tas tillvara. Det betyder att Torsby och Hagfors tillväxt
måste tas tillvara för att fortsatt bidra till den nationella tillväxten. I denna
promemoria har vi visat på betydelsen av flyglinjen främst för näringslivet. Enligt
de nationella målen behöver näringslivet goda förutsättningar för att på ett bra sätt
kunna ta tillvara den utvecklingskraft och dynamik som finns där människor och
näringsliv lever och verkar. Infrastrukturens betydelse lyfts tydligt fram i
Landsbygdskommitténs betänkande. Region Värmland, Torsby och Hagfors
kommuner anser att Trafikverket i sitt förslag har beaktat och tagit hänsyn till
detta och våra regionala förutsättningar.
En fortsatt flygförsörjning, som ger goda kommunikationer, är avgörande för
näringslivets fortsatta utveckling i Värmland. Idag finns det inga tillräckligt bra
alternativ till flyget till och från Torsby och Hagfors för att nå Stockholm, övriga
Sverige och resten av världen via Arlanda.
De faktiska konsekvenserna av att förlänga trafikeringen av flyglinjen kommer att
påverka regionen mycket positivt. Om inte flyget skulle fortsatt upphandlats
skulle bilen bli det transportmedel som skulle komma att användas för den flesta
typer av tjänsteresor. Dessutom skulle nationellt stora värden i form av synergier
och världsunik kompetens kommer att gå förlorade ur det regionala
näringslivsperspektivet.
Därmed är och förblir flyglinjen till och från Torsby – Hagfors det enda realistiska
alternativet för resor i tjänstesyfte till och från Stockholmsområdet samt vidare ut
i världen.
Flyget ger inte bara positiv nytta till näringslivet och befolkningen i norra och
mellersta Värmland utan till hela Sverige som helhet.
Avslutningsvis ser vi positivt på Trafikverkets förslag på en fortsatt trafikplikt och
upphandling av flyglinjen Torsby – Hagfors – Arlanda.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2017-11-08
Region Värmland, Torsby och Hagfors kommuners svar på remissen, 2017-10-26
Remiss av Trafikverkets flygutredning inför kommande trafikavtal
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandens svar på remiss angående
Trafikverkets flygutredning inför kommande trafikavtal.
_____
Beslutet skickas till
kansliet@regionvarmland.se
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Dnr KS 2017/151

§ 153 Verksamhetsanpassning avseende mottagande
av ensamkommande barn
Sedan hösten 2008 tar Hagfors kommun emot ensamkommande barn enligt
överenskommelse med Migrationsverket HVB-hemmet Briggen inrättades efter
beslut i kommunfullmäktige 2008. På grund av ett ökat tryck av asylsökande
ungdomar i Sverige startade under perioden 2014-2015 HVB-hemmen Heden,
Parken och Slussen samt stödboendet Mana. Verksamheterna finansierades och
finansieras genom ersättningar från Migrationsverket. Ett nytt ersättningssystem
trädde ikraft l juli 2017, vilket ger lägre intäkter till verksamheten.
Antalet barn som kommunen ansvarar för minskar eftersom inga nya anvisningar
sker och ungdomar skrivs ut från verksamheten på grund av ålder. Under året har
HVB-hemmet Parken avvecklats, och under hösten avvecklas HVB-hemmen
Heden och Slussen.
Antalet ungdomar i verksamheten fortsätter minska. Från 2018-06-01 behövs
inget HVB-hem i verksamheten, utan bara ett stödboende. En ny organisation har
utarbetats.
Den nya organisationen utgörs senast 2018-06-0 l av stödboendet Mana, vilket
innebär att HVB-hemmet Briggen avvecklas senast till 2018-05-31.
Minskningen i verksamheten kommer innebära övertalighet bland
tillsvidareanställd personal.
Ärendet är MBL-förhandlat 2017-11-07 avseende grundbemanning och
nyorganisation.
Handlingar i ärendet
Verksamhetschef Maria Järnbergs skrivelse, 2017-11-08
Ny organisation för mottagande av ensamkommande barn
Organisationsskiss
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner planerade åtgärder i verksamheten, och ny
organisation för mottagande av ensamkommande barn senast från l juni 2018.
_____
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Beslutet skickas till
Verksamhetschef Maria Järnberg

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 17/28

2017-11-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/358

§ 154 Gymnasieorganisation läsåret 2018/2019
För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta processen
för ansökan till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett preliminärt
beslut om programutbudet kommande läsår, 2018/2019. Förslaget till preliminär
gymnasieorganisation redovisas i Bilaga 1 Gymnasieorganisation läsåret
2018/2019.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2017-10-31 § 33
Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2017-10-30
Bilaga 1. Gymnasieorganisation läsåret 2018/2019.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer gymnasieorganisationen för läsåret 2018/2019 enligt
förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Tove Frostvik, barn- och bildningschef
Carina Ek-Stenmark, rektor
Dan Forkéus, rektor
Antagningsenheten Arvika
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Dnr KS 2017/366

§ 155 Ansökan om kommunalt stöd till renovering
Föreningen IOGT-NTO Älvdalen äger huset Fasaden vid Dalavägen i Hagfors. I
huset finns lokaler för föreningsverksamhet, folkbildning, konferensverksamhet
och en dessutom biosalong med scen.
Fastigheten Fasaden är byggd på 50-talet och har i perioder haft bekymmer med
vattenläckage i några lokaler på våning två vid kraftig nederbörd. Felsökning har
inte gett några definitiva besked men att byta taket är rimligt som första åtgärd
innan arbetet går vidare med övriga delar av huset.
För att åtgärda taket söker nu föreningen medel från Boverket. Boverket bidrar
med 50 % av totalkostnaden under förutsättning att kommunen bidrar med 30 %
och föreningen med resterande 20 %. Offerter har begärts in i god tid men har
ännu inte levererats. Fackmannamässiga beräkningar anger dock cirka 500 000 600 000 kr som totalkostnad. För kommunen skulle detta innebära en kostnad på
180 000 kronor om den totala kostnaden för takrenoveringen skulle uppgå till 600
000 kronor. Kommunen anser dock att allmänheten skulle kunna använda lokalen
och att föreningen IOGT-NTO Älvdalen därför tillhandahåller samlingslokaler.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2017-11-06
Ansökan om kommunalt stöd, IOGT-NTO Älvdalen
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar bidrag på max 180 000 kronor till takrenovering under
förutsättning att Boverket beviljar bidrag på 50 %. Summan belastar
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
Monica Ståhl, IOGT-NTO Älvdalen
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Dnr KS 2017/344

§ 156 Sammanträdesdagar för 2018
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2018 har upprättats.
Förslaget innebär att kommunstyrelsen sammanträder cirka två veckor före
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.
Sammanträdena är på måndagar kl. 09:00.
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Dag
15
12
12
9
14
11
----17
15
12
3

Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-11-06
Förslag på sammanträdesdagar 2018
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2018.
_____
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Dnr KS 2016/16

§ 157 Svar på medborgarförslag angående
sjukgymnast på skola
Skyddande av personuppgift har i ett medborgarförslag uttryckt ett önskemål att
en sjukgymnast skulle kunna komma ut till skolor och kolla över hur elever sitter
när de arbetar med dator eller läsplatta för att förebygga framtida problem och
skador.
Svar från barn- och bildningsavdelningen
Tack för ditt förslag. Vi vill också be om ursäkt för att svaret till dig har dröjt. Ditt
förslag är ett bra förslag. De närmaste åren kommer vi att öka datoranvändandet
ytterligare i skolan i och med den digitalisering av skolan som vi nu står inför.
Idag arbetar vår företagshälsovård med vår personal och vår elevhälsa med våra
elever. Vi kommer att öka det förebyggande arbetet för både personal och elever
för att minska framtida problem och skador och kommer då att ta ditt förslag i
beaktande.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2017-10-31 § 30
Ord. Barn- och bildningsutskottet Göran Erikssons skrivelse, 2017-10-30
Skyddande av personuppgift medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Tove Frostvik, Barn- och bildningschef
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Dnr KS 2017/16

§ 158 Svar på medborgarförslag om att utveckla
grönområdet i anslutning till stadshuset i Hagfors
2017-10-03 inkom ett medborgarförslag till Hagfors kommun om att utveckla
grönområdet i anslutning till Hagfors Stadshus.
Vi uppskattar ditt engagemang och tycker det är roligt att parkmiljön kring
Stadshuset uppskattas. Med hänsyn till områdets läge i förhållande till trafik,
lastzon med tung trafik samt angränsande fastigheters eventuella
utvecklingsbehov av just ytor för logistik bedöms det i nuläget inte lämpligt att
utveckla parkmiljön på ett sådant sätt som du önskar.
Det utpekade området vid Stadshuset ligger i anslutning till väg, parkering samt
en lastzon där tung trafik kan förekomma. När beslut om att utveckla ett
markområde fattas så är det förutom markens lämplighet, framförallt säkerheten
för allmänheten som är extra viktig att tänka på. Det är väsentligt att det finns en
zon med god sikt mot väg, särskilt om barn ska leka inom området. Då området
ligger i anslutning till ett administrativt centrum med i övrigt begränsande
möjligheter till leveranser är det förutom säkerhetsaspekterna, väsentligt att
verksamhetens behov för framtiden prioriteras. Det har sedan tidigare
uppmärksammats att det finns en stor fara med att tung trafik ibland får backa
eller tvingas vända i en så pass trång zon och diskussionen om att anpassa miljön
runt byggnaderna har förekommit i omgångar.
I samband med att naturreservatet bildas förväntas antalet oskyddade trafikanter
som passerar området öka, detta ska utvärderas och i det fall att det bedöms finnas
en betydande risk så kan delar av det parkområdet mellan Stadshuset och
parkeringsytorna eventuellt komma att behövas för att skapa en tryggare lastzon.
För den som vill slå sig ner i stadsmiljön så finns det flera bänkar runt om i
centrum och Hagfors kommun har bänkar i flera parker i tätorten. Omgivningen
kring Stadshuset utgörs idag utav ett allmänt grönområde där delar är anlagt med
fontän, sittplatser och planteringar. Parkmiljön är öppen för alla att använda året
runt och den som önskar ta med sig en fika är det bara att slå sig ner med
picknickfilt, på våra fina bänkar vid fontänen eller varför inte på stadshustrappan
en solig dag! För i år har vi tagit in alla bänkar men vi tar med oss ditt förslag om
fler bänkar till nästa säsong!
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Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-10-31 § 89
Kattarina Hjerns medborgarförslag, 2017-10-03
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-10-18.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Kattarina.hjern@hagfors.se
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Dnr KS 2017/23

§ 159 Anmälningar
UPH 2016-10
Avtal 2016-10 ”Städmaterial”
Dnr 2016/209 handling 69
Kammarrättens avgörande i mål nr 3616-17
Dnr 2017/6 handling 24
Yttrande utifrån skollagen 8 kap 13§
Dnr 2017/6 handling 25
Yttrande gällande interkommunalersättning
Dnr 2017/6 handling 26
Självskjutsning med egen bil
Dnr 2017/6 handling 27
Avtal om självskjutsning
Dnr 2017/6 handling 28
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2017/6 handling 29
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2017/6 handling 30
Beslut om elevresa gymnasieskolan
Dnr 2017/6 handling 31
Beslut om elevresa gymnasieskolan
Dnr 2017/11 handling 80
Förlängning av ramavtal 2014-107 ”Tjänster för inkommande elektroniska
fakturor”
Dnr 2017/11 handling 84
Förlängning av ramavtal 195-214 ”Pensionsadministration inkl. försäkring av den
förmånsbestämda ålderspensionen”
Dnr 2017/11 handling 85
Överenskommelse om samverkan mellan Hagfors kommun och lokalpolisområde
Torsby.
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Dnr 2017/11 handling 88
Förlängning av ramavtal 2014-24 B ”Service Fordon”
Dnr 2017/12 handling 11
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning
Dnr 2017/304 handling 6
Förvaltningsrätten: beslut om skolskjuts
Dnr 2017/305 handling 5
Yttrande gällande överklagan av beslut om avslag på ansökan om skolskjuts
Dnr 2017/307 handling 4 och 5
Överklagan och yttrande gällande beslut om avslag på ansökan om skolskjuts
Dnr 2017/308 handling 4 och 5
Överklagan och yttrande gällande beslut om avslag på ansökan om skolskjuts
Dnr 2017/315 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/316 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/319 handling 3,5, 7 och 8
Yttrande och begäran om komplettering från barn- och elevombudet gällande
anmälan om kränkande behandling (Råda skola)
Dnr 2017/321 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Råda skola)
Dnr 2017/333 handling 1 och 2
Överklagan samt yttrande gällande beslut om avslag på ansökan om
inackorderingstillägg
Dnr 2017/334 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC)
Dnr 2017/337 handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande
behandling (Kyrkhedens skola)
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Dnr 2017/340 handling 1 och 2
Begäran om yttrande från skolinspektionen och svar på yttrandet gällande ärende
om förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd
Dnr 2017/343 handling 1,2 och 3
Samverkan mellan Skolverket och Hagfors kommun avseende uppdrag att
genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och
elever, Urval 4
Dnr 2017/348 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/349 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/351 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/352 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/353 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Hagfors kommuns personalblad oktober 2017
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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§ 160 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2017-09-21 tom 2017-10-24
Dnr 2017/5 handling 28
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Korpföreningen
Edebäcks fritid
Dnr 2017/5 handling 29
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Skoga
Bygdegårdsförening
Dnr 2017/5 handling 30
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Ekshärads Flygklubb
Dnr 2017/5 handling 31
Personalärenden – september 2017
Dnr 2017/5 handling 32
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Hagfors Motorklubb
Dnr 2017/10 handling 5
Delegeringsbeslut Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen – Ena
Bygdegårdsförening
Dnr 2017/8 handling 57
Delegeringsbeslut t o m september 2017 Bostadsanpassning
Dnr 2017/8 handling 58
Delegeringsbeslut t o m september 2017 Vård- och omsorg
Dnr 2017/8 handling 59
Delegeringsbeslut t o m september 2017 Vård- och behandling
Dnr 2017/8 handling 60
Delegeringsbeslut t o m september 2017 Ekonomiskt bistånd
Dnr 2017/8 handling 61
Delegeringsbeslut t o m augusti 2017 Familjeenheten
Dnr 2017/8 handling 62
Delegeringsbeslut t o m september 2017 Familjeenheten
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Dnr 2017/8 handling 63
Delegeringsbeslut t o m september 2017 LSS och Socialpsykiatri
Kommunledningsutskottets protokoll, 2017-10-30 §§ 43-47
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2017-10-30 §§ S 220-230
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2017-10-30 §§ 63-70
Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2017-10-31 §§ 10-11
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2017-10-31 §§ 28-34
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-10-31 §§ 86-95
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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§ 161 Information
Ekonomichef Jonas Nilsson informerade om ändringar i budgeten. Ändringarna
bestod i folkmängd och kostnader för färdtjänst.
Näringslivsutvecklare Fredrik Igelström presenterade hur projektet Innovation
Park ser ut i Karlstad och hur det skulle kunna se ut i Hagfors. Innovation Park
ska göra det lättare att starta företag, med både lokaler och möjligheter till
samverkan.
Fredrik Igelström informerade även hur arbetet med näringslivsfrågor har
fortskridit. Näringslivsarbetet har kunnat styras upp efter antagandet av
Hagforsstrategin där en av åtgärderna innebär ”en företagsservice utöver det
vanliga”. Bland annat har det införts LED-möten, lotsmöte för enkel dialog. Inom
området har det även jobbats med kulturförändring som en del av vanlig
verksamhet och inte vid sidan av. Ett bättre samarbete mellan företag har vuxit
fram, där det köps och säljs varor och tjänster av varandra.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerade om att
kommunledningsutskottets sammanträde 2017-11-20 är inställt på grund av för få
ärenden.
Kommunchef Jan Lilja informerade om att Maria Persson blir ny socialchef efter
Monica Hammar. Maria Persson tillträder tjänsten 2018-01-01.
_____
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