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Dnr KS 2018/28 

§ 189 Verksamhets- och budgetuppföljning januari-

oktober 2018 med prognos för helåret 

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-oktober 2018 uppgår 

till 578,9 miljoner kronor (mkr) vilket är 14,9 mkr mer än budget (-2,6 %). 

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

och redovisningen. Försäkringar är medräknade i budget men bara delvis 

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

bildning. 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, samt 350 tkr vilket 

avser den förskingring som skett och vilken bokföringsmässigt skrivs av men 

samtidigt långtidsbevakas. Kostnader för skattetillägg avseende felaktig uppgift 

om underlag för särskild löneskatt i deklaration för 2017 påverkar 

kommunledningsutskottets prognos med -1,5 mkr. Totalt bedöms 5,9 mkr av 

verksamhetspotten åtgå till att täcka volymrelaterade kostnader inom Barn- och 

bildning (2,0 mkr), Sociala avdelningen (1,5 mkr), Vård- och omsorgsavdelningen 

(1,8 mkr) samt Samhällsbyggnadsavdelningen (0,6 mkr). Återstår därmed 1,3 mkr 

av verksamhetspott. 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 3,5 

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

fördelning av verksamhetspott, i helårsprognosen är: 

Barn- och bildningsutskottet                                       -3,2 mkr 

IOU: Sociala avdelningen                                           -1,9 mkr 

Samhällsbyggnadsutskottet                                        -0,7 mkr 

Vård- och omsorgsavdelningen                                   -2,6 mkr         

Skatteintäkter o generella bidrag                                 -1,4 mkr 

Extraordinära poster                                                    0,6 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 -1,2 mkr (-0,2%). 

Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta 

möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Se även  

Handlingar i ärendet 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-11-15. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 
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Dnr KS 2018/457 

§ 190 Sunnemo skola, anpassning av befintliga lokaler 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 101 

att göra verksamhetsanpassning av lokal, det vill säga vi bygga om slöjdlokalen 

till undervisningslokal. Verksamheten får i uppdrag att genomföra detta 

skyndsamt till en kostnad av maximalt 500 000 kr. 

_____ 
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Dnr KS 2018/448 

§ 191 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Med anledning av sammanslagningen mellan kommunledningsutskottet och 

samhällsbyggnadsutskottet har ett förslag på revidering av kommunstyrelsens 

reglemente arbetats fram. 

Dessutom har dokumentet uppdaterats med tanke på att de speciallagstiftningar 

som reglementet hänvisar till i många fall har ersatts med ny gällande lagstiftning. 

Handlingar i ärendet 

Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2018-11-21. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av kommunstyrelsens 

reglemente att gälla från och med 2019-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2018/437 

§ 192 Vård och omsorgs taxa 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av drift- och 

investeringsbudget för år 2019 vid sitt sammanträde i juni att justera avgiften för 

hälso- och sjukvårdsinsatser från 100 kr till 200 kr per besök 

Mot bakgrund av ovanstående krävs ett särskilt beslut i kommunfullmäktige 

avseende justering av Vård- och omsorgstaxan för Hagfors kommun. 

För övrigt föreslås ytterligare en justering av nu gällande vård- och omsorgstaxa. 

Förslaget innebär att en avgift för nattkamera om 300 kr per månad införs från 

och med 2019-01-01. Denna avgift jämställs med trygghetslarm, speciallarm och 

nödsändare, för vilka också 300 kr per månad debiteras i nu gällande Vård- och 

omsorgstaxa. Tidigare Vård- och omsorgstaxa har inte innehållit nattkamera, 

varför detta förslag arbetats fram. 

Övriga justeringar av Vård- och omsorgstaxan är indexreglerade och följer sedan 

tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige. 

Handlingar i ärendet 

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörns skrivelse, 2018-11-15. 

Förslag till reviderad Vård- och omsorgstaxa för år 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Vård- och omsorgstaxan för år 2019 

genom att justera avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser från 100 kr till 200 kr 

per besök samt att utta en månatlig avgift om 300 kr för nattkamera. Övriga 

justeringar av taxan är indexreglerade och följer sedan tidigare fattade beslut av 

kommunfullmäktige. 

_____ 
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Dnr KS 2018/110 

§ 193 Redovisning Skolinspektionen för vidtagna 

åtgärder efter regelbunden tillsyn i Hagfors kommun 

Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har avhjälpt de brister som 

Skolinspektionen har påtalat i samband med regelbunden tillsyn Hagfors 

kommun. 

Redovisningen ska ha inkommit till Skolinspektionen senast den 2018-12-03. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-11-14. 

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i 

regelbunden tillsyn i Hagfors kommun. 

Beslut för samtliga enheter efter tillsyn i Hagfors kommun Dnr: 43-2017:5273 

Dnr 2017:5317, 2017:5318, 2017:5319, 2017:5320, 2017:5322, 2017:23, 

2017:5324 

Dnr 43-2017:5325. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Barn- och bildningschef, Jenny Dahlin 

Barn- och bildningsutskottet 
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Dnr KS 2018/442 

§ 194 Bidragsansökan föräldrakooperativet Bushuset 

Föräldrakooperativet Bushuset drivs som en ekonomisk förening och grundades 

1990. Verksamheten är anpassad för 16 barn med 2,5 tjänster. 

Inför detta läsår 2018-2019 tappade verksamheten 7 barn då 5 barn gick till 

förskoleklass och 2 flyttade från orten. Utifrån detta har Kooperativet försökt fylla 

platserna, men har trots flera försök inte lyckats med detta. Detta  gör att 

verksamheten går minus varje månad. 

Kooperativet söker nu ett extra bidrag för att kunna upprätthålla verksamheten 

motsvarande tre barn per månad under våren. under denna period hoppas man 

kunna få in fler barn för att säkra verksamheten 

Nuläget gällande antal barn på Bushuset: Utifrån att endast 14 barn hittills i år 

fötts i upptagningsområdet Ekshärad (där även Kooperativet Bergatrollet finns) 

kommer svårigheterna troligtvis kvarstå då Kooperativet i höst tappar ytterligare 

fem barn till förskoleklass. 

Utifrån antalet födda barn ser vi att det inte finns underlag som räcker till för att 

driva två förskolor i Ekshärad framåt då vi har färre barn födda de senaste åren. 

Kommunen har möjlighet att ta emot alla barn som idag går på Kooperativet 

Bushuset om de skulle behöva stänga sin verksamhet. Plats kommer då att beredas 

på förskolan Myran samt förskolan Prästkragen i Råda. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan från Kooperativet Bushuste ekonomisk förening 

Barn- och bildningschefs skrivelse, 2018-11-14 

Protokoll Barn- och bildningsutskottet 2018-11-20, § 48 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om extra bidrag utifrån att kommunen, om 

bidrag beviljades, skulle tvingas ge alla ekonomiska föreningar som har behov av 

extra bidrag för att klara sin verksamhet detta. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 

Kooperativet Bushuset, ekonomisk förening, bushuset.eksharad@telia.com 
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Dnr KS 2018/445 

§ 195 Stängning av förskolan Grå Villan 

Bakgrund 

Hyresavtalet gällande Grå Villan som kommunen tecknat med Elm’s löper ut juli 

2019. Grå Villan har starkt begränsad möjlighet att ta emot barn med blöjor 

eftersom där inte finns skötbord. Idag har man 16 barn i åldrarna 3-5 år i 

verksamheten och tre heltidspersonal. Två förskollärare och en barnskötare. 

Behov finns i centrala Hagfors av platser till främst småbarn men även storbarn 

för att klara skollagens krav på att erbjuda förskoleplats inom 4 månader. 

Fördelningen av legitimerade förskollärare behöver justeras i samband med 

stängningen av Grå Villan. Vi har idag avdelningar med endast en legitimerad 

förskollärare i gruppen. 

Förskolan Asplund har utrymme för att bygga ut verksamheten i befintliga lokaler 

och var beräknad att ta emot barngrupp från Grå Villan när avtalet avslutas. Idag 

har förskolan Asplund 18 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. Tre heltider och två 

som jobbar 75%. Endast nedervåningen på Asplund nyttjas till barngrupp idag. 

Konsekvens 

Hagfors kommun kommer att fortsatt få betala hyra till Elm’s fram tills avtalet för 

Grå Villan löper ut. Ingen extra kostnad av hyra för lokal på Asplund. Ev. 

kostnadsbesparing av kök och städ under våren -19. 

Lättare att anpassa öppettider och personalens schema på Asplund med fler 

personal. 

En flytt av barn och personal medför ofta ökad oro, hos såväl vårdnadshavare som 

hos personalen. Behov av tolkstöd under en period kan medföra en extra kostnad. 

Förslag 

För att Hagfors kommun ska klara de krav som ställs när det gäller erbjudande om 

plats i barnomsorgen inom 4 månader behöver stängningen tidigareläggas till 

2019-01-31. 

Befintlig barngrupp flyttas till Asplund tillsammans med två av personalen. Detta 

för att säkerställa tryggheten i barngruppen. Flytten av barn och personal skulle 

medföra att verksamheten har möjlighet att ta in ytterligare 2 småbarn samt 5 

storbarn i verksamheten utan att överskrida de nyckeltal politiken satt för 

barnomsorgen. 
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Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschefs skrivelse 2018-11-14 

Protokoll barn- och bildningsutskottet 2018-11-20, § 49 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om att stängning av Grå Villan sker 2019-01-31. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och Bildningschef, Jenny Dahlin 

Förskolechef, Mia Grahn 
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Dnr KS 2018/438 

§ 196 Gymnasieorganisation läsåret 2019/2020 

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, 2019/2020. Förslaget till preliminär 

gymnasieorganisation redovisas i Bilaga 1 Gymnasieorganisation läsåret 

2019/2020. 

Handlingar i ärendet 

Gymnasieorganisation läsåret 2019/2020. 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-11-05. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer gymnasieorganisationen för läsåret 2019/2020 enligt 

förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 

Rektor Carina Ek-Stenmark 

Rektor Dan Forkéus 

Antagningsenheten Arvika 
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Dnr KS 2018/447 

§ 197 Ansökan om bidrag för integrationsprojekt, 

Hagfors Innebandyförening 

Hagfors Innebandyförening ansöker om medel för fortsatt arbete med integration. 

Målet med projektet är tvådelat, träning/hälsa och kunskap om samhället. Det är 

en träningsgrupp för vuxna kvinnor (18+) men vi kommer inte neka någon yngre 

heller. Projektet är öppet för alla och det ska vara en mix av svenskar och 

invandrare på träningarna. Det är en del med rörelse och hälsa där man lär sig 

spela innebandy, men vi lär också känna varandra och utveckla kunskap i svenska 

språket. Bygga broar och fungera som en väg in i det svenska samhället. 

Discovery Networks som idag äger rättigheterna att visa SSL (Svenska superligan 

i innebandy) och VM har visat intresse för att göra ett program/inslag om 

föreningens arbete med integration. Detta tror vi kommer bidra till att skapa en 

positiv bild av Hagfors. 

Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 25 000 kronor, föreningen ansöker om 

15 000 kronor i medfinansiering från Hagfors kommun. Övrig finansiering löses 

genom bidrag från bland annat Värmlands Idrotten. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan, Hagfors IF 

Brev från styrelsen, Hagfors IF 

Åsa Johanssons tjänsteskrivelse, 2018-11-26 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Hagfors Innebandyförening bidrag om 15 000 kronor 

som medfinansiering, under förutsättning att övrig finansiering löses och projektet 

genomförs. Redovisning av genomförande senast ett år efter beslutsdatum. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors Innebandyförening 

Ekonomienheten 

Åsa Johansson 
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Dnr KS 2018/417 

§ 198 Svar på Medborgarförslag om önskemål om 

utegym vid Staffa, Hagfors 

Hej! Vad roligt att ni engagerar er i vår kommun! 

Hagfors kommun ansvarar idag för två utegym, ett i Hagfors och ett i Ekshärad. 

Ett utegym kostar en hel del att anlägga och kräver regelbunden kontroll och 

tillsyn och vi har därför valt att förlägga de gym vi förvaltar i nära anslutning till 

andra faciliteter vi förvaltar för att kunna samordna våra insatser och fördela de 

resurser vi har på bästa sätt. 

Då det inte är så stora avstånd inom Hagfors och det finns goda möjligheter att ta 

sig med både cykel, bil och buss till Vågbacken där vi har ett fint utegym, 

kommer vi i kommunal regi inte att anlägga ytterligare utegym inom Hagfors. 

Däremot tycker vi det är mycket positivt att våra medborgare vill röra på sig och 

kommer ställa oss positiva till eventuella föreningsinitiativ om att anlägga och 

driva utegym. Bildar ni en förening så kan det dessutom finnas möjlighet att söka 

bidrag för de åtgärder man vill göra, något som vår förenings- och 

evenemangssamordnare kan berätta mer om. Vi rekommenderar er därför att ta 

kontakt med vår förenings- och evenemangssamordnare, Leo Larsson, för att 

undersöka möjligheterna vidare. Har ni några övriga frågor är ni välkomna att ta 

kontakt med vår samhällsbyggnadschef, Louise Sjöholm.  

Handlingar i ärendet 

Personullgift medborgarförslag 2018-10-25 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-11-13. 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-20, § 100. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personuppgift 

Malin.skoog@hagfors.se 

Svenerik.strandberg@hagfors.se 

leo.larsson@hagfors.se 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 16/22 

  

2018-12-03 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Dnr KS 2018/420 

§ 199 Svar på Medborgarförslag - önskemål om 

iordningställande av en miljöpark i anslutning till 

Älvstranden Bildningscentrum 

Hej! 

Vad roligt att du vill engagera dig för att skapa en bättre utemiljö för barn och 

unga!  

En trivsam skolgård är viktigt för både lärande och avkoppling och vi har därför 

sedan tidigare en skolgårdsgrupp som har till uppdrag att arbeta med utveckling 

av skolgårdsmiljön på Älvstranden. I skolgårdsgruppen samarbetar elever och 

lärare tillsammans med fastighetsenheten för att årligen göra det bästa av de 

resurser som tilldelats för åtgärder inom skolgården.  

Vi kommer därför inte göra några åtgärder med anledning av ditt förslag utan 

skickar ditt förslag vidare till Jörgen Hultin som ansvarar för skolgårdsgruppen.   

Handlingar i ärendet 

Personuppgift medborgarförslag 2018-10-30. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-11-13. 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-20, § 101. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personuppgift 

Jorgen.hultin@edu.skolor.se 

Jenny.dahlin@hagfors.se 

maria.edesgard@hagfors.se 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 17/22 

  

2018-12-03 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Dnr KS 2018/426 

§ 200 Svar på Medborgarförslag - önskemål om bättre 

”flöde” för avlämning av avfall på Holkesmossen 

Hej! Härligt att du engagerar dig i vår kommun! 

De stora ytorna som finns vid Holkesmossen idag är inte så outnyttjade som man 

kan tro, ytorna används till mellanlagring, omlastning och deponi och behövs för 

att på ett korrekt sätt kunna hantera vissa typer av avfall som kommer in. Skulle vi 

ta dessa ytor i anspråk för att göra om återvinningen skulle föra med sig en stor 

ombyggnation där vi då också skulle behöva utöka området för att klara av de 

krav som finns på verksamheten. Den möjligheten har vi dessvärre inte. Vi håller 

dock med om att det har varit lite rörigt och vi har genomfört en del enklare 

åtgärder för att skapa ett bättre flöde, plockat bort containrar och inom kort 

kommer vi skylta om för att försöka göra det mer tydligt hur man ska köra. Tyvärr 

blir det ibland lite kaotiskt när många vill besöka anläggningen samtidigt, för att 

möta det och skapa bättre förutsättningar för ett jämnare flöde av besökare pågår 

en översyn av öppettiderna på våra återvinningscentraler. Kanske har beslut i 

frågan redan hunnit fattas när detta beslut ska antas. 

Även om det är rörigt och trångt ibland har vi inte ansett att problemen är så stora 

att det krävs ombyggnationer inom de närmaste åren. I höst har vi valt att 

prioritera en ombyggnation av våra omlastningsytor för att skapa ett bättre flöde 

inne på anläggningen och under de närmast kommande åren hoppas vi på att 

kunna satsa lite extra på åtgärder inom Ekshärads återvinningscentral. Men vi 

tycker dina idéer är goda och även om vi inte har några planer på att bygga om 

återvinningen vid Holkesmossen de närmaste åren så sparar vi ditt förslag för 

framtiden! Har du fler goda idéer eller frågor är du välkommen att kontakta vår 

driftledare för Avfall Emil Florell. 

Handlingar i ärendet 

Personuppgift medborgarförslag 2018-11-03 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-11-13. 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-11-20, § 102. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget. 

_____ 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/22 

  

2018-12-03 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Beslutet skickas till 

Personuppgift 

Driftledare Emil Florell emil.florell@hagfors.se 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 19/22 

  

2018-12-03 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Dnr KS 2018/462 

§ 201 Ansökan om evenemangs-/utvecklingsbidrag för 

år 2018, Norra Råda hembygdsförening 

Norra Råda hembygdsförening ansöker om evenemang – och utvecklingsbidrag 

för genomförd verksamhet under 2018, företrädesvis under Klar-Hälja. 

Ansökningstiden för detta bidrag är primärt under perioden 15 oktober till 15 

november. Ansökningar kan i mån av medel även behandlas löpande under året, 

dock innan evenemangets genomförande 

Då denna ansökan gäller redan genomfört evenemang följer den inte riktlinjerna 

för evenemang- och utvecklingsbidrag, varför handläggning inte kan ske inom 

delegeringsordning. 

Föreningen har under många år bedrivit verksamhet vid hembygdsgården 

Kärnåsen. Evenemanget är uppskattat och välbesökt av såväl kommuninvånare 

som besökare. Mot bakgrund av föreningens ekonomiska situation föreslår vi att 

man i detta fall gör avsteg från regeln att ansökan skall lämnas in i god tid innan 

genomförande. Framledes ska föreningen följa gällande regelverk. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan, Norra Råda hembygdsförening 

Tjänsteskrivelse 2018-11-30, Lennart Leo Larsson, Lars Nyborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Norra Råda hembygdsförening ett evenemang- och 

utvecklingsbidrag om 20 000 kronor för genomförda evenemang under 2018. 

Kostnaden belastar utvecklingsenhetens konto 3245. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Norra Råda hembygdsförening 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 20/22 

  

2018-12-03 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Dnr KS 2018/23 

§ 202 Anmälningar 2018-12-03 

Dnr KS 2018/2, handling 24 

Synpunkt eller fråga angående mobiltelefoner/Surfplattor i Sunnemo skola/fritids 

Dnr KS 2018/2, handling 26 

Verksamhetsberättelse Ungdomsmottagningen Hagfors 2017 

Dnr KS 2018/6, handling 10 

Delegeringsbeslut om extra år i grundsärskolan.  

Dnr KS 2018/11, handling 86 

Medfinansieringsintyg Framtidens förmågor januari 2019-december 2021 

Dnr KS 2018/12, handling 19 

Avtal om självskjutsning 

Dnr KS 2018/110, handling 27 

Skolinspektionens beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola 

Dnr KS 2018/260, handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2018/380, handling 2 

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

Dnr KS 2018/394, handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(ÄBC 7-9)  

Dnr KS 2018/402, handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2018/418, handling 1 

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

Dnr KS 2018/418, handling 2 

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

Dnr KS 2018/419, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9) 

Dnr KS 2018/422 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 21/22 

  

2018-12-03 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Delegeringsbeslut - Tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Storken 

Dnr KS 2018/441, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro 

Hagfors kommuns personalblad september 2018 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 

 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 22/22 

  

2018-12-03 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Dnr KS 2018/23 

§ 203 Delegeringsbeslut 2018-12-03 

Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2018-10-23 tom 2018-11-13 

Dnr 2018/5 handling 31 

Personalärenden – september 2018 

Dnr 2018/8 handling 55 

Delegeringsbeslut t o m oktober 2018 Bostadsanpassning 

Dnr 2018/8 handling 56 

Delegeringsbeslut t o m oktober 2018 Vård- och omsorg 

Dnr 2018/8 handling 57 

Delegeringsbeslut t o m oktober 2018 Vård- och behandling  

Dnr 2018/8 handling 58 

Delegeringsbeslut t o m september 2018 Ekonomiskt bistånd 

Dnr 2018/8 handling 59 

Delegeringsbeslut t o m september 2018 Familjeenheten  

Dnr 2018/8 handling 60 

Delegeringsbeslut t o m september 2018 LSS och socialpsykiatri 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-11-19 §§ 27-32 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2018-11-19 §§ 62-66 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-11-19 §§ S 129-143  

Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2018-11-20 §§ 45-51 

Barn-och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2018-11-20 § S 47 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-11-20 §§ 98-107 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 

 
 


