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Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl 09:00–13:00 

  

Beslutande Åsa Johansson (S) 

Ann-Sofie Ronacher (S) 

Stellan Andersson (C) 

Göran Eriksson (S) 

Pernilla Boström (S) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Margot Karlsson (S) 

Tomas Pettersson (S) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Hans Liljas (L) 

Mikael Edvardsson (SD) 

Karl Persson (SD) 

Kristoffer Ejnermark (V) 

  

Övriga Anna-Greta Johansson (S) 

Liselotte Westlund (C) 

Lars T. Stenson (L) 

Jan Lilja, kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Jenny Dahlin, verksamhetschef, 09:00-10:10 

  

Plats och tid för justering Nämndsekretariatet 2016-05-17 

  

Avser paragrafer 70 – 81 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Åsa Johansson 

  

  

Justerande  

 Anna-Karin Berglund 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-05-16 

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-18 

Datum då anslaget tas ned 2016-06-09 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet 

  

  

  

 Helena Granlund 
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Dnr KS 2016/180 

§ 70 Budgetuppföljning januari-mars 2016  

För perioden januari - mars 2016 redovisar KLU 13 644 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 

1 587 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse är lägre 

kostnader för gemensamma verksamheter och servicefunktioner än budgeterat 

samt jämförelsestörande kostnad avseende återvunnen mervärdesskatt. Stora delar 

av avvikelserna är att härleda till periodiseringar som kommer att jämnas ut under 

året. Omföring av rivningskostnader på 356 tkr kommer att genomföras under 

april månad. Kommuninterna fördelningar avseende hyra, måltid, städ samt 

kapitalkostnader finns nu med i redovisning och budget. Årsbudgetramen per 

2016-03-31 för KLU är 71 402 tkr. Prognos för helår är en något lägre kostnad, 

368tkr. 

  

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter 

till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-04-11 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2016/201 

§ 71 Klarälvsloppet 

Karlstad kommun har inkommit med en ansökan om medfinansiering av projektet 

Klarälvsloppet från Hagfors kommun om 50 tkr för 2016 samt 50 tkr för 2017. 

Projektet består dels av en förstudie och dels av ett pilotarrangemang och syftar 

till att utveckla samt lansera världens största skidtävling på sommaren – 

Klarälvsloppet. 

Loppet är tänkt att bli ett rullskidlopp med start i Hagfors och målgång i Karlstad. 

Sträckningen är planerad till Klarälvsbanan. 

Ytterligare ett syfte är att det ska lägga grunden till en kraftfull förstärkning av 

Värmlands turistprofil och konkurrenskraft som besöksregion. 

Målet för projektet är att det ska resultera i en ansökan om ett treårigt projekt med 

huvudfinansiering från EU:s regionalfond. Hagfors kommuns medfinansiering i 

ett sådant projekt kan komma att uppgå till 50 tkr för år 2017 samt 100 tkr årligen 

för åren 2018 samt 2019. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-04-25 § 19 

Utvecklingschef Lars Nyborgs skrivelse, 2016-04-15 

Ansökan inkl. kostnads- och finansieringsbudget samt medfinansieringsintyg. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering av projektet Klarälvsloppet 

med högst 50 tkr år 2016 samt högst 50 tkr 2017. Finansiering sker inom 

utvecklingsenhetens budget för event. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Karlstad kommun, Ulf Nyqvist 

Glenn Olsson, projektledare Klarälvsloppet 
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Dnr KS 2015/210 

§ 72 Mångfalds- och integrationsinitiativ 

2015 infördes ett mångfalds- och integrationsinitiativ i kommunen för att 

uppmuntra aktiviteter för individer och organisationer med syfte att gynna 

integration och mångfald. Till projektet avsattes en engångssumma på 30 000 

kronor. 

 

Den politiska ledningen anser nu att projektet bör erhålla ytterligare 30 000 

kronor för att vidare främja aktiviteter som gynnar integration och mångfald. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-04-25 § 15 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2016-04-19 

Beslut 

Kommunstyrelsen avsätter ytterligare 30 000 kronor för mångfalds- och 

integrationsinitiativ inom Hagfors kommun. 

Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2016/209 

§ 73 F-3 skola i Råda samt nybyggnation 

Råda skola är idag en F-6 skola med cirka 60 elever. Klasstorlekarna ligger på i 

genomsnitt 8 elever. Grundbemanningen utifrån nyckeltal är 4,5 tjänst plus fritids 

1,5 tjänst. När det gäller elevutvecklingen på längre sikt noteras en liten nedgång i 

födelsetalen men ändå ganska stabilt, vilket innebär att elevantalet kommer att 

ligga på cirka 50-55 elever. Skolans ålder och skick innebär att den inte är 

anpassad till dagens pedagogik och ett omfattande investeringsbehov föreligger. 

I förslaget till skolorganisation i Råda har hänsyn tagits till att följande 

grundförutsättningar ska vara uppfyllda: 

 

- Det ska finnas en skola i Råda. 

- En skola tillgänglig för alla( pedagogiskt, socialt och fysiskt). 

- Goda lärmiljöer. 

- Undervisningen ska vara kvalitativ och likvärdig. 

- Flexibla lokaler, klassrum, grupprum och temarum. 

- Pedagogisk och inbjudande utemiljö. 

- Ekonomisk hållbarhet. 

 

Mot bakgrund av att grundförutsättningarna ska vara uppfyllda föreslås en F-3 

skola i Råda och att elever i årskurs 4-6 flyttas till Kyrkhedens skola. 

En nybyggnation av en F-3 skola i Råda föreslås till en kostnad av 11,5 Mkr i 

2016-års prisnivå. Under förutsättning av att nödvändiga beslut fattas i maj månad 

år 2016 ska en ny skolbyggnad vara färdigställd 2017-08-01. Efter utflyttning ur 

berörda byggnader kommer rivning och erforderliga markarbeten att påbörjas och 

färdigställas under år 2018. Efter att en ny skola tas i bruk erhålls en något lägre 

driftkostnad i jämförelse med nuvarande driftkostnad för fastigheten. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till samhällsbyggnadschef att 

upphandla och genomföra projektet inom föreslagen kostnadsram av 11.5 Mkr i 

2016-års prisnivå. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2016-05-03 § 21 

Tf barn- och bildningschef Jan Liljas tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Verksamhetschef Hagfors skolområde Jenny Dahlins utredning, 2016-05-03 
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Förslag på sammanträdet 

Stellan Andersson (C), Anna-Karin Berglund (C) och Hans Liljas (L) yrkar: 

”Vi yrkar att Råda skola även fortsättningsvis ska vara en skola F-6” 

Kristoffer Ejnermark (V) yrkar en ändring till liggande förslag: 

”Kommunfullmäktige beslutar att en F-3 skola ska bedrivas i Råda från och med 

läsåret 2017/2018. Vidare beslutas att uppdra till samhällsbyggnadschef att till 

2017-08-01 genomföra en nybyggnation av en F-3 skola, anpassad till att byggas 

ut till en F-6 skola om elevunderlaget framöver förändras till fördel för en F-6 

skola, samt att riva berörda byggnader som tas ur bruk och utföra erforderliga 

markarbeten senast år 2018. För projektet anslås 11,5 Mkr i 2016-års prisnivå.” 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer liggande förslag mot Stellan Anderssons 

(C), Anna-Karin Berglunds (C) och Hans Liljas (L) yrkande mot och finner efter 

votering bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsens ordförande ställer liggande förslag mot Kristoffer Ejnermarks 

(V) ändringsförslag och finner bifall för ändringsförslaget. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång: 

Ja- röst innebär bifall till liggande förslag. 

Nej-röst innebär bifall till Stellan Anderssons (C), Anna-Karin Berglunds (C) och 

Hans Liljas (L) yrkande. 

Åsa Johansson (S)  Ja 

Ann-Sofie Ronacher (S)  Ja 

Stellan Andersson (C)  Nej 

Göran Eriksson (S)  Ja 

Pernilla Boström (S)  Ja 

Sten-Inge Olsson (S)  Ja 

Margot Carlsson (S)  Ja 

Tomas Pettersson (S)  Ja 

Hans Liljas (L)  Nej 

Mikael Edvardsson (SD)  Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Nej 

Karl Persson (SD)  Nej 

Kristoffer Ejnermark (V)  – 
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7 ja-röster 

5 nej-röster 

1 nedlagd röst 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att en F-3 skola ska bedrivas i Råda från och med 

läsåret 2017/2018. Vidare beslutas att uppdra till samhällsbyggnadschef att till 

2017-08-01 genomföra en nybyggnation av en F-3 skola, anpassad till att byggas 

ut till en F-6 skola om elevunderlaget framöver förändras till fördel för en F-6 

skola, samt att riva berörda byggnader som tas ur bruk och utföra erforderliga 

markarbeten senast år 2018. För projektet anslås 11,5 Mkr i 2016-års prisnivå. 

Reservationer 

Stellan Andersson (C), Anna-Karin Berglund (C) och Hans Liljas (L) reserverar 

sig mot förslaget till förmån för sitt yrkande. 

Mikael Edvardsson (SD) och Karl Persson (SD) reserverar sig mot förslaget. 

Protokollsanteckning - Anna-Greta Johansson (S) 

”Jag delar inte uppfattningen att det förslag som läggs fram är det bästa 

alternativet för Råda skola utifrån det underlag som presenteras. Det finns ett 

stabilt elevunderlag i upptagningsområdet. Den forskning som åberopas som stöd 

för förslaget är inte övertygande.  

Förslaget utarmar inte endast Rådabygden utan på sikt hela Hagfors kommun.” 

Protokollsanteckning - Liselotte Westlund (C) och Lars T. Stensson (L) 

”Vi delar inte majoritetens uppfattning att det förslag som läggs är det bästa 

alternativet för Råda skola utifrån det underlag som presenteras.”   

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningsutskottet 

Tf barn- och bildningschef 

Samhällsbyggnadschef 
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Dnr KS 2016/207 

§ 74 Antagningsstopp barn- och fritidsprogrammet 

läsåret 2016/17 

Antalet sökande elever till gymnasieprogrammet barn- och fritid har under åren 

minskat. På grund av att sökantalet visat sig varit lågt även 2016 finns det 

anledning att se över programmet med målet att nå en större sökgrupp. Att 

bedriva ett gymnasieprogram med få elever innebär höga kostnader för 

kommunens budget. 

  

För att uppnå en ökning av antalet sökande elever till barn- och fritidsprogrammet 

krävs en förändring av programmets struktur. Förslaget är att göra en utredning 

som ligger till grund för en sådan förändring. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2016-05-03 § 20 

Roland Wiklunds skrivelse, 2016-04-20 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att antagningen för barn- och fritidsprogrammet 

stoppas för läsåret 2016/17 och att rektor för gymnasiet ges i uppgift att utreda hur 

programmet kan nå en större målgrupp av elever och därmed öka antalet sökande 

till programmet inför läsåret 2017/18. 

_____ 

  

Beslutet skickas till 

Roland Wiklund 
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Dnr KS 2016/210 

§ 75 Kommunen upphör med skötsel och underhåll på 

”sidoväg” från Annickevägen fram till fastigheten 

Smultronet 6, Hagälven 

Fastigheten Hagfors Smultronet 5 berörs av stadsplan: del av Hagfors, akt 17-

HAG-17. 

Kommunen är huvudman men denna del av vägen är inte utlagd i planen som 

vägområde samt att fastigheten har möjlig utfart åt annat håll. Kommunen 

behöver inte sköta underhållet på den delen av vägen. 

Om så fastighetsägaren önskar så kan ärende om servitut på vägen prövas. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-05-03 § 64  

Kartbilaga 

Plankarta 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-04-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphöra med skötsel och underhåll på sidovägen 

från Annickevägen fram till fastigheten Smultronet 5, Hagälven, från och med 

2016-09-30. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägarna Mattias och Helena Andersson, Orrspelsvägen 12, 683 33 

Hagfors 

GVA-chef Pär Berglund 

Handläggare Ingela Axelsson 
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Dnr KS 2016/211 

§ 76 Beslut att göra västra delen av Lars Dahlgrens 

väg, Hagfors till gång- och cykelväg 

Grusvägen som sammanbinder Skålviksvägen och Stjärnsnäs föreslås att göras 

om till gång- och cykelväg. 

Den del som avses är mellan strax väster korsningen Getarevägen fram till strax 

öster om Karléns väg. 

Detta beroende på att det är en grusväg och att den körs sönder när biltrafik 

trafikerar vägen. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-05-03 § 65 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-04-26. 

Karta 

Trafikmätning utförd april 2014 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att göra delen av Lars Dahlgrens väg - mellan strax 

väster korsningen Getarevägen fram till strax öster om Karléns väg till gång- och 

cykelväg från och med hösten 2016. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Handläggare Ingela Axelsson 

GVA-chef Pär Berglund 
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Dnr KS 2016/214 

§ 77 Beslut om att göra södra delen av Ekendahls väg, 

Hagälven, till återvändsgata med gång- och 

cykelvägsanslutning mot Hammarvägen 

I samband med ledningsarbeten på Ekendahls väg, Hagälven så har förslag 

upprättats om att samtidigt göra södra delen av Ekendahls väg till återvändsgata, 

och att anslutningen till Hammravägen görs som gång- och cykelväg. Detta för att 

förhindra den tunga trafik som belastar den delen av Ekendahlsväg, i enlighet med 

bilagda karta. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-05-03 § 66 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-04-26. 

Kartbilaga 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att göra södra delen av Ekendahls väg, Hagälven till 

återvändsgata, med gång- och cykelvägsanslutning mot Hammarvägen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Handläggare Ingela Axelsson 

GVA-chef Pär Berglund 
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Dnr KS 2016/15 

§ 78 Svar på motion angående mångkulturellt bokslut 

för Hagfors kommun 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons (S) svar på motion angående 

mångkulturellt bokslut: 

”Sverigedemokraterna skriver i sin motion om skenande kostnader som knäcker 

kommunbudgetar vilket inte är en korrekt beskrivning. Exempelvis är 

försörjningsstöd mindre än budget med 1,9 miljoner kronor och är inte en 

skenande kostnad som beskrivs i motionen. Tidigare har kostnaderna inte täckts i 

samma utsträckning som de gör idag. Till exempel har bidraget för varje 

asylsökande person som går i skolan ökat med ca 50 %. 

Varje år upprättas en omfattande årsredovisning och om det skulle ske stora 

förändringar utifrån budget framgår det klart och tydligt. Invånarna i kommunen 

kan följa och ta del av både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat utifrån 

den befintliga årsredovisningen. 

Det Sverigedemokraterna nu begär är att kommunen ska ta fram ytterligare en 

årsredovisning, ett mångkulturellt bokslut. Ett mångkulturellt bokslut skulle 

enbart ta upp delar av vår verksamhet vilket inte skulle ge en rättvisande bild. Vi 

har idag en mycket tydlig årsredovisning och jag anser inte att det är försvarbart 

med de kraftigt ökade kostnader och den ökade arbetsbelastningen som ytterligare 

ett bokslut skulle föra med sig.” 

Handlingar i ärendet 

Anders Skogfeldts (SD), Jan Klarströms (SD), Mikael Edvardssons (SD) och Karl 

Perssons (SD) motion 2016-02-15. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad 

_____ 

Beslutet skickas till 

Anders Skogfeldt (SD) 

Jan Klarström (SD) 

Mikael Edvardsson (SD) 

Karl Persson (SD) 

Nämndsekretariatet 
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Dnr KS 2016/23 

§ 79 Anmälningar  

UPH 2015-36 

Avtal 2015-36 ”Förbrukningsmaterial för kontor och skola samt 

kopieringspapper” 

  

UPH 2016-04 

Avtal 2016-04 ”Rivning Myran i Ekshärad och garage vid ÄBC” 

  

Dnr 2016/1 handling 53 

Ett inlägg i framtidsdiskussionerna inom strategiarbetet 

  

Dnr 2016/6 handling 10 

Skolskjuts vid växelvis boende 

  

Dnr 2016/6 handling 11 

Skolskjuts vid växelvis boende 

  

Dnr 2016/11 handling 21 

Förlängning av avtal 178-206 Gräsklippning mellan Hagfors kommun och LMK 

Trädgård & fritid i Hagfors AB 

  

Dnr 2016/11 handling 22 

Begäran om förlängning av tilläggsavtal mellan Hagfors kommun och Svenska 

staten genom Boverket 

  

Dnr 2016/11 handling 23 

Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Värmland mellan Hagfors 

kommun och Region Värmland 

  

Dnr 2016/11 handling 24 

Avtal avseende Valfrihetssystemet eID2016 Övergångstjänst 

  

Dnr 2016/11 handling 26 

Förlängning av ramavtal Lek- och hobbymaterial mellan Hagfors kommun och 

ABA Skol AB 
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Dnr 2016/11 handling 27 

Förlängning av ramavtal Lek- och hobbymaterial mellan Hagfors kommun och 

Lekolar AB 

  

Dnr 2016/129 handling 2 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

Dnr 2016/141 handling 4 

Överklagat beslut från förvaltningsrätten i Karlstad gällande skolskjuts 

  

Dnr 2016/163 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

Dnr 2016/164 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

Dnr 2016/173 handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

Dnr 2016/174 handling 2 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

Dnr 2016/205 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

SKL: Cirkulär 16:16 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016 

  

SKL: Sammanträdesplan för 2017 

  

Värmlands läns Vårdförbund: Förbundsbrevet april 2016 

  

Brev till kommunen angående kulturmiljön i Uddeholm som är på väg att 

förstöras 

  

Nyhetsbrev april 2016  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2016/23 

§ 80 Delegeringsbeslut  

Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2016-03-17 tom 2016-04-25 

  

Dnr 2016/5 handling 10 

Personalärenden - mars 2016 

  

Dnr 2016/5 handling 11 

Delegeringsbeslut Beslut att utse förvaltningssekreterare Linda Jonsson till 

personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde från och med 

2016-05-01 

  

Dnr 2016/8 handling 11 

Delegeringsbeslut Ekonomiskt bistånd 

  

Dnr 2016/8 handling 12 

Delegeringsbeslut LSS och socialpsykiatri 

  

Dnr 2016/8 handling13 

Delegeringsbeslut Vård- och behandling 

  

Dnr 2016/8 handling 14 

Delegeringsbeslut Bostadsanpassning 

  

Dnr 2016/8 handling 15 

Delegeringsbeslut Vård- och omsorg 

  

Dnr 2016/10 handling 8 

Delegeringsbeslut Lotteritillstånd 

  

Dnr 2016/10 handling 9 

Delegeringsbeslut Lotteritillstånd 

  

Dnr 2016/49 handling 6 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – ABF-kören ConBrio 

  

Dnr 2016/49 handling 7 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Ena Bygdegårdförening 
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Dnr 2016/49 handling 8 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Gustav Adolfs hembygdsförening 

  

Dnr 2016/49 handling 9 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Brukshundsklubb 

  

Dnr 2016/49 handling 10 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors-Uddeholms fototeam 

  

Dnr 2016/49 handling 11 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors-Uddeholms 

kammarmusikförening 

  

Dnr 2016/49 handling 12 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Korpen Hagfors 

  

Dnr 2016/49 handling 13 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – PRO Råda 

  

Dnr 2016/49 handling 14 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Skoga Bygdegårdförening 

  

Dnr 2016/49 handling 15 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Seniorerna Hagfors-Uddeholm 

  

Dnr 2016/49 handling 16 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Studieförbundet Vuxenskolan SV 

Värmland 

  

Dnr 2016/49 handling 17 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Tiomilaskogens Kultur och kuriosasällskap 

  

Dnr 2016/114 handling 3 

Mångfalds- och integrationsinitiativbidrag – Föreningen HumRum 

  

Individ-och omsorgsutskottets protokoll 2016-04-25  §§ 15-23 

  

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll 2016-04-27  § S 17        
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Barn- och bildningsutskottets protokoll 2016-05-03  §§19-23 

  

Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2016-05-03  §§ S 69-98 

  

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2016-05-03 §§ 58-71 

  

Pensionärrådets protokoll 2016-03-22 §§ 1-7 

  

Rådet för funktionshinders protokoll 2016-03-22 §§ 1-8 

  

Hagforshem AB:s protokoll 2016-02-18 §§ 10-18 

  

Hagforshem AB:s protokoll 2016-03-17 §§ 19-26 

  

Hagforshem AB:s årsstämma protokoll 2016-04-12 §§ 1-13 

  

Gemensam överförmyndarnämnds protokoll 2016-04-28 §§ 48-49 och §§ 53-54 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 81 Information 

Verksamhetschef för Hagfors skolområde Jenny Dahlin informerar om underlag 

inför beslutet kring Råda skola och de grundförutsättningar som finns som finns 

för en pedagogisk, social och fysiskt tillgänglig skola där undervisningen är 

kvalitativ och likvärdig samtidigt som det ska finnas en ekonomisk hållbarhet. 

De faktorer som talar för en F-3 skola istället för en F-6 skola är att det krävs 

lärarbehörighet och legitimation för att bedriva undervisning och sätta betyg. Det 

gör att det blir svårare att rekrytera lärare med bred kompetens. Dessutom ökar 

kravnivåerna högre upp i årskurserna och specialanpassade lokaler blir 

nödvändiga med ämnena hemskunskap, slöjd, bild och musik. Även elevernas 

behov av elevhälsa, specialpedagoger och bredare socialt umgänge ökar med 

stigande ålder.   

 

Kommunchef Jan Lilja informerar om att bibliotekschef Birgitta Sparre har sagt 

upp sig för en annan tjänst. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerar om att kulturutvecklare 

Pia Lind har sagt upp sig och kommer att börja på Platea. 

_____ 

 
 


