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Anna-Greta Johansson (S)
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§ 82 Information - Budget 2017
Ekonomichef Jonas Nilsson redovisar för det underlag som ligger till förslag till
budget 2017 med plan för 2018 och 2019.
Handlingar i ärendet
Budgetkommitténs protokoll, 2016-05-26 § 1
Budgetkommitténs förslag till budget 2017 samt plan 2018-2019.
Tjänstemannagruppens förslag till Budget 2017 samt plan 2018-2019.
_____
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§ 83 Information - Hagforsstrategin
Utvecklingskoordinator Christoffer Branzén och klimatstrateg Andrè Szeles ger
en halvtidsrapport om Hagforsstrategin. Sedan beslutet i januari har arbetsgruppen
planerat och genomfört ett antal dialogmöten och workshops med olika
målgrupper. Det redovisades även hur medborgardialogarbetet har gått till. De har
också fotat, filmat och spelat in podcasts samt varit ute på marknader och samlat
in synpunkter. Avslutningsvis presenterades vad som händer i arbetet framöver.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 7/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/180

§ 84 Budgetuppföljning kommunstyrelsen januari-april
2016
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-april 2016 uppgår till
225,3 miljoner kronor (mkr) vilket är 5,2 mkr lägre än budget (+2,3 %).
Kapitalkostnader, internhyra, interna fördelningar av kost och städ samt kostnader
för försäkringar är nu inlagda i både redovisning och budget. Saknas gör
utfördelning av löneökningspott vilken blivit försenad med anledning att samtliga
avtal inte var klara på central nivå. Långtidsprognos avseende pensionskostnader
inhämtats under mars från KPA med relativt större kostnader än vad som
budgeterats. Årets andra prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk
16:17) har använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär större intäkter om
4,2 mkr jämfört med budgeterat men 1,9 mkr mindre intäkter än föregående
prognos. Vidare har prognosen för finansiella intäkter skruvats ner med hänsyn
till ränteläge samt lägre borgensavgifter från dotterbolagen beroende av lägre
borgensbelopp.
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli -0,5
mkr jämfört med budget (-0,07 %). Avvikelserna mot budget i årets första
helårsprognos är:










Kommunledningsutskottet
IOU: Sociala avdelningen
IOU: Vård- och omsorgsavdelningen
Barn- och bildningsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet
Miljö- och byggnadsnämnden
Skatteintäkter o generella bidrag
Pensionskostnader
Finansnetto

0,4 mkr
1,4 mkr
-0,6 mkr
0,0 mkr
0,0 mkr
0,0 mkr
4,2 mkr
-1,7 mkr
-0,5 mkr

Budgeterat resultat för 2016 enligt beslut i november 2015 av
kommunfullmäktige var +11,7 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +14,9 mkr.
Förslag till åtgärder:
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till
besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive
verksamhetsrapport.
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Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-05-16
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Besöksadress
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E-post
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Dnr KS 2016/255

§ 85 Driftbudget 2017 och plan 2018-2019
Förslag till driftsbudget för år 2017 samt plan för åren 2018 och 2019 innebär ett
budgeterat resultat för 2017 med 24 842 000 kr, år 2018 med 11 984 000 kr samt
2019 med -22 392 000 kr.
Handlingar i ärendet
Budgetkommitténs protokoll, 2016-05-26 § 1
Budgetkommitténs förslag till budget 2017 samt plan 2018-2019
Tjänstemannagruppens förslag till Budget 2017 samt plan 2018-2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2017 samt plan för åren 2018 och
2019 innebär ett budgeterat resultat för 2017 med 24 812 000 kr, år 2018 med
11 984 000 kr samt 2019 med -22 392 000 kr.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson

Telefon

Besöksadress

Postadress
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Org.nr
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Dnr KS 2016/255

§ 86 Investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019
Förslag till investeringsbudget för år 2017 samt plan för åren 2018 och 2019
innebärande investeringar om år 2017 med 40 740 000 kr, 2018 med 49 333 000
kr samt 2019 med 45 725 000 kr.
I samband med investeringsbudget skall även internräntenivå fastställas. SKL
rekommenderar nivån 1,75 % för år 2017.
Handlingar i ärendet
Budgetkommitténs protokoll, 2016-05-26 § 2
Budgetkommitténs förslag till budget 2017 samt plan 2018-2019
Tjänstemannagruppens förslag till Budget 2017 samt plan 2018-2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2017 samt
plan för åren 2018 och 2019 innebärande investeringar om år 2017 med 40 740
000 kr, år 2018 med 49 333 000 kr samt 2019 med 45 725 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2017 till 1,75 %.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson

Telefon

Besöksadress

Postadress
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Dnr KS 2016/255

§ 87 Utdebitering 2017
Hagfors kommun har, 2015, tillsammans med Torsby, Munkfors, Grums och
Storfors länets högsta nivå på kommunalskatten, 22 kr och 50 öre per skattekrona
Förslag till kommunal skattesats för 2015 innebär en oförändrad nivå om 22
kronor och 50 öre per skattekrona.
Handlingar i ärendet
Budgetkommitténs protokoll, 2016-05-26 § 3
Budgetkommitténs förslag till budget 2017 samt plan 2018-2019
Tjänstemannagruppens förslag till Budget 2017 samt plan 2018-2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen för år 2017 förblir
oförändrad, 22 kronor och 50 öre per skattekrona.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson
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Postadress

E-post

Org.nr
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Dnr KS 2016/253

§ 88 Målkortsrapportering 2016
Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som
bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna
kortsiktiga mål som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga mål; nöjda
medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett kreativt och målinriktat
arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi.
Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det första tertialet
2016. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun
har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande
resultatet av de korsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns
övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort.
De kortsiktiga målen bedöms utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. För de
icke-numeriska målen så innebär rött: ej påbörjat, gult: påbörjat/ännu inte uppfyllt
och grönt: uppfyllt/inga fler aktiviteter. För de numeriska målen så bedöms målet
som rött om mindre än 90 % av målet är uppfyllt, gult om 90 % eller mer av målet
är uppnått och grönt om 100 % eller mer av målet är uppnått.
Handlingar i ärendet
Utvecklingskoordinator Christoffer Branzéns skrivelse, 2016-06-07
Målkortsrapportering, 2016-04-30
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för första tertialet 2016.
Christoffer Branzén, utvecklingskoordinator
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2016/252

§ 89 Partistöd 2016
Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande
mandatperioden som bestämmer att för att partier ska erhålla partistöd ska beslut
fattas i fullmäktige.
För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna lämna en
redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en granskningsrapport
utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd betalas ut i förskott gäller
dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 2016, dock ska fullmäktige
fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är
representerade i kommunfullmäktige:
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Miljöpartiet

18 mandat
5 mandat
4 mandat
3 mandat
2 mandat
2 mandat
1 mandat

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6
enligt följande princip:
20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i
kommunfullmäktige.
80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för varje
mandat.
Anslaget för 2016 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10
600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat).
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Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-05-26
Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2015
Socialdemokraternas resultatrapport för räkenskapsåret 2015
Socialdemokraternas revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2015
Sverigedemokraternas resultatrapport för räkenskapsåret 2015
Sverigedemokraternas revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
Sverigedemokraternas granskningsrapport för räkenskapsåret 2015
Liberalernas resultat- och balansräkning för räkenskapsåren 2014-2015
Liberalernas revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
Centerpartiets redovisning av partistöd för 2015
Centerpartiets granskningsrapport för räkenskapsåret 2015
Moderaternas redovisning av partistöd för 2015
Moderaternas granskningsrapport för räkenskapsåret 2015
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande:
Socialdemokraterna erhåller 163 240 kronor i partistöd för 2016
Sverigedemokraterna erhåller 53 000 kronor i partistöd för 2016
Centerpartiet erhåller 44 520 kronor i partistöd för 2016
Liberalerna erhåller 27 560 kronor i partistöd för 2016
Moderaterna erhåller 27 560 kronor i partistöd för 2016
_____
Beslutet skickas till
Marianne Eriksson, ekonomienheten
Göran Eriksson (S)
Karl Persson (SD)
Anna-Karin Berglund (C)
Hans Liljas (L)
Dennis Byberg (M)
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Dnr KS 2016/246

§ 90 Beslut om samarbetsavtal, Hagfors
Motorcykelklubb
Hagfors Motorcykelsklubb (Valsarna) har erbjudit Hagfors kommun att bli
”Guldsponsor” mot ett belopp om 50 000 kr för säsongen 2016.
Valsarna kommer under säsongen att köra allsvenskan, den näst högsta ligan i
landet. Många ur den svenska eliten kör i denna serie och får oftast stor
massmedial uppmärksamhet. Detta medför ett stort PR-värde. Föreningen satsar
även på att bredda sin ungdomsverksamhet.
Som ”Guldsponsor” för ett belopp om 50 000 kr för säsongen 2016 erbjuds
exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på
förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam
samt reklam på hemsida.
Handlingar i ärendet
Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2016-05-24
Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Motorcykelklubb
Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hagfors kommun blir ”Guldsponsor”
speedwaysäsongen 2016 varvid kommunen ges möjlighet till exponering av
Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på förarnas västar,
skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam samt reklam på
hemsida.
För detta erhåller Hagfors Motorcykelklubb en ersättning på 50 000 kronor.
Kostnaderna belastar utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd, särskilda
bidrag).
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2015/367

§ 91 Föreningsbidrag inom vård- och omsorg samt
stödföreningar
Individ- och omsorgsutskottet hanterar på uppdrag från Kommunstyrelsen
kommunala bidrag till vård- och omsorg samt stödföreningar. 110 tkr per år
fördelas till stödföreningar samt till lokala föreningar inom
funktionshinderområdet, i enlighet med upprättade riktlinjer.
Funktionshinderrådet har framfört önskemål om kommunalt deltagande i
taltidningen Värmlänningen, vilken produceras av Synskadades riksförbund i
Värmland (SRF). Taltidningen är kostnadsfri för synskadade, och finansieras
genom bidrag från Landstinget och deltagande Värmlands kommuner.
Årskostnaden för deltagande kommuner är för år 2016, 20 600 kronor. Hagfors
kommun har lämnat bidrag t.o.m. 2016-06-30 från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter. Förvaltningen har fått uppdraget att finna annan
finansieringsform. Taltidningen bedöms ha ett stort värde för synskadades
möjlighet att ta del av kommunala beslut och samhällsinformation. För att
möjliggöra fortsatt finansiering av taltidningen kommer biblioteket i Hagfors
finansiera halva kostnaden t.o.m. 2017-06-30 och resterande del hanteras på så
sätt att Taltidningen genom Synskadades riksförbund i Värmland får ta del av det
kommunala föreningsbidraget. En utvärdering kommer att ske av deltagandet
under denna tid.
Beslutet gäller under perioden 1/7 2016 -1/7 2017 och innebär att 5 150 kronor av
det kommunala föreningsbidraget 2016 ges till Taltidningen Värmlänningen
genom SRF Värmland och halva prenumerationskostnaden för första halvåret
2017 reserveras från föreningsbidraget 2017.
Förslaget är kommunicerat i kommunens råd för funktionshinderfrågor.
Handlingar i ärendet
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-05-10
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2016-05-30 § 26
Skrivelse angående taltidningen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 17/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreningsbidrag ges till Taltidningen
Värmlänningen genom SRF Värmland i under tiden 2016-07-01 – 2017-06-30, i
enlighet med upprättat förslag.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Monica Hammar
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Dnr KS 2016/157

§ 92 Palliativ vård inom landstinget i värmland
Hagfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i
Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Filipstad,
Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby
och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseende palliativ vård.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget I Värmland och
kommunerna, utifrån sina respektive ansvar och uppdrag, har inrättat arbets- och
samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose
berörda patienters behov av palliativ vård och omsorg i livets slutskede.
Granskningen har genomförts genom dokumentationsstudier, intervjuer med
inblandade aktörer och analys av uppgifter från kvalitetsregister och andra
databaser.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande slutsats för Hagfors kommun.
1. Hagfors tillhör kommuner som har flera styrdokument samt ett sammanhållet
program för palliativ vård.
2. Kommunen har jämförelsevis lägre indikatorresultat än riksgenomsnittet.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2016-05-30 § 30
Medicinskt ansvarig sjuksköterska/Verksamhetsansvarig HSL Isa Nybergs
skrivelse, 2016-05-27
Palliativ vård inom landstinget i Värmland
Rapport från kommunrevisorerna om palliativ vård inom landstinget i Värmland
Granskning av palliativ vård inom landstinget i Värmland
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rapport och godkänner vård- och
omsorg samt sociala avdelningens svar gällande den länsövergripande
granskningen.
_____
Beslutet skickas till
MAS Isa Nyberg

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 19/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/248

§ 93 Ekonomisk redovisning investeringsprojekt
januari-april 2016
Under årets första 4 månader har 2 688 tkr av samhällsbyggnadsutskottets totala
investeringsbudget på 61 066tkr upparbetats. Andelen utförda arbeten är större än
vad kostnader är bokförda.
Kommentar:
Säkerheten för VA-verksamheten kommer att höjas och detta arbete pågår med
diverse olika åtgärder.
Byggnad för riskavfall vid Holkesmossen skall byggas för att förbättra
arbetsmiljön, förfrågningsunderlag färdigt för utlämnade.
Projekt1305 inväntas offerter på slamsugning. Elförsörjningen av de nya
pumparna utreds.
Projekt 1141 GC väg Råda urgrävning klar, inväntar offert på asfalt.
Projekt 1237 VA Skolgatan beräknas att starta i slutet av maj månad. Utförs i
egen regi.
Handlingar för förbättrad gatumiljö Gärdet lämnas ut 24 maj 2016.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-05-31 § 74
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2016-05-25
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 20/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/249

§ 94 Redovisning av underhållsprojekt
samhällsbyggnadsavdelningen januari-april 2016
Av en total budget på 3,6 Mkr för underhåll har 0,9 Mkr upparbetats t.o.m. april
2016, motsvarande knappt 26 % av budgeten.
Storleken på årets underhållsbudget är betydligt lägre än under 2015 pga. nya
regler gällande komponentavskrivning. Många projekt som tidigare bedömts vara
underhållsprojekt ligger nu i investeringsbudgeten.
Kommentar: Kommer att utföras under sommar och hösten.
Kommentar: Arbeten kommer att utföras under året och fördelat.
Kommentar: Följer planen. Arbetena på Nybovägen är färdig till ca 60 % men lite
fakturor är inkomna.
Kommentar: Ny närvarostyrd belysning södra hangar utförd. Närvarostyrd
belysning norra hangaren beställd. Målning banmarkeringar utförd. Ny belysning
flygplatsens infartsskylt. Motorvärmare till resenärer, långtidsparkering påbörjat.
Kommentar: Projekt 5645 Elrevisionser samt 5679 OVK underhållspott är
underhållsreparationer föranledda av anmärkningar i besiktningsprotokoll från
revisionsbesiktningar. Projektet löper över hela året och ytterligare kostnader
förväntas inkomma. Övriga projekt är färdigställda men avdelningen väntar på
fakturor. Projekt 5699 är en ännu ej utfördelad samlingspott för
underhållsreparationer enligt plan.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-05-31 § 75
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-05-25
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 21/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2015/15

§ 95 Svar på medborgarförslag från Rädda Barnen
angående upprustning av lekplats i Ekshärad
2015-11-04 inkom Rädda Barnen med medborgarförslag om upprustning av
lekplatsen på Skolvägen i Ekshärad.
Ett stort arbete har gjorts av Rädda Barnen, förslaget omfattar en rad konkreta
åtgärder på lekutrustning och anpassningar.
Hagfors Kommun har inom ramen för investeringsbudgeten 2014, initierat ett
lekplatsprojekt, som kommer att pågå under 2014-2019. Detta inleds med
lekplatsen på Skolvägen i Ekshärad. Det underlag som Rädda Barnen tagit fram
lyfts in i projektet och hanteras på samma villkor som övriga synpunkter inom
ramen för projektet.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-05-31 § 76
Rädda Barnen, Hagfors-Munkfors lokalavdelnings skrivelse 2015-10-14.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2016-05-25.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Rädda Barnens medborgarförslag därmed är
besvarat.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 22/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/235

§ 96 Avslutande av stiftelsen Göhles och Ullenska
testamentet
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-02-23 att Hagfors kommun ges tillstånd,
enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda,
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka
tillgångarna i Stiftelsen Göhles och Ullenska testamentet.
Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte
stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat.
Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse
till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut
stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och
därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva.
Stiftelsen Göhles och Ullenska testamentet
vänder sig till elever i före detta Gustav Adolfs kommun att användas vid
studiebesök, skolresa, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt
ändamål. Donationen från Göthes lämnades till Gustav Adolfs skolrote, 1897-0720 och donationen från Ullenska lämnades 1876-01-30. Då både skolan i
Gustavsfors och Sättraskolan i Hagfors är nedlagda återstår att fördela kapitalet
till Älvstrandens Bildningscentrum och då till grundskolans F-6. Stiftelsen
förvaltas av barn- och bildningsutskottet. behållningen är 29 835 kr.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-05-30 § 30
Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-08
Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-02-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att behållningen delas lika mellan skolresa för
Älvstrandens Bildningscentrums årskurs 3, årskurs 5 och annan kulturell
verksamhet för F-6.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Anja Heidkamp, rektor Älvstrandens Bildningscentrum årskurs 4-6

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 23/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/236

§ 97 Avslutande av stiftelsen Magda och Gustaf
Reuterbergs donationsfond
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-02-23 att Hagfors kommun ges tillstånd,
enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda,
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka
tillgångarna i Magda och Gustaf Reuterbergs donationsfond.
Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte
stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat.
Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse
till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut
stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och
därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva.
Stiftelsen Magda och Gustaf Reuterbergs donationsfond
Fonden lämnades till före detta Gustav Adolfs kommun, 1961. Vänder sig till
elever i årskurs 6 i före detta Gustaf Adolfs kommun som visat goda kunskaper i
matematik. Tidigare var det rektor vid Sättraskolan som i samband med
skolavslutningen utsåg lämpliga stipendiater. Då Sättraskolan är nedlagd bör det
bli rektor vid Älvstrandens bildningscentrum årskurs 6, som får utse lämpliga
stipendiater. Behållningen i stiftelsen är 2 800 kr.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-05-30 § 31
Ekonomichef Jonas Nilsson och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28
Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-02-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rektor vid Älvstrandens bildningscentrum årskurs
4-6 utser stipendiater. Stipendierna utdelas innan 2016 års utgång.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Anja Heidkamp, rektor 4-6 Älvstranden

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 24/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/237

§ 98 Avslutande av stiftelsen Lars Jonssons
studiefond och Jöns Lakes donation
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-02-23 att Hagfors kommun ges tillstånd,
enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda,
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka
tillgångarna i stiftelsen Lars Jonssons studiefond och Jöns Lakes donation.
Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte
stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat.
Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse
till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut
stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och
därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva.
Stiftelsen Lars Jonssons studiefond och Jöns Lakes donation
Stiftelsen Lars Jonssons donation lämnades till Norra Råda kommun, 1950-09-27
och stiftelsen Jöns Lakes donation lämnades till Norra Råda socken 1884-07-02.
Efter permutation 1980-05-20 lades Jöns Lakes donation till Lars Jonssons
studiefond. Fonden vänder sig till studerande ungdomar, 13-30 år, att användas
som studiestöd. Sökanden skall ha varit bosatt och folkbokförd i Norra Råda
församling inom Hagfors kommun i minst 5 år. Stiftelsen förvaltas av barn- och
bildningsutskottet. Behållningen i stiftelsen är 33 670 kr.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-05-30 § 32
Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28
Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-02-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genom annonsering i lokalpress och via Hagfors
kommuns hemsida annonsera efter lämpliga destinatärer och fördela ut
behållningen till inför höstterminen 2016.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 25/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/239

§ 99 Avslutande av stiftelsen Anna och Viktor Kjelléns
stipendium
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-17 att Hagfors kommun ges tillstånd,
enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda,
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka
tillgångarna i stiftelsen Anna och Viktor Kjelléns stipendium.
Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte
stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat.
Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse
till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut
stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och
därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva.
Stiftelsen Anna och Viktor Kjelléns stipendium
Donationen lämnades till dåvarande Ekshärads kommun, 1946. Vänder sig till en
eller flera behövande, skickliga ungdomar som är folkbokförda i Ekshärads
församling, för bidrag till vidareutbildning. Stiftelsen förvaltas av barn- och
bildningsutskottet. Kapitalet i stiftelsen är 11 932 kr.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-05-30 § 33
Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28
Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-03-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att annonsera på Hagfors kommuns hemsida om
möjligheten att söka bidrag inför höstterminen för vidarestudier efter gymnasiet.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 26/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/241

§ 100 Avslutande av stiftelsen Olof Karlssons
donationsfond
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-02-23 att Hagfors kommun ges tillstånd,
enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda,
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka
tillgångarna i stiftelsen Olof Karlssons donationsfond.
Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte
stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat.
Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse
till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut
stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och
därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva.
Stiftelsen Olof Karlssons donationsfond
Vänder sig till gamla trotjänarinnor eller likställda i Gustav Adolfs församling.
Donationen överlämnades i slutet av 1800-talet till fattigvårdsstyrelsen i Gustav
Adolfs kapellförsamling. Enligt beslut i socialnämnden 2000-10-16, § 142, skall
enhetschefen för hemtjänsten i Hagfors/Gustavsfors tillse att möjliga mottagare
erhåller vad reglerna för fonden säger. Stiftelsen förvaltas av individ- och
omsorgsutskottet. Behållningen i stiftelsen är 19 342 kr.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-05-30 § 35
Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28
Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-02-23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Vård- och omsorgsavdelningen utser destinatärer
att fördela medlen till innan 2016 års utgång.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Eva Alama, vård- och omsorgschef

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 27/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/240

§ 101 Avslutande av Stiftelsen Rappholtska
donationen och Stiftelsen Kamrer Lagergrens
understödsfond
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-17 att Hagfors kommun ges tillstånd,
enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda,
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka
tillgångarna i Stiftelsen Rappholtska donationen och Stiftelsen Kamrer
Lagergrens understödsfond.
Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte
stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat.
Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse
till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut
stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och
därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva.
Stiftelsen Rappholtska donationen
Donationsvillkor saknas. Stiftelsen härrör dock från före detta Norra Råda
kommun. Enligt kommunens fondräkenskaper existerade stiftelsen redan år 1852.
Avkastningen fördelades då i tre lika delar som fördelades mellan den värdigaste
barnuppfostraren, inköp av läroböcker och dels tillfördes fattigkassan. Stiftelsen
förvaltas av kommunstyrelsen. Kapitalet är 10 770 kr.
Stiftelsen Kamrer Lagergrens understödsfond
Donationen lämnades till dåvarande Norra Råda kommun, 1899. Vänder sig till
fattiga barns underhåll folkbokförda i tidigare Råda socken. Fonden förvaltas av
individ- och omsorgsutskottet. Kapitalet är 25 400 kr.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-05-30 § 34
Ekonomichef Jonas Nilsson och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28
Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-03-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att socialchefen tillsammans med socialsekreterare
utser behövande barnfamiljer folkbokförda i Norra Råda som får tillgodogöra sig
stiftelsernas tillgångar innan 2016 års utgång.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 28/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Monica Hammar, Socialchef IFO

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 29/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/242

§ 102 Avslutande av stiftelsen Yngve Bäckers
minnesfond
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-16 att Hagfors kommun ges tillstånd,
enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda,
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka
tillgångarna i stiftelsen Yngve Bäckers minnesfond.
Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte
stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat.
Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse
till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut
stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och
därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva.
Stiftelsen Yngve Bäckers minnesfond
Fonden överlämnades till dåvarande Hagfors stad, 1966. Avkastningen skall
utdelas som premium till elev vid Asplundsskolan som visat intresse för och
skicklighet i gymnastik och idrott samt gjort sig känd för gott uppförande. Enligt
fondens stadgar skall utdelningen upphöra efter 50 år, alltså år 2018. För det
kapital som då står kvar skall genom skolstyrelsen (nuvarande barn- och
bildningsutskottet) försorg inköpas lämpligt idrottspris, förslagsvis ett
vandringspris som utdelas enligt skolstyrelsens bestämmande. Behållningen i
stiftelsen är 3 300 kr.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-05-30 § 36
Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28
Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-03-16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rektor vid Älvstrandens Bildningscentrum, årskurs
7-9, utser stipendiater innan 2016 års utgång.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Carina Ek-Stenmark, rektor Älvstranden 7-9

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 30/40

2016-06-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/243

§ 103 Avslutande av stiftelsen Anna Nilssons fond
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-17 att Hagfors kommun ges tillstånd,
enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda,
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka
tillgångarna i stiftelsen Anna Nilssons fond.
Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte
stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat.
Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse
till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut
stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och
därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva.
Stiftelsen Anna Nilssons fond
Vänder sig till reumatiskt sjuka personer bosatta inom Ekshärads församling.
Donationen överlämnades till före detta Ekshärads kommun, 1961. Stiftelsen
förvaltas av kommunstyrelsen. Kapitalet i stiftelsen är 73 481 kr.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-05-30 § 37
Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28
Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2016-03-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skänka behållningen i Stiftelsen Anna Nilssons
fond till Hagfors-Ekshärads reumatikerförening.
_____
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Dnr KS 2016/244

§ 104 Avslutande av stiftelsen Marit Perssons
donationsfond och stiftelsen Ingeborg Larssons fond
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-17 att Hagfors kommun ges tillstånd,
enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda,
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka
tillgångarna i stiftelsen Marit Perssons donationsfond och Ingeborg Larssons
fond.
Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte
stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat.
Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse
till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut
stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och
därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva.
Stiftelsen Marit Perssons donationsfond
donerades till Ekshärads sockens fattigkassa, 1919. Skall användas till extra
förplägnad för de boende på Bellmansgården. Kapitalet är 15 247 kr.
Stiftelsen Ingeborg Larssons fond
donerades till Ekshärads sjukhem, 1941. Avkastningen skulle användas till en
frisäng för någon behövande. Efter beslut 1973 av kammarkollegiet får denna typ
av stiftelse användas till rekreationsresor och konvalescentvård till de boende på
Bellmansgårdens äldreboende. Kapitalet är 35 960 kr.
Socialnämnden beslutade 2000-10-16, § 142, att ansvarig personal vid
Bellmansgården tillser att boende på Bellmansgården erhåller vad reglerna för
fonderna säger. Bägge dessa stiftelser förvaltas av individ- och omsorgsutskottet.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-05-30
Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28
Beslut från länsstyrelsen i Dalarnas län, 2016-03-17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge enhetschef på Bellmansgården i uppdrag att
innan 2016 års utgång förbruka tillgångarna i stiftelserna till det ändamål de är
bestämda.
_____
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Maud Johansson, enhetschef Bellmansgården
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Dnr KS 2016/245

§ 105 Avslutande av stiftelser i Hagfors kommun
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-16 att Hagfors kommun ges tillstånd,
enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda,
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka
tillgångarna i Stiftelsen Britta Öhlens minne, Stiftelsen Piscator, Lysholm och
Pallinska och Thybergska fonden och Dahlska donationen.
Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte
stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat.
Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse
till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut
stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och
därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva.
Stiftelsen Britta Öhlens minne
donerades till före detta Ekshärads kommun, 1943. Vänder sig till behövande
änkor inom före detta Ekshärads kommun för att bereda dem extra julglädje.
Kapitalet är 11 765 kr.
Stiftelsen Piscator, Lysholm och Pallinskaoch Thybergska fonden
donerades 1820 till Ekshärads sockens fattigkassa. Kapitalet är 32 507 kr.
Stiftelsen Dahlska donationen
donerades 1858 till Ekshärads sockens fattigkassa. Skall tillgodose lämpligt behov
inom Ekshärads församling. Kapitalet är 1 958 kr.
Samtliga ovanstående stiftelser vänder sig till äldre i Ekshärads församling och
förvaltas av individ- och omsorgsutskottet.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-05-30
Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28
Beslut från länsstyrelsen i Dalarnas län, 2016-03-16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skänka behållningen i ovanstående stiftelser till
Ekshärads församling att användas till lämpligt behov för boende i församlingen.
_____
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Dnr KS 2016/23

§ 106 Anmälningar
UPH 2013-240
Förlängning av ramavtal 2013-240B ”Däck, fälg, skiftning och däckförvaring”
UPH 2015-39
Avtal 2015-39 ”Moduler Kyrkhedens skola”
Dnr 2016/11 handling 25
Avtal mellan Hagfors kommun och JOBmeal Karlstad AB
Dnr 2016/11 handling 29
Överenskommelse mellan staten genom Boverket och Hagfors kommun gällande
återstående avveckling av lägenheter
Dnr 2016/12 handling 8
Skolavtal: Göteborgs stad, Västra Göteborg
Dnr 2016/129 handling 4
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr 2016/133 handling 4
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr 2016/140 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr 2016/155 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr 2016/163 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr 2016/205 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr 2016/217 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
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Dnr 2016/219 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr 2016/220 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr 2016/221 handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande
behandling
Dnr 2016/227 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Region Värmland – Återkoppling trafikkostnader 2015
Nyhetsbrev maj 2016
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2016/23

§ 107 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2016-04-26 tom 2016-05-25
Dnr 2016/5 handling 12
Personalärenden - april 2016
Dnr 2016/5 handling 13
Delegeringsbeslut Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel,
Gräs Bygdegårdsförening
Dnr 2016/5 handling 14
Delegeringsbeslut Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel,
Viking HC
Dnr 2016/5 handling 15
Delegeringsbeslut Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel,
Sörby IK
Dnr 2016/6 handling 12
Delegeringsbeslut januari 2016 barn – och ungdomsenheten
Dnr 2016/6 handling 13
Delegeringsbeslut februari 2016 barn – och ungdomsenheten
Dnr 2016/6 handling 14
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2016/6 handling 15
Delegeringsbeslut mars 2016 barn – och ungdomsenheten
Dnr 2016/8 handling 16
Delegeringsbeslut Bostadsanpassning
Dnr 2016/8 handling 17
Delegeringsbeslut Vård- och omsorg
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Dnr 2016/8 handling18
Delegeringsbeslut Vård- och behandling
Dnr 2016/8 handling 19
Delegeringsbeslut LSS och socialpsykiatri
Dnr 2016/8 handling 20
Delegeringsbeslut Ekonomiskt bistånd
Dnr 2016/9 handling 2
Delegeringsbeslut Ansökan om utökad serveringsyta vid ICA Indianen i Ekshärad
Dnr 2016/9 handling 6
Delegeringsbeslut Ansökan från Jerngodset i Hagfors AB om ändrat tillstånd att
till allmänheten årligen under perioden 1 april – 31 oktober servera
alkoholdrycker i Hagfors Folkets Park
Dnr 2016/9 handling 12
Delegeringsbeslut Ansökan från Brukshotellet Restaurang & Pub Hagfors AB om
tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Dnr 2016/10 handling 5
Delegeringsbeslut Lotteritillstånd
Dnr 2016/10 handling 6
Delegeringsbeslut Lotteritillstånd
Dnr 2016/10 handling 7
Delegeringsbeslut Lotteritillstånd
Dnr 2016/49 handling 18
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors-Uddeholms Ridklubb HURK
Dnr 2016/49 handling 19
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – FDB-Värmland
Kommunledningsutskottets protokoll 2016-05-30 §§ 21-40
Individ-och omsorgsutskottets protokoll 2016-05-30 §§ 24-30
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Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll 2016-05-30 §§ S 18-21
Barn- och bildningsutskottets protokoll 2016-05-31 §§24-27
Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2016-05-31 § S 100
Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2016-05-31 § S 101-122
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2016-05-31 §§ 72-81
Pensionärrådets protokoll 2016-05-10 §§ 8-12
Rådet för funktionshinders protokoll 2016-05-10 §§ 9-10
Gemensam överförmyndarnämnds protokoll 2016-05-26 §§ 59-60
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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§ 108 Information
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson och kommunchef Jan Lilja
informerar om att Compare är ny huvudman för projektet Ung idé. Inriktningen på
projektet kan komma att ändras genom att satsa på en yngre målgrupp med fokus
på digitalisering.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson och individ- och omsorgsutskottets
ordförande Pernilla Boström informerar om en gemensam myndighetsnämnd för
Hagfors, Torsby och Munkfors. Torsby kommun har begärt in en offert från PWC
på 264 000 kronor och kostnaden ska fördelas procentuellt mellan kommunerna.
Det skulle innebära sju veckors arbete för PWC och inkluderar jobb, resor och
övernattningar. I Hagfors kommun delar tre verksamheter på kostnaden.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerar vidare om beslutet att
tillsätta en extern utredare angående Råda skola och vilka direktiv som kommer
att ligga till grund för utredningen.
_____
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