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Dnr KS 2016/180

§ 118 Budgetuppföljning kommunstyrelsen januari juli 2016
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-juli 2016 uppgår till
400,5 miljoner kronor (mkr) vilket är 35,5 mkr lägre än budget (+8,9 %).
Utfördelning av löneökningspott är ännu inte genomförd med anledning av att
samtliga avtal inte är klara på lokal nivå. Prognosen för valnämndens kostnader
för helåret har uppskattningsvis justerats med hänsyn till lokalval.
Långtidsprognos avseende pensionskostnader inhämtats under mars från KPA
med relativt större kostnader än vad som budgeterats.
Årets tredje prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 16:45) har
använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär större intäkter om 1,3 mkr
jämfört med budgeterat men 2,9 mkr mindre intäkter än föregående prognos.
Vidare har prognosen för finansiella kostnader förbättras avseende räntekostneder
på finansiell leasing. Sedan tidigare 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 -0,9
mkr jämfört med budget (-0,1 %). Avvikelserna mot budget i helårsprognosen är:











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

0,6 mkr
1,1 mkr
-0,6 mkr
0,0 mkr
0,0 mkr
0,0 mkr
-0,3 mkr
1,3 mkr
-1,7 mkr
-0,3 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 +11,7 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, 2016-08-17
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2016/209

§ 119 Extern utredning om Råda skola
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2016-05-30 § 39att en extern
utredare om Råda skola skulle tillsättas.
Tage Nordkvist Utvecklingskonsulter AB har fått i uppdrag att senast 30
september presentera en utredning utifrån de tidigt angivna förutsättningarna.
Arvodet till Tage Nordkvist Utvecklingskonsulter AB uppgår till 75 000 kronor
och reseersättning beräknas att uppgå till 10 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Kommunchef Jan Liljas skrivelse, 2016-08-22
Avtal mellan kommunchef Jan Lilja och Tage Nordkvist Utvecklingskonsulter
AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 85 000 kronor till den externa utredningen.
Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
_____
Beslutet skickas till
Kommunchef och tf barn- och bildningschef Jan Lilja
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Dnr KS 2016/293

§ 120 Tillägg till skolskjutsreglemente
Utifrån att det i kommunen finns elever boende på platser där ingen ordinarie
skolskjuts idag finns föreslås ett tillägg i skolskjutsreglementet gällande
självskjuts.
Självskjuts kan erbjudas när kommunen bedömer det som en lämplig lösning i ett
individuellt fall.
Förslag till ny punkt 8 i skolskjutsreglementet:
SJÄLVSKJUTS
Självskjuts kan erbjudas när kommunen bedömer det som en lämplig lösning i ett
individuellt fall. Ersättning för självskjuts utgår med samma belopp per kilometer
som utgår enligt skatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med
egen bil. Om föräldrarna själva skjutsar eleven är det föräldern som ansvarar för
eleven tills denne kommit till skolan. Föräldrarna ansvarar för att eleven släpps av
på lämplig trafiksäker plats i direkt anslutning till skolområdet eller till närmaste
skolskjuts. Ansvaret för eleven tas över av skolan från och med då elevens
skoldag börjar. Avlämning av eleven får inte ske tidigare än vad som
överenskommits med skolan eftersom det måste finnas personal på plats på
skolan. Samma ansvar gäller för föräldrar som skjutsar elever till och från skolan
utan ersättning från kommunen.
Handlingar i ärendet
Ingrid Hedins skrivelse, 2016-08-22
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar tillägg i skolskjutsreglementet gällande självskjuts
_____
Beslutet skickas till
Ingrid Hedin, skolskjutssamordnare
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Dnr KS 2016/37

§ 121 Slutredovisning investeringsprojekt,
samhällsbyggnadsutskottet 2016-09-12
1031, Motorvärmare, Folktandvården, Hagfors, KS 2016/300.
Motorvärmarcentralerna på parkeringen vid folktandvården/byggkontoret är av
äldre modell utan vare sig jordfelsbrytare eller tidsstyrning. För att minska
elförbrukningen och höja säkerheten beslutades att byta ut dem mot tid-och
temperaturstyrda centraler med jordfelsbrytare. Detta innebär en reducerad
elförbrukning med ca 80 % vid användning av motorvärmare. Översyn och byte
av motorvärmarcentraler fortsätter löpande varje år för att hålla nere kostnaderna.
Budget:
Kostnad:
Resultat

60 000 kr
-19 472 kr
40 528 kr

Elkostnad före
44 100 kr/år
Elkostnad efter
8 800 kr/år
Besparing: ca 35 300 kr/år
2107, Resecentrum, Hagfors, KS 2016/299
Resecentrum i Hagfors har länge varit i behov av en ombyggnation, dels för att
den tidigare var mycket sliten men också för att skapa en säkrare miljö för
bussresenärer och skolungdomar. Den nya busstationen har utrustats med olika
refuger för olika busslinjer som skapar trygghet för passagerarna samtidigt som
det nu är tydligare var man ska stå för att komma med rätt buss. Busstationen har
dessutom tillgänglighetsanpassats med plattor för synskadade och ökat
framkomligheten för rullstolsburna. I samband med ombyggnationen har in- och
utfart enkelriktats för att skapa en tydlig struktur i biltrafiken. Arbetet utfördes av
entreprenör i samarbete med Värmlandstrafik och Hagfors kommun.
Ekonomi
Budget
Bidrag från Värmlandstrafik
Slutkostnad
Resultat mot budget

2 000 000 kronor
2 827 914 kronor
4 874 628 kronor
- 46 714 kronor
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1224, Sanering av VA-ledningar, Uddeholm, etapp 1, KS 2016/298
Dantobacken och Bergsvägens VA-ledningar behövde förnyas eftersom det var
både gammalt och slitet. I samband med detta kompletterades det med dagvatten.
I Uddeholm sträcker sig många av våra ledningar kors och tvärs över andra
fastighetsägares tomtgränser, därför gjordes också några ändringar i
ledningsdragningen för att underlätta vid framtida renoveringar. Arbetet utfördes i
egen regi.
Ekonomi
Budget
Slutkostnad
Resultat mot budget

1 100 000 kronor
1 087 457 kronor
+ 12 543 kronor

Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2016-09-01.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2016/283

§ 122 Reviderad länsöverenskommelse ”Vård och
stöd vid missbruk och beroende” samt ny
organisation för ledning styrning och utveckling av
länets missbruksvård
Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund, där samtliga
värmlandskommuner är medlemmar. Förbundet är huvudman för
Beroendecentrum, ett HVB-hem med tillgång till psykiatrisk öppenvård hela
dygnet samt för Flöjten, ett akut- och utredningshem för barn 0-12 år och deras
familjer. Förbundet ansvarar också för kommunernas utvecklingsfrågor inom
missbruks- och beroendeområdet; samverkan, metodutveckling och
brukarmedverkan.
Mellan landstinget i Värmland och länets kommuner finns en gemensam
länsöverenskommelse gällande vård och stöd vid missbruk och beroende.
Överenskommelsen har reviderats i enlighet med gällande lagstiftning och
kompletterats med en länsöverenskommelse gällande dopingmissbruk.
För att säkerställa ett långsiktigt utvecklingsarbete och samverkan mellan
kommunerna och landstinget inom missbruksvården föreslås att en politisk
styrgrupp inrättas med fyra ledamöter jämte ersättare; två från landstinget i
Värmland och två från länets kommuner. Under den politiska styrgruppen inrättas
en central ledningsgrupp, vilken bereder ärenden till den politiska styrgruppen.
Ledningsgruppen skall utgöras av representanter från Landstinget i Värmland och
länets kommuner. En operativ styrgrupp på tjänstemannanivå tillskapas också för
Beroendecentrum, vars uppgift är att svara för verksamhetens drifts- och
utvecklingsfrågor.
Förändringen innebär att Värmlands läns förbundsordning § 3 revideras.
Handlingar i ärendet
Värmlands läns vårdförbunds skrivelse till kommunfullmäktigeförsamlingarna i
Värmland, med bilagor.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna;
reviderad länsöverenskommelse ”Vård- och stöd vid missbruk och beroende”
2012-02-20
förslag till ny organisation styrgrupp Beroendecentrum Värmland samt ny
organisation ledning, styrning och utveckling av länets missbruks- och
beroendevård, samt att
godkänna reviderad förbundsordning 2016-03-18.

_____
Beslutet skickas till
Monica Hammar, socialchef
Värmlands läns vårdförbund, Box 93, 667 22 FORSHAGA
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Dnr KS 2016/264

§ 123 Risk- och sårbarhetsanalys
På uppdrag av kommunerna arbetar säkerhetsavdelningen i Karlstadsregionens
räddningstjänstförbund med kommunernas krisberedskap. Krisberedskapsarbete
regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) har till syfte att ge kommunen kunskap om
hur kommunen kan förebygga, förebereda och hantera eventuella kriser.
För varje ny mandatperiod ska kommunens risk- och sårbarhetsanalys revideras.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat föreskrifter
(MSBFS2015:5) för hur RSA: n ska disponeras. Föreliggande RSA följer MSB:s
föreskrifter.
Handlingar i ärendet
Håkan Finnkvist skrivelse 2016-08-17
Räddningstjänsten, Risk- och sårbarhetsanalys
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta risk- och sårbarhetsanalysen.
_____
Beslutet skickas till
Håkan Finnkvist, Räddningstjänsten
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Dnr KS 2016/265

§ 124 Styrdokument för krisberedskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) tecknade 2013 en överenskommelse om kommunernas
krisberedskap.
Överenskommelsen reglerar villkoren för kommuners statliga ersättning för
uppgifterna enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Enligt överenskommelsen ska kommunen för varje mandatperiod upprätta ett
styrdokument för arbetet med krisberedskap utifrån risk-och sårbarhetsanalysen
(RSA) som ska innehålla:


En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt
för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet



En beskrivning över hur den statliga ersättningen ska användas. Här skall
även framgå hur samverkansersättningen ska användas.



En övnings- och utbildningsplan



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

För varje ny mandatperiod ska styrdokumentet revideras. Styrdokumentet följs
upp i samband med den uppföljning som årligen redovisas till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) samt till Länsstyrelsen i Värmland.
Handlingar i ärendet
Håkan Finnkvists skrivelse, 2016-08-17
Styrdokument, Räddningstjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna styrdokumentet för krisberedskap.
_____
Beslutet skickas till
Håkan Finnkvist, Räddningstjänsten
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Dnr KS 2016/309

§ 125 Delbetänkande Hagfors kommun
Sverige vinner på att indelas i jämnstarka regioner
Fördelningen av makt och ansvar mellan kommun, region och stat har under
många år föranlett diskussioner och det har sedan slutet av 50-talet genomförts en
rad utredningar. År 2003 fick den parlamentariskt sammansatta
Ansvarskommittén i uppdrag att analysera samhällsorganisationens förmåga att
möta framtidens utmaningar. I enighet sammanfattade kommittén sina slutsatser i
utredningen ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” (SOU 2007:10)
där de kom fram till att det fanns ett behov av att se över ansvars- och
uppgiftsfördelningen mellan framför allt stat och region. Grundförslaget var att
samla ansvaret för sjukvård och ett antal regionala utvecklingsfrågor i väsentligt
färre regionkommuner.
Allt sedan dess har diskussionen om större och färre regioner förts i Sverige, och
Värmlands län landsting ansökte t ex redan 2008 om att få bilda en större region
tillsammans med Västra Götaland - en process som dock inte ledde till någon ny
regionbildning. Argumenten för och emot större regioner kännetecknas av en
komplexitet som har att hantera både fakta och känslor. Vi har ju bara historien
och nuläget att förhålla oss till, men frågan som vi alla ställer oss är ju om större
regioner kan hantera framtidens utmaningar, inte minst frågan om den framtida
välfärdens utveckling med en åldrande befolkning och en splittrad regional
organisation. Ansvarskommittén kom i full enighet fram till att så var fallet. I
remissrundan som följde på slutbetänkandet bejakade t ex 98% av alla kommuneroch landsting förslaget om större och mer jämnstarka regioner.
Det huvudsakliga argumentet mot större regioner är att Värmland skulle ha en
större handlingsfrihet om man styr över sina egna frågor. Värmland är beroende
av sin omvärld, men tjänar på att kunna fatta sina egna beslut och själv välja med
vilka parter man vill samverka. Frågan ska styra hur samverkan ska ske, inte
geografisk tillhörighet. Vidare förs det ett resonemang om att det blir långt till
beslutsfattarna och att demokratin urholkas. Till detta åberopas också
känsloargumentet att den Värmländska identiteten hotas. Kritiken mot större
regioner innehåller dock inte så många argument mot en sammanhållen och
effektiviserad statlig organisation. Här verkar i stort sett alla vara överens. Det
finns behov av en samordning av de myndigheter vars uppdrag jackar i den
regionala och kommunala nivån.
Vi menar att argumenten mot större regioner bygger på orimliga antaganden.
Värmlands handlingsfrihet ökar bara om vi kan fatta de beslut som måste fattas.
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Saknas det planeringsförmåga och förhandlingsmakt för att driva en fråga i den
riktning vi önskar kommer vi ju allt som oftast att tvingas att anpassa oss till andra
regioners beslut. Idag är det ofta så. De små länen, regionerna och landstingen
tvingas i normalfallet att anpassa sig till de någon av de tre stora regionerna - och
där saknar vi både inflytande och beslutsmöjligheter.
Vad betyder då en större regionbildning för det Värmländska och vår identitet?
För det första försvinner inte landskapet Värmland i en större region. Landskapet
Värmland kommer alltid att finnas och värmlänningen kommer att vara
värmlänning även i framtiden. För det andra är Region Värmlands uppfattning att
regioner och län i huvudsak är en administrativ indelning av Sverige och inget
som normalt förknippas med identitet. Större regionkommuner bestående av
många kommuner och stora geografiska avstånd kommer sannolikt inte på
överskådlig tid att utveckla en kulturell identitet. Istället kommer tillhörigheten
framförallt finnas i det lokala sammanhanget, men också i landskapet och
nationalstaten. Trots att det var femton år sedan Västra Götaland formades träffar
vi sällan Västra Götalänningar, men vi träffar däremot ofta Bohuslänningar och
Skaraborgare. Vår bedömning är att vår Värmländska identitet kommer att bestå
oberoende av regiontillhörighet.
Argumenten för större regioner handlar i huvudsak om fördelarna med att
samordna och effektivisera statsapparaten samt behovet av jämnstarka regioner
för att säkra en likvärdig och rättvis behandling i hela landet, stärka den regionala
planeringsförmågan, öka den regionala förhandlingsmakten, samt om att säkra en
regionalekonomisk kraft att ta sig an alla de utmaningar som regionerna står inför.
Låt oss fördjupa de här resonemangen.
För det första handlar det om fördelarna med en sammanhållen statsapparat som
ger väsentligt bättre förutsättningar att samordna alla de myndigheter med
regionala och kommunala uppdrag. Exempel på myndigheter som det berör är
Länsstyrelserna, Trafikverket och Tillväxtverket. Totalt handlar det om minst ett
femtontal myndigheter som idag saknar en sammanhållen struktur eller geografi.
Genom att matcha den statliga strukturen med en regional struktur är det möjligt
att uppnå stora effektivitetsvinster i hela samhällssystemet. Det är helt enkelt
enklare och väsentligt mer effektivt att med en sammanhållen myndighetsstruktur
samarbeta med sex likvärdiga regioner än med 21 olika regionala konstellationer.
Vår uppfattning är att vi ser att en regionförstoring i förlängningen gör det möjligt
att överlåta ett än större ansvar till regionerna, t ex är arbetsmarknads- och
utbildningsfrågorna områden som på sikt skulle kunna regionaliseras. Region
Värmland ser det därför som angeläget att Indelningskommittén i sitt
slutbetänkande preciserar vilka myndigheter som föreslås följa den regionala
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indelningen, vilken roll Länsstyrelserna ska ha i den nya samhällsordningen, samt
föreslår en utredning med uppdrag att se över vilka ytterligare uppgifter som
lämpar sig att föras över till regional nivå.
För de andra handlar det om behovet av jämnstarka regioner. Idag har vi en
situation där 3 landstingsregioner (Stockholm, Västra Götaland och Skåne)
ansvarar för sjukvården och utvecklingsfrågorna för mer än halva Sveriges
befolkning, och 18 regioner/landsting/länsstyrelser som hanterar resten av
befolkningen. Resursfördelningen mellan regionerna och landstingen är än mer
skev vilket leder till ett demokrati- och jämlikhetsunderskott. Det är idag helt
enkelt inte rättvisa och likvärdiga förutsättningar för en Värmlänning och en
Stockholmare.
Sex likvärdiga och jämnstarka regioner kan hantera demokratiunderskottet och
bristen på likvärdighet genom att säkra att samtliga regioner har den
planeringsförmåga som krävs för att kunna möta de regionala olikheterna och den
mellanregionala konkurrens som råder kring fördelningen av resurser, t ex kring
utvecklingsmedel, infrastrukturfinansiering och forskningsresurser. Jämnstarka
regioner med planeringsförmåga har också väsentligt större förhandlingsmakt
gentemot staten och i relation till övriga regioner. Det betyder att vi till sist har
större förutsättningar ge alla medborgare i hela landet – Värmlänningar såväl som
Stockholmare – likvärdiga förutsättningar.
Slutligen ger jämnstarka regioner också förutsättningar att med kraft samla sig
kring vissa utvecklingsområden där det krävs särskilda insatser, låt det vara
tillväxtsatsningar på infrastruktur eller forskning eller något annat område som
främjar utvecklingen, t ex kulturområdet. Värmland kan aldrig samla den
regionalekonomiska styrkan i en satsning som Västra Götaland, Skåne eller
Stockholm kan göra idag. I en större region är det möjligt.
Argumenten för större regioner och en regionreform är direkt överförbart på
hälso- och sjukvårdsområdet. Vården står inför stora utmaningar och ett kraftigt
förändringstryck. En åldrande befolkning med nya sjukdomsmönster växer fram
parallellt med en snabb medicinsk och teknologisk utveckling som gör att
förväntningarna på vården ökar i hela landet. Hagfors kommun delar därför
kommitténs slutsats att en indelning i större regioner gör det lättare att hantera
dessa utmaningar samtidigt som det är rimligt att anta att sjukvårdens
förändringstryck gör att det finns behov att återigen se över dess organisering om
10-15 år.
Sammantaget menar Hagfors kommun att argumenten för större jämnstarka
regioner är starka. Hagfors kommun delar därför Indelningskommitténs förslag
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att dela in Sverige i 6 större regioner.
Geografi - Västra Götalandsregionen eller Svealandsregionen?
Är vi överens om att Sverige bör delas in sex jämnstarka regioner återstår frågan
om vilken region Värmland då bör tillhöra. Värmlands geografiska läge gör att det
bara finns två realistiska möjligheter, antingen Västra Götalandsregionen eller
Svealandsregionen.
På uppdrag av Region Värmland genomförde konsultföretaget Sweco
hösten/vintern 2015 en studie där man utifrån en regionalekonomisk analys
jämförde utfallet för Värmland i en Västra Götalandsregion eller Värmland i en
Svealandsregion. Skillnaderna mellan alternativen är relativt små. Det handlar
mer om nyanser och att Göteborgsregionen sannolikt slår igenom i statistiken,
men det finns ändå ett antal regionalekonomiska argument som talar för Västra
Götalandsregionen.
Framförallt handlar det om att en västsvensk regionstillhörighet erbjuder goda
tillväxtförutsättningar för Värmland. Västra Götaland är ett av de län med högst
Bruttoregionalprodukt (BRP) i landet.
En Västsvensk region har också en något mer gynnsam åldersstruktur där andelen
personer i yrkesför ålder med många år kvar i arbetslivet är högre i den
Västsvenska regionen än i Svealandsregionen. Andelen gymnasielever som
påbörjat en högskoleutbildning tre år efter avslutad gymnasieutbildning uppvisar
en ökande trend i Västsvenska regionen och motsatt utveckling i
Svealandsregionen. Andelen högutbildade är något högre i Västsvenska regionen
än i Svealandsregionen. Den Västsvenska regionen har också haft en marginellt
bättre sysselsättningstillväxt i jämförelse med Svealandsregionen. Slutligen ligger
den Västsvenska regionen högre än Svealandsregionen vad gäller företagens andel
av de totala FoU-utgifterna, vilket är en indikation på° hur mycket företagen
satsar på° innovation och förnyelse.
Utifrån ett mer utvecklingsstrategiskt perspektiv kan vi konstatera att oberoende
av tillhörighet blir Värmland i båda fallen en del av stora regionbildningar med
starka tillväxtnoder och ett stort antal kommuner att samspela med. I båda fallen
kan Värmland också dra nytta av relationerna och samarbetet med Norge. Genom
ett förstärkt och utvecklat nära samarbete tillsammans med Västra Götaland eller
genom att bli en naturlig länk i utvecklingen av tillväxtkorridoren Stockholm–
Oslo med Karlstad centralt placerat. I båda fallen finns det också redan
upparbetade samarbeten. Inom hälso- och sjukvården tillhör Värmland idag
Uppsala-Örebros sjukvårdsregion, och tillsammans med Västra
Götalandsregionen har det sedan 2008 (då Landstinget i Värmland ansökte om att
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få bilda regionkommun med Västra Götalandsregionen) pågått en diskussion om
en regionsammanslagning.
Frågan om Karlstadsregionens betydelse och utvecklingsmöjligheter är central. I
en Svealandsregion finns det risk för att den inomregionala konkurrensen med tre
större städer (Uppsala, Örebro och Västerås) och ett antal likvärdiga städer
(Eskilstuna, Gävle, Falun/Borlänge) kommer att göra det svårt för
Karlstadsregionen att hävda sig. Inte minst närheten till Örebro kan vara en
utmaning. I ett Västsvenskt alternativ ser vi däremot goda möjligheter för
Karlstadsregionen att utvecklas till den näst största arbetsmarknadsregionen och
tillsammans med Skövde och Göteborg utgöra en inomregional balanspunkt som
kopplar samman den öst-västliga dimensionen med den nord-sydliga
dimensionen. Karlstadsregionen kan t o m på sikt antas tillföras nya resurser för
att stärka Centralsjukhuset, Karlstad Airport, Karlstads universitet, prioriterad tågoch väginfrastruktur samt en rad av våra kulturinstitutioner – allt för att utveckla
och stödja framväxten av en inomregional flerkärnighet. Vår uppfattning är därför
att om delbetänkandet blir verklighet så har Karlstadsregionen och därigenom
hela Värmland förutsättningar att långsiktigt utvecklas till ett nordligt
kraftcentrum i en Västsvensk region.
Avslutningsvis finner vi att Indelningskommittén utifrån ett politisk perspektiv
tagit hänsyn till vad de har uppfattat är den politiska viljeinriktningen i Värmland,
Västra Götaland såväl som i Svealandsregionen. Indelningskommittén drar krasst
slutsatsen att det kan antas finnas en politisk vilja i både Västra Götaland och
Värmland att bilda en gemensam region. Vi delar den bedömningen.
Sammantaget finner vi därför att utifrån ett regionalekonomiskt,
utvecklingsstrategiskt såväl som politiskt perspektiv att det finns argument som
talar för att Värmland och Västra Götaland har bäst förutsättningar att
långsiktigt bygga en konkurrenskraftig region.
Tidplan
Indelningskommittén har haft i uppdrag att lägga ett förslag som indelar Sverige i
väsentligt färre regioner. I linje med det uppfattar vi att delbetänkandet bygger på
en helhetslösning som innebär att Indelningskommitténs slutbetänkande
innehåller en regionreform där hela Sverige delas in i sex jämnstarka regioner.
De i delbetänkandet föreslagna tre regionerna bildar region 2019, de övriga 2023.
Vi menar att detta är fullt genomförbart, men vi vill tydligt markera att det är
olyckligt att Indelningskommittén ännu inte löst ut frågan om Hallands
tillhörighet. I händelse av att Halland - eller några Halländska kommuner - ändrar
ståndpunkt menar vi att de är välkomna att ingå i en regionkommun med
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Värmland och Västra Götaland även om det innebär att de tvingas att anpassa sig
till den struktur som Västra Götaland och Värmland format i den nya
regionkommunen.
Vi ser inte heller några hinder för att genomföra en ny länsindelning till 1 januari
2018 för att därigenom lägga grunden för en ny regionindelning.
Hagfors kommun står således bakom Indelningskommitténs förslag att Värmland
bildar region med Västra Götalandsregionen den 1 januari 2019 och att hela
landet omfattas av förändringen senast 2023.
Hagfors kommuns ställningstagande
Hagfors kommun ställer sig bakom Indelningskommitténs delbetänkande,
Regional indelning – tre nya län SOU 2016:48
Sammanfattning
Ansvarsfördelningen mellan staten/länsstyrelsen och det regionala ansvaret
behöver förtydligas i slutbetänkandet.
Vår uppfattning är att vid en ny nationell regionbildning ses även de statliga
myndigheternas organisering över och harmoniseras med den regionala kartan
alternativt länsindelningen där det är möjligt. Region Värmland ser det som
angeläget att Indelningskommittén i sitt slutbetänkande preciserar vilka
myndigheter som föreslås följa den regionala indelningen.
Vår uppfattning är att om delbetänkandet blir verklighet att Karlstadsregionen och
hela Värmland har förutsättningar att långsiktigt utvecklas positivt till ett nordligt
kraftcentrum i en Västsvensk region.
Ställningstagandet att samhällsstrukturen avseende den landstings/regionala nivån
bör likriktas för att alla ska få liknande planeringsförutsättningar är bra för
helheten i Sverige.
En regional förändring skulle också underlätta ansvars- och uppdragsfördelningen
mellan våra tre politiska beslutsnivåer. Hagfors kommun anser att en utredning
avseende vilka statliga uppgifter som lämpar sig för att föras över till regional
nivå ska initieras så snart som möjligt.
En större regionstillhörighet erbjuder med stor sannolikhet bättre
tillväxtförutsättningar för Värmland. En förutsättning för detta är att Värmland
tillhör en region med god tillväxt.
Hagfors kommun har uppfattningen att det är av stort värde att en ny
regionindelning sker vid en och samma tidpunkt i så stor del av landet som
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möjligt. Detta utifrån att det är först då de nu negativa asymmetriska effekterna på
den regionala nivån i relation till andra nivåer (stat, kommun) får förutsättningar
att minska. Vi anser också att Indelningskommitténs slutbetänkande ska innehålla
ett förslag där Sverige delas in i sex regioner.
Hagfors kommun står bakom förslaget att en eventuell sammanslagning till en
västsvensk region sker 2019 och att hela landet omfattas av förändringen senast
2023.
Hagfors kommun har inga synpunkter på delbetänkandets val av namn avseende
länet och det nya landstinget/regionen (Västra Götalands län, Västra Götalands
läns landsting).
Hagfors kommun ställer sig bakom delbetänkandet.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2016-09-09
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delbetänkandet
Reservationer
Protokollsanteckning - Mikael Edvardsson (SD):
”SD Hagfors anser att en storregion skulle ta än mer makt från folket. Allt blir
inte bättre av att det blir stort.”
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson
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Dnr KS 2016/158

§ 126 Ansökan om kommunalbidrag - Viking HC
Viking HC ansöker om investeringsbidrag på 120 000 kr från Hagfors kommun
för att förbättra möjligheterna till fysträning i det befintliga gymmet genom
renovering och ombyggnation, där byte av golvmatta är en stor kostnad. Man
avser också att göra en konvertering från direktverkande el till ett vattenburet
radiatorsystem för att på så sätt minska driftskostnaden genom energiförbättrande
åtgärder och drar ner föreningens driftkostnader på sikt. Vidare vill man också
komplettera gymmet med diverse inventarier/träningsredskap.
Då det gäller renovering och konvertering är det något som förbättrar
anläggningen och ökar dess kvalité och livslängd samt minskar kostnader för
anläggningens drift och det är motiverbart att ge bidrag till denna utveckling. När
det gäller komplettering av inventarier till gymdelen är det dock en kostnad som
bör ligga hos föreningen.
Handlingar i ärendet
Lennart Leo Larssons skrivelse, 2016-08-19
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Viking HC ett investeringsbidrag på 84 000 kr för byte
av golv och konvertering av uppvärmning från direktverkande el till vattenburet
radiatorsystem.
Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.
_____
Beslutet skickas till
Desirée Walstad, desirée.walstad@hagfors.se
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Dnr KS 2016/289

§ 127 Ansökan om bevarandebidrag 2016
Ansökan om bevarandebidrag för 2016 har inkommit från fyra
hembygdsföreningar, Hagfors hembygdsförening, Norra Råda hembygdsförening,
Ekshärads hembygdsförening och Gustavsfors hembygdsförening.
Hagfors Hembygdsförening ansöker om 20 000 kronor till uppfräschning i köket.
Norra Råda ansöker om 29 000 kronor till golvbyte, repareravitvaror, byta
ljusarmaturer.
Ekshärad ansöker om 10 000 kronor till byte/lagning av tak.
Gustav Adolf ansöker om 28 000 kronor till takreparationer samt gjutarbeten.
Då budget inom bevarandebidrag är oförändrad och innehåller 60 000 kronor
föreslås en fördelning enligt nedan.
Gustav Adolf Hembygdsförening 15 000 kronor
Hagfors Hembygdsförening 15 000 kronor
Norra Råda Hembygdsförening 20 000 kronor
Ekshärad Hembygdsförening 10 000 kronor
Handlingar i ärendet
Förenings-och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse,
2016-08-19
Ansökningshandlingar från de ovan nämnda hembygdsföreningarna
Beslutsgång
Dennis Byberg (M) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar bevarandebidrag med 15 000 kronor till Gustav Adolfs
Hembygdsförening, 15 000 kronor till Hagfors Hembygdsförening, 20 000 kronor
till Norra Råda Hembygdsförening och 10 000 kronor till Ekshärads
Hembygdsförening.
Summan belastar utvecklingsenhetens konto 32430
_____
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Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Gustav Adolfs Hembygdsförening
Hagfors Hembygdsförening
Norra Råda Hembygdsförening
Ekshärads Hembygdsförening
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Dnr KS 2016/296

§ 128 Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar
Kommunstyrelsen tog 2013-04-08 (Dnr KS 2013/74-04) beslut om ny fördelning
av bidrag till lokalhållande föreningar. Kommunstyrelsen beviljade Ekshärads
Folkets Hus, Sunnemo Folkets Hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors
Bygdegårdsförening lokalbidrag såsom lokalhållande förening för åren 2013,
2014 och 2015. Bidragets storlek beslutas inför varje nytt verksamhetsår. Hagfors
kommun förbehåller sig rätten till ändring av beslut om förutsättningarna för
upplåtande av lokal ändras. I budget för 2016 finns 130 000 kronor att fördela och
det finns därför behov av beslut gällande förlängning av tidigare beslut om bidrag
till lokalhållande föreningar samt fördelning för 2016.
Handlingar i ärendet
Förenings-och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse,
2016-08-24
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Ekshärads Folkets Hus, Sunnemo Folkets Hus,
IOGT/NTO Råda och Gustavsfors Bygdegårdsförening lokalbidrag såsom
lokalhållande förening för åren 2016, 2017 och 2018.
För 2016 beviljas bidrag med 37 500 SEK till Ekshärads Folkets Hus, 37 500
SEK till Sunnemo Folkets Hus, 27 500 SEK till IOGT/NTO Råda och 27 500
SEK till Gustavsfors Bygdegårdsförening.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
Ekshärads Folkets Hus
Sunnemo Folkets Hus
IOGT/NTO Råda
Gustavsfors Bygdegårdsförening
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Dnr KS 2015/15

§ 129 Svar på medborgarförslag, Hundrastgård
Uddeholm
Hagfors kommun har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att
kommunen ska se över möjligheten rusta upp och åtgärda staketet vid fd förskolan
Vitsippan för att möjliggöra för hundägare att använda marken som hundrastgård.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 § 66 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Då fd förskolan Vitsippan ej är kommunal mark utan ägs av privatperson kan
kommunen inte tillgodose förslagsställarens önskemål utan hänvisar till
fastighetsägaren. Upplysning om fastighetsägare lämnas av
Samhällsbyggnadsavdelningen efter begäran.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-08-23
************ skrivelse 2015-06-05
Kommunfullmäktiges beslut § 66, 2015-09-28.
_____
Beslutet skickas till
*********************
Samhällsbyggnadsavdelningen
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Dnr KS 2015/15

§ 130 Svar på medborgarförslag - Hundrastgårdar
Hagfors kommun har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att
kommunen ska anordna en eller flera hundrastgårdar i centrala Hagfors.
Förslagställaren menar att en eller flera allmänna hundrastgårdar skulle kunna
anordnas exempelvis där flera lägenhetshus har rivits.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28, § 67 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Under våren 2016 har alternativen setts över och förutsättningarna för vad som
erfordras för att en rastgård skall vara attraktiv har setts över. Det som
framkommit är att en hundrastgård behöver vara centralt belägen och omfatta en
relativt stor yta, ungefär i storlek som en normal fotbollsplan och omgärdas av
minst 180 cm högt stängsel. Det bör finnas bänkar, hundlatriner samt närhet till
vatten. Vidare behöver området vara belyst för att kunna användas under kvällar
även under de mörka årstiderna.
Med hänsyn till ljud och hygien är bedömningen att det generellt inte är lämpligt
att anlägga en hundrastgård allt för nära bostadsbebyggelse, de grönområden som
finns där bostadshus avvecklats bedöms därför inte som lämpliga då flera av dessa
ligger i anslutning till kvarvarande bebyggelse. För att tillgodose en trygg och
säker miljö kräver förvaltning av en bra hundrastgård regelbunden kontroll minst
1 gång per vecka exkl. ordinarie skötsel för att undvika sanitära problem samt
skaderisker såsom t.ex. glaskross, skadegörelse eller annan nedskräpning kan
utgöra.
Inom Hagfors Kommun finns två kända privata initiativ med hägnade områden
för rast och träning, varav ett centralt i tätorten och ett lite större hägn i anslutning
till travbanan. Möjligheten att samverka eller samarbeta med någon av de privata
aktörerna har ej utretts.
Hagfors Kommuns sammanvägda bedömning är att det dels inte finns tillräckligt
stora ytor lämpliga för ändamålet så pass centralt som önskas samt att
förutsättningarna för en attraktiv och trygg rastgård inte kan uppfyllas.
Hagfors Kommun avser därmed inte anlägga en rastgård i kommunal regi.
Hagfors Kommun hänvisar istället till de privata initiativ som redan finns inom
orten.
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Hagfors Kommun är dock positivt till fler privata initiativ och vill med detta
också uppmuntra förslagställaren att återkomma om frågan om rastgård kan
utvecklas på lämplig plats och hanteras t.ex. genom samverkan med företag och
föreningar inom orten.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2016-08-23
************* skrivelse, 2015-06-11
Kommunfullmäktiges beslut § 67, 2015-09-28
_____
Beslutet skickas till
*************************
Samhällsbyggnadsavdelningen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 28/35

2016-09-12

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/16

§ 131 Svar på medborgarförslag om försköning av
infarterna till Råda samhälle
Bert Lindgren, Råda inkom 160504 med ett medborgarförslag om försköning av
infarterna till Råda. Han har önskemål om att blommor skall sättas på refugerna
vid de båda infarterna till Råda samhälle.
Vid kontakt med Trafikverket så medger de inte några blomsterarrangemang vid
den norra infarten, vid ICA Åhströms, då den infarten tillhör Trafikverket och de
tillåter inte blomsterarrangemang på refuger så nära riksväg 62.
Kommunen äger den södra infarten och skall till 2017 se om det går att sätta upp
något arrangemang på den refugen. Arrangemanget får dels inte skymma sikten i
korsningen och måste stå så långt in från riksväg 62 då det kan vara ett
arbetsmiljöproblem när kommunens personal skall sköta blommorna.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2016-08-23
********** skrivelse, 2016-05-04
_____
Beslutet skickas till
**********************
Samhällsbyggnadsavdelningen
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Dnr KS 2016/16

§ 132 Svar på medborgarförslag om utökning av
parkeringstiden på affärsgatorna Skol-, Kyrko- och
Köpmangatan, Hagfors
Susanne Lövenheim har 2016-03-11 kommit in med ett medborgarförslag där hon
skriver att hon önskar utökning av parkeringstiden på ovanstående gator från 1
timma till 2 timmar.
Idag är det 1 timme på Skolgatan och 2 timmar på Kyrko- och Köpmangatan.
I samband med att ombyggnation kommer att ske av Skolgatan under 2016
kommer även Skolgatan att få tillåten tid för parkering i 2 timmar.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2016-08-23.
************* skrivelse, 2016-04-11
_____
Beslutet skickas till
************************
Trafikhandläggare Ingela Axelsson
Samhällsbyggnadsavdelningen
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Dnr KS 2016/16

§ 133 Svar på medborgarförslag om att solskydda
skolgårdar, förskolor och lekplatser
Förslagsställaren föreslår att kommunen ska solskydda skolgårdar, förskola och
lekplatser.
Förslagsställaren tar med sitt förslag upp ett mycket viktigt ämne. Idag vet vi att
omkring 90 procent av all hudcancer sannolikt orsakas av för mycket
solexponering.
Barn är särskilt känsliga i detta avseende och alla föräldrar och alla som arbetar
med barn behöver ha en grundläggande kunskap om hur man skyddar barnen på
bästa sätt utan att för den skull begränsa deras möjligheter till utevistelse.
Strålsäkerhetsmyndigheten har 2013 tagit initiativ till att skicka publikationen ”En
bok om solen” till alla skolor med barn i årskurs 2. Till boken har man även
bifogat en lärarhandledning där lärarpersonalen får användbara tips om hur man
kan arbeta med boken.
Strålsäkerhetsmyndigheten har även gett ut broschyren ”Solskyddsfaktorer – sju
tips för säkrare lekplatser och friskare barn” och som inriktas just på vad man bör
tänka på för att skydda barn mot för mycket sol. Informationen finns på
Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
Hagfors kommuns arbete inriktas på att skapa så pedagogiskt inbjudande skoloch lekmiljöer som möjligt samtidigt som säkerhetsfrågor av olika slag tas hänsyn
till. Vissa säkerhetsföreskrifter är bindande när det gäller till exempel lekplatsers
utformning och utrustning. Kommunens ambition är att hela tiden ligga i framkant
för att uppfylla alla reglerade krav från myndigheterna samt att ta så stor hänsyn
som möjligt till rekommendationer och föreslagna arbetssätt för att uppnå våra
mål på bästa sätt.
Både skola och teknisk förvaltning hos Hagfors kommun har tagit del av
information om behovet av att skydda barn mot alltför stark sol. Kommunens
fastighetsavdelning följer diskussion och kunskapsutveckling inom området,
bland annat via Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Några bindande
riktlinjer finns inte och Hagfors kommun har inte utarbetat någon särskild plan för
detta. Däremot är det viktigt att se till att kunskapen om risken med alltför mycket
sol för små barn ökar och tas tillvara. Det är därför viktigt att personal som arbetar
med barn samt utemiljöers utformning följer den kunskapsutveckling som pågår
inom området vilket också sker idag.
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Anpassningen av skolors utemiljö är idag i första hand en verksamhetsfråga. Det
betyder att om exempelvis skolan väcker frågan om en speciell anpassning så kan
kommunens fastighetsavdelning bistå med kunskap och eventuella insatser för att
åtgärda miljöer där små barn riskerar att exponeras för alltför mycket sol.
Kostnader och budget för eventuella åtgärder bör i sådant fall belasta
verksamheten.
Jag är övertygad om att kunskapen om riskerna med alltför mycket exponering av
sol för små barn efterhand kommer att vara en naturlig del i de
planeringsförutsättningar som kommunen arbetar utifrån vad gäller barns miljö i
vår kommun.
Handlingar i ärendet
Ordförande barn- och bildningsutskottet Göran Erikssons skrivelse, 2016-06-22
************* skrivelse, 2016-04-17
_____
Beslutet skickas till
**************************
Göran Eriksson, ordförande barn- och bildningsutskottet
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Dnr KS 2016/23

§ 134 Anmälningar
UPH 2010-169
Avtal 2010-169 ”Renhållning”
UPH 2016-225
Avtal 2016-225 ”Leasingbilar”
UPH 2016-226
Avtal 2016-226 ”Leasingbilar”
Dnr 2016/1 handling 79 och 80
Ansökan om bidrag till Våga fråga- en stödkonsert för Suicide Zero och svar
Dnr 2016/1 handling 81
Bidrag ur bygdeavgiftsmedel från Klarälvens regleringsfond
Dnr 2016/1 handling 84
Bidrag ur bygdeavgiftsmedel från Klarälvens regleringsfond
Dnr 2016/1 handling 86
Redovisning av projektet Sommarsimskola 2016 på Hagforsbadet
Dnr 2016/11 handling 32
Avtal gällande länsövergripande samordningsfunktion för medicinska elevhälsan i
Värmland
Dnr 2016/11 handling 34
Samverkansavtal: Vård- och omsorgscollege
Dnr 2016/11 handling 39
Avtal mellan Hagfors kommun och Svenska Rallyt AB
Dnr 2016/11 handling 40
Samverkansavtal: Vård- och omsorgscollege
Dnr 2016/12 handling 9
Skolavtal: Surahammars kommun
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2016/23

§ 135 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2016-05-26 tom 2016-08-24
Dnr 2016/5 handling 23
Delegeringsbeslut Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel,
Skoga bygdegårdsförening
Dnr 2016/5 handling 24
Delegeringsbeslut Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel,
Bergsängsbygdens Byalag
Dnr 2016/5 handling 27
Personalärenden - juli 2016
Dnr 2016/6 handling 18
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2016/6 handling 19
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2016/6 handling 22
Svar på ansökan om skolskjuts
Dnr 2016/6 handling 20
Delegeringsbeslut juni 2016 barn – och ungdomsenheten
Dnr 2016/6 handling 21
Delegeringsbeslut juli 2016 barn – och ungdomsenheten
Dnr 2016/8 handling 26
Delegeringsbeslut Ekonomiskt bistånd
Dnr 2016/8 handling 27
Delegeringsbeslut Vård- och behandling
Dnr 2016/8 handling 28
Delegeringsbeslut LSS och socialpsykiatri
Dnr 2016/8 handling 29
Delegeringsbeslut Bostadsanpassning
Dnr 2016/8 handling 30
Delegeringsbeslut Vård- och omsorg
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Dnr 2016/8 handling 31
Delegeringsbeslut Ekonomiskt bistånd
Dnr 2016/8 handling 32
Delegeringsbeslut Vård- och behandling
Dnr 2016/8 handling 33
Delegeringsbeslut LSS och socialpsykiatri
Dnr 2016/8 handling 34
Delegeringsbeslut Vård- och omsorg
Dnr 2016/8 handling 35
Delegeringsbeslut Bostadsanpassning
Dnr 2016/9 handling 8
Delegeringsbeslut Alkoholtillstånd
Dnr 2016/10 handling 10
Delegeringsbeslut Lotteritillstånd
Dnr 2016/49 handling 28
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – för Gräs Bygdegårdsförening,
Dnr 2016/49 handling 29
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – för Viking HC
Dnr 2016/49 handling 30
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – för ”sommarkväll i Blinkenbergsparken”
Kommunledningsutskottets protokoll 2016-08-29 §§ 45-52
Individ-och omsorgsutskottets protokoll 2016-08-29 §§ 37-45
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll 2016-08-29 § 25
Barn- och bildningsutskottets protokoll 2016-08-30 §§ 32-35
Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2016-08-15 §§ S 172-179
Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2016-08-30 §§ S 180-222
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2016-08-30 §§ 82-96
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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§ 136 Information
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) informerar om att
medarbetarundersökningen offentliggörs under dagen. Mer information kommer
på nästa sammanträde för kommunfullmäktige.
Åsa Johansson informerar vidare om morgondagens work shop för
Hagforsstrategin som kommer att hållas i Bågskytten i Ekshärad mellan 13:00 och
17:00.
Dessutom informeras om att Jan Lilja är tillförordnad personalchef.

_____
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