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§ 171 Information
Ekonomichef Jonas Nilsson inledde dagens sammanträde med att informera om
kommunens delårsbokslut.
_____
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Dnr KS 2019/527

§ 172 Delårsbokslut 2019
Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari – augusti 2019
samt prognos för helåret.
Delårsbokslutet per 31 augusti 2019 uppvisar ett positivt resultat på 30,6 miljoner
kronor (Mkr). Budgeterat resultat för motsvarande period är +28,8 Mkr vilket
således innebär en positiv resultatavvikelse med +1,8 Mkr. Utfallet per 31 augusti
2018 var +19,1 Mkr. Således är utfallet för perioden januari-augusti 2019 10,5
Mkr högre än motsvarande period året innan.
Prognosen för hela året 2019 antas bli -6,3 Mkr. Detta innebär en negativ
avvikelse med -9,1 Mkr mot budgeterat resultat för 2019.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-10-07
Delårsrapport januari-augusti 2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2019/373

§ 173 Målkortsrapportering 2019
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 andra tertialet
2019. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun
har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande
resultatet av de kortsiktiga 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 Sara Källviks skrivelse, 2019-10-07
Målkortsrapportering, 2019-08-31
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för andra tertialet 2019.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 8/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/274

§ 174 Återrapportering av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats 2019
Kommunstyrelsen ska i april och oktober varje år återrapportera till
kommunfullmäktige de motioner och medborgarförslag som ännu inte har
besvarats.
Fram till och med 2019-10-07 har följande motion inte besvarats:
2019/15 handling 1
Motion angående delade turer i Hagfors kommun
2019/15 handling 3
Motion om varm mat till våra hemtjänsttagare
2019/15 handling 4
Motion om utökat entreprenörskap i skolan
2019/15 handling 5
Motion om varm mat på Hagfors äldreboenden
Fram till och med 2019-10-07 har följande medborgarförslag inte besvarats:
2017/16 handling 62
Medborgarförslag angående skyltar vid Monica Zetterlundmuséet
2018/288 handling 1
Medborgarförslag angående uppsättande av anslagstavla
2018/398 handling 1
Medborgarförslag om uppsättning av välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad
2018/415 handling 1
Medborgarförslag angående skatepark i Sunnemo
2018/458 handling 1
Medborgarförslag om att utrusta Kyrkhedens skola med fungerande klockor
2019/42 handling 1
Medborgarförslag om att göra isbana vid Älvstranden Bildningscentrum
2019/74 handling 1
Medborgarförslag angående skylt vid infarten till Ekshärad
2019/202 handling 1
Medborgarförslag om aktivitetshus för föreningar i Hagfors
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2019/241 handling 1
Medborgarförslag angående rastvakter vid ÄBC
2019/264 handling 1
Medborgarförslag om mera Kulturskola på Sunnemo skola
2019/283 handling 1
Medborgarförslag/synpunkt - för mycket blommor på bron Bågen sommartid
2019/417 handling 1
Medborgarförslag om stängning av Enlunds väg i södra änden
2019/419 handling 1
Medborgarförslag angående rondellen vid gamla Sättraskolan
2019/420 handling 1
Medborgarförslag angående uthyrning för frisbee vid frisbeegolfbanan
2019/437 handling 1
Medborgarförslag om upprustning och skyltning av Gatabadet, Hagfors
2019/439 handling 1
Medborgarförslag - önskemål om anslagstavla på torget i Hagfors
2019/459 handling 1
Medborgarförslag - önskemål om fasta farthinder på Rysktorpsvägen, Hagälven
2019/460 handling 1
Medborgarförslag - önskemål om underlag till boulebanan i Sunnemo
2019/485 handling 1
Medborgarförslag - lika lön för undersköterskor i alla kommunens verksamheter
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-10-07
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2019/31

§ 175 Återrapportering av ej verkställda beslut KS
2019
Dnr KS 2019/29
Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 2019
Handlingar i ärendet
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2019-04-29 § 22
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-04-10
Statistikrapport t.o.m. 2019-03-31
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2019-04-29 § 23
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-04-10
Statistikrapport t.o.m. 2019-03-31
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-04-29 § 24
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-04-10
Statistikrapport t.o.m. 2019-03-31
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-08-26 § 60
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-08-16
Statistikrapport t.o.m. 2019-06-30
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-08-26 § 61
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-08-16
Statistikrapport t.o.m. 2019-06-30
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej
verkställda beslut.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 11/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/482

§ 176 Förslag till att omdisponera medel från
investeringsbudget 2019 avseende
samhällsbyggnadsavdelningen
Under 2019 fastställdes att behovet för särskilt boende var väsentligt större än vad
som skulle kunna möjliggöras genom utbyggnationer och förtätningar.
Verksamheterna fick inom ramen för beslut om investeringsbudget 2020 därför i
uppdrag att istället utreda alternativ för ombyggnation eller nybyggnation i syfte
att tillskapa ett nytt boende med sammanlagt 40 platser. I med det beslutet
stoppades investeringsprojekt 1067 Utbyggnation Lillåsen.
Vidare har verksamheten även i uppdrag att ta fram underlag för Råda Skola F-6,
Skolhus för teknik samt förslag på samlokalisering av sociala verksamheter. I
syfte att främja den tidplan som antagits inom investeringsbudgeten har samtliga
förstudier inletts redan under hösten 2019. Dock har inga medel avsatts inom
ramen för budget 2019 för detta.
För samtliga förstudier och projekteringsuppdrag har konsultstöd upphandlats och
samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att medel omdisponeras från projekt 1067
Utbyggnad Lillåsen enligt följande:
500 000 kronor omdisponeras till projekt 1047, ”Nyproduktion SÄBO”
500 000 kronor omdisponeras till projekt 1048 ”Nyproduktion Teknikhus skola”
500 000 kronor omdisponeras till projekt 1049 ”Råda F-6”
300 000 kronor omdisponeras till projekt 1051 ”Samlokalisering Sociala”
Vidare föreslås att projekt 1006 Ombyggnad entré ÄBC, projekt 1013 Förtätning
ÄBC etapp 1 samt projekt 1058 Utbyggnad diskrum ÄBC slås ihop till ett projekt
1050 ”ombyggnad ÄBC” och att de medel som avsatts inom respektive projekt
flyttas över till projekt 1050.
Detta då dessa projekt påverkar varandra och enklast utreds som en större
ombyggnation än som flera små projekt. Förstudie har inletts för att se på en
helhetslösning för samtliga problemområden.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-01 § 73
Samhällsbyggnadschefens skrivelse, 2019-09-24
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens
förslag om omdisponering av medel från projekt 1067 Utbyggnad Lillåsen enligt
följande
500 000 kronor omdisponeras till projekt 1047, ”Nyproduktion SÄBO”
500 000 kronor omdisponeras till projekt 1048 ”Nyproduktion Teknikhus skola”
500 000 kronor omdisponeras till projekt 1049 ”Råda F-6”
300 000 kronor omdisponeras till projekt 1051 ”Samlokalisering Sociala”
Samt beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens förslag om
sammanslagning av projekt 1006 Ombyggnad entré ÄBC, projekt 1013 Förtätning
ÄBC etapp 1 samt projekt 1058 Utbyggnad diskrum ÄBC ett gemensamt projekt
1050 ”ombyggnad ÄBC” samt beslutar att godkänna att de medel som avsatts
inom respektive projekt flyttas över till projekt 1050.
Reservationer
(S) reserverar sig mot förslaget om Omdisponering Råda skola.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Sofia Eriksson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/525

§ 177 Uppföljning av beslutad internkontrollplan för
2018/2019
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 om reglemente och plan för
internkontroll.
I bifogade dokumentet ”Uppföljning 2018/2019 av beslutad internkontrollplan”
redovisas resultatet av granskningen för 2018/2019. Eventuella identifierade
brister och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hanteringen i framtiden
ingår i uppföljningen. I kolumnen för ”uppföljning” i nämnda dokument följer
samtliga utförda granskningsmoment.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilsson skrivelse, 2019-10-07
Uppföljning av beslutad internkontrollplan för 2018/2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad uppföljning av den interna
kontrollen för 2018/2019.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Dnr KS 2019/526

§ 178 Ny internkontrollplan för 2019/2020
Enligt reglemente för internkontroll skall Kommunstyrelsen senast i november
besluta om en ny internkontrollplan för kommande period.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-10-07
Förslag på ny internkontroll för 2019/2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en ny internkontrollplan för perioden 2019/2020
godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Telefon

Besöksadress
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Dnr KS 2019/528

§ 179 Föreningsstöd
Hagfors kommun har 370 000 kronor budgeterat för föreningsstöd till Viking HC,
Hagfors Innebandysällskap och Hagfors Innebandyförening. Hur pengarna
fördelas är dock inte specificerat.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-07
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreningsstöd 290 000 kronor fördelas enligt
följande:
Viking HC
210 000 kronor
Hagfors Innebandysällskap 40 000 kronor
Hagfors Innebandyförening 40 000 kronor
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Jenny Dahlin
Lars Sätterberg
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Dnr KS 2019/19

§ 180 Slutredovisningar investeringsprojekt,
samhällsbyggnadsavdelningen 2019
Samhällsbyggnadsavdelningen ska redovisa slutförda investeringsprojekt till
kommunstyrelsen med budget och utfall.

Projekt- Vad
nummer

Budget

1004

IT/Nätverk Forsskolan

1007

Anpassning förråd Idrottshall
ÄBC

1009

Matsal Kyrkhedens skola

1011

Vattenavrinning Primus

1017

Vision Kyrkhedens skola

1018

Utfall

200 000 kr

88 000 kr

60 000 kr

51 800 kr

2 500 000 kr

1 370 000 kr

110 000 kr

105 000 kr

1 175 000 kr

1 338 000 kr

Fönster Forsskolan

350 000 kr

357 000 kr

1025

Renovering toa Forsskolan

100 000 kr

59 100 kr

1029

Belysning ishallen

380 000 kr

417 000 kr

1030

Byte portar Valhall

120 000 kr

130 000 kr

1031

Takbyte Bågskytten

700 000 kr

660 000 kr

1032

Byte ventilationsaggregat
Valhall

310 000 kr

310 000 kr

1034

Pentry sporthall ÄBC

300 000 kr

142 000 kr

1035

Filteranläggning/reinvestering
badet 2014-2018

5 000 000 kr

2 927 000 kr

1036

Drömlekplatser 2016-2018

2 050 000 kr

1 796 000 kr

1038

Avd.kök Violen, Häggården

300 000 kr

291 000 kr

1040

Ventilation gymnastiken
Sunnemo skola

300 000 kr

316 000 kr
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1069

Brandlarm fastighet

147 000 kr

65 000 kr

1076

Asfalt räddningstjänsten

80 000 kr

74 000 kr

1085

Tillgänglighet offentlig miljö

200 000 kr

96 000 kr

1086

Avd.kök Linden, Häggården

360 000 kr

406 000 kr

1088

Byte syll Treklövern

100 000 kr

58 000 kr

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-01 § 74
Samhällsbyggnadschefens skrivelse, 2019-09-25
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Sofia Eriksson
Fastighetschef Conny Meijer
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Dnr KS 2019/332

§ 181 Bidrag till reparation av larvband på pistmaskin i
Ekesbergets skidbacke
Ekshärads Slalomklubb är en ideell förening som driver Ekesbergets slalombacke
i Ekshärad. Föreningen ansvarar för anläggningens totala drift vilket även
innefattar erforderlig maskinpark. Efter årets säsong upptäcktes brister på
pistmaskinens larvband vilket, efter konsultation med Sälens Maskinservice, är
något som måste åtgärdas. Totalkostnad, enligt bifogad offert, är 138 636,50
kronor inklusive moms. Föreningen går in med 70 000 kronor i egna medel samt
13 200 kronor i arbetskostnad, man ansöker om medfinansieringsbidrag på 68
636,50 kronor från Hagfors kommun.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-01 § 75
Ansökan från Ekshärads Slalomklubb, med bilagor
Lennart Leo Larssons skrivelse, 2019-09-25
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Ekshärads Slalomklubb medfinansiering för
reparationsarbete av larvband till pistmaskin. Kostnaden, 68 700 kronor, belastar
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
_____
Beslutet skickas till
Ekshärads Slalomklubb
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 19/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/480

§ 182 Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun
och Hagfors Innebandyförening
Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet
på hög nivå, 2019/2020 spelar representationslaget i division 1 region samt
ytterligare ett flertal lag i olika ådersgrupper/serier för flickor.
Föreningen har ett nära samarbete med Älvstrandens innebandygymnasium och
med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen till en positiv
marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt stärker kommunens
varumärke som en stark idrottskommun. Då man kommande säsong spelar i
division 1 region bör man tilldelas 35 000 kronor för säsongen 2019/2020.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-01 § 76
Lennart Leo Larssons skrivelse, 2019-09-24
Ansökan om samarbetsavtal, Hagfors Innebandyförening
Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2019/2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal
mellan Hagfors Innebandyförening och Hagfors kommun för säsongen 2019/2020
och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 35 000 kronor. Kostnaden
belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag).
_____
Beslutet skickas till
Hagfors Innebandyförening
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 20/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/481

§ 183 Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun
och Hagfors Innebandysällskap
Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet
på elitnivå, 2019/2020 spelar man i division 1 Västra, samt har ytterligare ett
flertal lag i olika åldersgrupper/serier för pojkar.
Föreningen har ett nära samarbete med Innebandygymnasiet vid Älvstrandens
Bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen
till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet stärker
kommunens varumärke som en stark idrottskommun.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-01 § 77
Lennart Leo Larssons skrivelse, 2019-09-24
Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Innebandysällskap
Utvecklingsenhetens förslag till Samarbetsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal
mellan Hagfors Innebandysällskap och Hagfors kommun för säsongen 2019/2020
och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 35 000 kronor. Kostnaderna
belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd, särskilt bidrag).
_____
Beslutet skickas till
Hagfors Innebandysällskap
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 21/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/428

§ 184 Riktlinjer och mål för nationella minoriteter och
minoritetsspråk
Från och med den 1 januari 2019 trädde ändringar i Minoritetslagen i kraft.
Ändringarna förstärkte rättigheterna för de nationella minoriteterna judar, romer,
samer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani,
chib, samiska, finska och melänkeli. Administrativa enheten har arbetat fram
förslag till riktlinjer och mål. Syftet med riktlinjerna och målen att informera om
dessa medborgares rättigheter, säkerställa att kommunen arbetar aktivt med att
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån rådande lagstiftning,
främja nationell minoriteters möjligheter att behålla och utveckla språk och kultur
samt säkerställa de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-01 § 78
Förvaltningssekreterare Malin Qvickers skrivelse, 2019-08-15
Riktlinjer och mål för nationella minoriteter och minoritetsspråk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer och mål enligt förslag.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Administrativa enheten
Barn- och bildningsavdelningen
Individ- och omsorgsavdelningen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 22/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/469

§ 185 Samverkansavtal gymnasiesamverkan
Det nuvarande avtalet för gymnasiesamverkan i Värmland behöver skrivas om.
Inför bildandet av Region Värmland 1/1 2019, hade kommunerna beslutat att
utbildningsfrågorna inte skulle hanteras av Region Värmland.
En arbetsgrupp bestående av de tre tjänstepersoner, som också är med i
gymnasiesamverkans beredningsgrupp har ansvarat för att ta fram förslag till nytt
avtal som ska gälla fr.o.m. 1/1 2020. Nuvarande avtal har prolongerats under
2019.
Under arbetet har diskussioner hållits med skolchefsgruppen,
kommundirektörerna samt gymnasiesamverkans styrgrupp.
Förslag till nytt avtal skiljer sig inte särskilt mycket åt från det tidigare avtalet.
Det har förtydligats med tre bilagor som inte fanns med i det tidigare avtalet. I
övrigt är det mest en revidering av texten, då Region Värmland inte längre
kommer samordna avtalet. Orsaken till att det finns med bilagor i det nya
avtalsförslaget, är för att det ska bli enklare att kunna göra revideringar utan att
hela avtalet behöver skrivas om.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-09-24 § 46
Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins skrivelse, 2019-09-13.
Beslut
Kommunstyrelsen i Hagfors kommun beslutar att godkänna förslaget till nytt
samverkansavtal för gymnasieskolan.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Region Värmland

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 23/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2018/110

§ 186 Redovisning till Skolinspektionen för vidtagna
åtgärder med anledning av påtalade brister i
regelbunden tillsyn i Hagfors kommun
Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har avhjälpt de brister som
Skolinspektionen har påtalat i samband med regelbunden tillsyn Hagfors
kommun.
Redovisningen ska ha inkommit till Skolinspektionen senast den 2019-11-01.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-09-24 § 47
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-09-16
Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i
regelbunden tillsyn i Hagfors kommun
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär.
_____
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Barn- och bildningsutskottet

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 24/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/479

§ 187 Länsgemensam beroendemottagning för unga
13-25 år
Utifrån uppdrag från den politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och
beroendevården i Värmland har en arbetsgrupp tagit fram en rapport avseende en
gemensam beroendemottagning för unga i länet. Rapporten föreslår 3 delar som
bör genomföras som lämplig vårdform – Länsmottagning, vårdavdelning samt
lokala mottagningar.
Arbetsgruppen har representerats av länets socialtjänster, psykiatriska
öppenvården, barn- och ungdomspsykiatrin, första linjen och Värmlands läns
vårdförbund. Arbetsgruppen har lämnat förslag på innehåll, resursbehov,
utformning och finansiering av en länsgemensam beroendemottagning för unga,
13-25 år, vårdavdelning för unga 13-17 år samt lokala mottagningar.
I SKL:s nationella handlingsplan mot missbruk och beroende för personer 13-29
år finns en sammanställning av åtgärdsförslag som är riktade till kommuner,
landsting och regioner. Där belyses särskilt vikten av samverka mellan flera
huvudmän, tillgänglighet, delaktighet och tidig upptäckt.
Den politiska styrgruppen för missbruks- och beroendevården i Värmland
beslutade den 2019-06-12 att
- godkänna rapporten
- rekommendera Värmlands 16 kommuner och Region Värmland att ställa sig
bakom rapporten
- ge förbundschefen i Värmlands läns vårdförbund i uppdrag att underställa
rapporten till Värmlands 16 kommuner samt till Region Värmland för synpunkter
och inriktningsbeslut
- efter bearbetning av inkomna synpunkter och inriktningsbeslut tas frågan åter
upp i den politiska styrgruppen för beslut och vidare hantering.
Hagfors kommun ser positivt på ökad samverkan mellan huvudmännen och för ett
länsgemensamt arbete för att erbjuda de unga värmlänningarna likvärdig vård
oavsett bostadsort. Efter genomlysning av rapporten står vi fortsatt positiva till
både länsgemensamt arbete samt samverkan mellan huvudmännen kommuner i
Värmland.
För rapporten Region Värmland Rapport 2019-05-17 Länsgemensam
beroendemottagning för unga 13-25 år, Vårdavdelning för unga 13-17 år och

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 25/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Lokala mottagningar, yrkar vi på återremiss.
Rapporten saknar tydlig rollfördelning samt kostnadsfördelning mellan
huvudmännen. Det saknas information avseende den föreslagna organisationen.
Ett exempel är att det saknas information om de lokala mottagningarna, då det
endast finns en lokal mottagning beskriven och kostnadsberäknad. Vad avser
vårdavdelning där vård utifrån HSL ska bedrivas enligt förslaget önskas fördjupad
beskrivning, då det hänvisas till beroendecentrum i rapporten vilket är ett HVB
hem. Hur ska formen för denna vårdavdelning vara och om beskrivningen
kvarstår som vårdavdelning inom slutenvården, uppkommer frågor. Ska
kommunerna delfinansiera en slutenvårdsavdelning? Är en eventuell
kostnadsfördelning enligt förslaget, kommunens beräknade totalkostnad eller
tillkommer dygnskostnad för vårdavdelningen? För föreslagen samverkan totalt
krävs förtydligande innan ett inriktningsbeslut kan fattas.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-09-30 § 67
Följebrev förslag om länsgemensam beroendemottagning unga
Region Värmland Rapport 2019-05-17 Länsgemensam beroendemottagning för
unga 13-25 år, Vårdavdelning för unga 13-17 år och Lokala mottagningar,
Värmlands Läns Vårdförbund
Tjänsteskrivelse, Svar till Värmlands Läns Vårdförbund om gemensam
beroendevård för unga, Socialchef Maria Persson
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner svar till Värmlands Läns Vårdförbund om
gemensam beroendevård för unga samt föreslå Värmlands läns Vårdförbund att
efter bearbetning av inkomna synpunkter återremittera ärendet till länets
kommuner och Region Värmland för inriktningsbeslut.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
Värmlands Läns Vårdförbund

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 26/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/458

§ 188 Förslag till budget 2020 för den gemensamma
hjälpmedelsnämnden
Enligt avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd ska Region Värmland
fastställa budgeten för gemensamma nämnden efter samråd med länets
kommuner. Budgeten för Hjälpmedelsnämnden är i princip oförändrad sedan
2017. Kostnaderna för den gemensamma nämnden har ökat till följd av årliga
lönerevisioner och av att ökade volymer hjälpmedel förskrivs och distribueras till
regionen och kommunerna.
Hjälpmedelsnämnden behöver därför utöka sin ram med 350 tkr. Enligt
fördelningsprincipen ska 50 procent finansieras av Region Värmland och
resterande 50 procent fördelas bland de medverkande kommunerna utifrån andel
befolkning som är 80 år eller äldre 1 november 2019.
Utifrån befolkningsstatistiken 1 november 2018 skulle denna ökning innebära att
5% av kostnadsökningen för kommunerna på 175 tkr avser Hagfors kommun,
vilket innebär en ökad kostnad om 8 750 kr.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-09-30 § 69
Brev HMN från Region Värmland
Protokoll HMN au 190319
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet beviljar ökad budgettilldelning till gemensam
hjälpmedelsnämnden inför budget 2020 samt föreslår för kommunstyrelsen att
beakta denna kostnadsökning i arbetet med kommande budgetarbete.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
Region Värmland

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2019/470

§ 189 Gymnasieorganisation 2020-2021
För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta processen
för ansökan till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett preliminärt
beslut om programutbudet kommande läsår, 2020/2021.
Förslaget till preliminär gymnasieorganisation läsåret 2020/2021.
Program, inriktning och antal platser
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete, 15
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, 12
El- och energiprogrammet, Elteknik, 10
Fordons- och transportprogrammet, Personbil,10
Industriprogrammet, Produkt och maskinteknik, 12
Vård- och omsorgsprogrammet, 12
Ekonomiprogrammet, Ekonomi/Juridik, 20
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap, 15
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap, Medier, information och
kommunikation, 20
Teknikprogrammet, Produktionsteknik, 20
PRIV-platser erbjuds i mån av lediga platser på:
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industriprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-09-24 § 48

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum
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Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-09-14
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer den preliminära gymnasieorganisationen för läsåret
2020/2021 enligt förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Carina Ek-Stenmark, rektor
Dan Forkeus, rektor
Antagningsenheten Arvika

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 29/48

2019-10-14
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Dnr KS 2019/535

§ 190 Sammanträdesdagar för 2020
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2020 har upprättats.
Sammanträdena är på måndagar kl. 09:00.

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Dag
13
10
9
14
11
15
----14
12
16
7

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2020.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Administrativa enheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 30/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/530

§ 191 Fyllnadsval av ersättare till pensionärsråd
Då Stellan Lundkvist (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i pensionärsrådet
ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Gun-Britt Edvardsson (OR) till ersättare i
pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022.
_____
Beslutet skickas till
Gun-Britt Edvardsson
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 31/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/533

§ 192 Fyllnadsval av en representant till kommunens
Fiskevårdsföreningar
Då Stellan Lundkvist (OR) avsagt sig sitt uppdrag som representant till
kommunens Fiskevårdsföreningar ska fyllnadsval göras för mandatperioden 20192022.
Beslut
Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Torbjörn Sjögren (OR) till representant till
kommunens Fiskevårdsföreningar för mandatperioden 2019-2022.
_____
Beslutet skickas till
Torbjörn Sjögren
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 32/48
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Dnr KS 2019/532

§ 193 Fyllnadsval av representant till Klarälvens
vattenvårdsförbund för perioden 2019-2022
Då Stellan Lundkvist (OR) avsagt sig sitt uppdrag som representant till Klarälvens
vattenvårdsförbund ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Thor Millvik (OR) till representant till
Klarälvens vattenvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022.
_____
Beslutet skickas till
Thor Millvik
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 33/48

2019-10-14
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Dnr KS 2019/531

§ 194 Fyllnadsval av ersättare till råd för
funktionshinderfrågor
Då Stellan Lundkvist (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i rådet för
funktionshinderfrågor ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Gun-Britt Edvardsson (OR) till ersättare i rådet
för funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-2022.
_____
Beslutet skickas till
Gun-Britt Edvardsson
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 34/48

2019-10-14
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Dnr KS 2019/15

§ 195 Svar på motion om entreprenörskap i skolan
I en motion ställd till kommunstyrelsen har socialdemokraterna yrkat på att:


alla som går på något av ÄBC:s gymnasieprogram och själv vill/kan, ska
ha möjlighet att driva UF-företag med rätt stöd och inspiration från
skolan.



skolan ser över möjligheten att än mer stimulera entreprenörskapet i tidig
ålder genom att även tex använda Ung Företagsamhets koncept på
grundskolan som komplement till det som görs idag.

Inom Barn- och bildnings verksamhet i Hagfors kommun görs många olika
insatser inom området entreprenöriellt lärande.
Gällande entreprenöriellt lärande inom gymnasieskolan:
-

Alla elever i åk 2, förutom ekonomi, kan välja Entreprenörskap som
individuellt val.

-

Ekonomerna har Företagsekonomi 2 som obligatorisk kurs i åk 2. Både
Företagsekonomi 2 och Entreprenörskap är en förutsättning för att i åk 3
kunna välja att läsa kursen Entreprenörskap och företagande.
Entreprenörskap och företagande är en obligatorisk kurs för elever på
ekonomiprogrammet som har valt inriktningen ekonomi medan andra
elever som har läst Företagsekonomi 2 eller Entreprenörskap kan välja
den i sitt individuella val.

-

Ekonomieleverna i åk 2 som nu ska läsa Företagsekonomi 2 kommer att
få möjlighet att välja att arbeta för att nå kursmålen med ett företag, UF,
eller på annat sätt.

-

Detta betyder att alla elever, beroende på hur de själva väljer, kan arbeta
med UF som metod både i åk 2 och åk 3.

-

Inom gymnasieskolan arbetar eleverna även med Arbetsmarknadskunskap
som är ett projekt via Handelskammaren i Värmland. Det långsiktiga
målet med Arbetsmarknadskunskap är att skapa en bättre matchning på
den lokala arbetsmarknaden och projektet jobbar för en bättre
kompetensförsörjning, regionalt och nationellt. Målet nås genom att öka
medvetenheten om arbetsmarknaden hos unga, Sveriges framtida
arbetstagare, och hjälpa dem att göra medvetna studie- och yrkesval.
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Syftet är också att synliggöra konceptets samarbetspartners och lyfta
lokala arbetsgivare inom respektive region.
-

Insatser kopplade till SYV-planen.

-

Insatser kopplade till Teknikcollege.

Gällande entreprenöriellt lärande inom vuxenutbildningen/SFI:
-

Samhällsorientering för SFI/utbildningsplikt.

-

Arbetsmarknadskunskap med likartat syfte som gymnasiet för
SFI/utbildningsplikt.

-

Inom yrkesvux ingår arbetsmarknadskunskap.

-

Insatser kopplade till SYV-planen.

-

Insatser kopplade till Teknikcollege.

Gällande entreprenöriellt lärande inom grundskolan 7-9:
-

Även inom grundskolan ingår arbetsmarknadskunskap som en del i åk 79s arbete inom entreprenöriellt lärande. Koncept bygger på att träffa
elever i klassrumssituationer och prata med dem om var jobben finns, nu
och i framtiden, och hur man tar sig dit. I lektionerna i
Arbetsmarknadskunskap förs en inspirerande dialog med eleverna om
deras framtid och möjligheter och kommunikatörerna är arbetsgivarnas
(både offentliga och privata) förlängda arm ut i klassrummen.

-

Insatser kopplade till SYV-planen.

Gällande entreprenöriellt lärande inom grundskolan 4-6:
-

För årskurserna 4-6 arbetar man med insatser genom konceptet
Framtidsfrön. Framtidsfrön genomför workshops med alla klasser i en
mellanstadieårskurs kring Framtidens förmågor. Eleverna kommer att få
reflektera, diskutera och göra praktiska övningar som både ger dem
självreflektion kring sina styrkor och förmågor, men också vidgar blicken
mot omvärlden, vilka entreprenöriella förmågor och kompetenser som
behövs i framtiden.
Personalen på skolorna får kompetensutveckling. När lärarna förstår
varför och hur man till vardags kan utveckla elevernas entreprenöriella
förmågor och kopplar ihop målen med entreprenörer och arbetsgivare på
orten, då blir lärandet ”på riktigt”. Framtidsfrön anordnar skarpa projekt
ihop med företag i regionen för klasser att delta i. T.ex skapa en bok som
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trycks med hjälp av förlag och tryckeri, sända live-radio från en
radiostation, skapa en kampanj för ett företag.
Lärarna har också få fri tillgång till Framtidsfröns webbkurs i
Entreprenörskap i skolan.
-

Insatser kopplade till SYV-planen.

Gällande entreprenöriellt lärande inom grundskolan 1-3:
-

Vi följer de insatser som är inlagda i SYV-planen.

I SYV-planen har BoB ett tydligt uppdrag kring vilka delar som studie- och
yrkesvägledningen består av. Dessa är:


Inre drivkraft och framtidstro



Omvärldskunskap



Vägledning

I planen finns aktiviteter kopplade till alla stadier/verksamheter fördelade över
läsåret.
Handlingar i ärendet
Skolchef Jenny Dahlin och barn- och bildningsutskottets ordförande Boo
Westlunds skrivelse, 2019-09-16.
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar på att ärendet återremitteras då det finns önskemål om
att utreda vad konsekvenserna skulle bli vid ett bifall på motionen.
Beslut
Ärendet återremitteras då det finns önskemål om att utreda vad konsekvenserna
skulle bli vid ett bifall på motionen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 37/48

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/15

§ 196 Svar på motion om varm mat på Hagfors
äldreboenden
Sverigedemokraterna i Hagfors föreslår i sin motion att Hagfors kommun återgår
till varm vällagad mat sju dagar i veckan på kommunens äldreboenden och
hemtjänst.
Aktuell motion inkom under februari månad och beslutades i kommunstyrelsen
2019-03-11 (2019/15 § 67) remitteras till kommunledningsutskottet för
beredning. Förvaltningen fick i uppdrag att återrapportera till politiken senast i
juni 2019.
Idag levererar kommunens serviceenhet mat till de enheter och måltider som deras
nuvarande kapacitet klarar. Häggården skiljer sig något från övriga boenden
avseende kvällsmaten. Till Häggården levereras matlådor en gång/vecka och
förvaras sedan i ett kylrum. Nuvarande leverantör kan ej leverera flerportionskantiner utan levererar matlådor som värms till kvällsmat. Övriga måltider med
lagad mat levereras i flerportions-kantiner och som komplement iordningställs
frukost samt mellanmål på respektive enhet.
Svar på aktuell motion avseende särskilt boende anser därmed besvarad. Vad
avser andra delsyftet i sista meningen i aktuell motion hänvisas till svar på motion
om varm mat till våra hemtjänsttagare som Oberoende Realister inkommit med
och som behandlas parallellt med denna motion.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-09-30 § 68
Motion om varm mat på Hagfors äldreboenden
Kommunstyrelsen Protokoll 2019-03-11 KS 2019/15 § 67
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om varm mat på Hagfors äldreboenden, Maria
Persson, Socialchef
Bilaga till tjänsteskrivelse, Svar på motion gällande varm mat på säbo/hemtjänst,
Pernilla Haglund, verksamhetschef SÄBO
Förslag på sammanträdet
Stellan Andersson (C) yrkar på att ärendet återremitteras och återupptas i samband
med att motionen som svaret hänvisar till besvaras.
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Beslut
Ärendet återremitteras och återupptas i samband med att motionen som svaret
hänvisar till besvaras.
_____
Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS 2019/417

§ 197 Svar på medborgarförslag om Stängning av
Enlunds väg i södra änden
Hej! Du har inkommit till oss med medborgarförslag om att stänga den södra
infarten vid bostadsområdet Gärdet, korsningen Enlunds väg/Engqvist väg.
En stängning av den södra korsningen skulle sannolikt innebära en allt för stor
belastning på den norra infarten till området då det precis som du också framhåller
är mycket trafik i området. I anslutning till den norra infarten finns både
övergångsställe och busshållplats vilket innebär att en ökning av trafiken i den
korsningen innebär en ökad risk för oskyddade trafikanter.
Någon stängning av den södra infarten bedöms därför inte som ett alternativ för
ökad trafiksäkerhet inom bostadsområdet. Däremot kommer dina synpunkter
också att lämnas till Hagforshem AB som är den största hyresvärden inom
området samt till polisen angående önskemål om kontroll då du framför att
hastighetsöverträdelserna är flera.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-01 § 82
Medborgarförslag, 2019-07-23
Kommunalrådets skrivelse, 2019-09-24
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
GVA-chef Emil Florell
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Dnr KS 2019/241

§ 198 Svar på medborgarförslag angående rastvakter
vid ÄBC
I ett medborgarförslag har förslag getts på att Älvstranden Bildningscentrum ska
bjuda in pensionärer, arbetslösa och lediga personer att agera rastvakt vid skolan.
Svar från barn- och bildningsavdelningen
Tack för ditt förslag. Vi vill be om ursäkt för att svaret till dig har dröjt.
Vi tackar för ditt förslag och vi delar din åsikt om att det är gynnsamt med fler
vuxna i skolan. Rasten är en viktig del av skoldagen och ska ledas av pedagogisk
personal. Skolan har också flera förordningar och lagar att förhålla sig till. Skolan
är ingen allmän plats och för att arbeta i skolan krävs bland annat registerutdrag
från belastningsregistret, påskrift om tystnadsplikt och en viss utbildning kring
skolans regler och rutiner. Vi ser därför inte att förslaget i nuläget är möjligt att
genomföra.
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag, 2019-02-20
Ordförande i barn- och bildningsutskottet Boo Westlunds svar på
medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed att medborgarförslaget är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Dnr KS 2018/458

§ 199 Svar på medborgarförslag förslag om att utrusta
Kyrkhedens skola med fungerande klockor och rast/lektionssignal
I ett medborgarförslag förslag getts på att Kyrkhedens skola ska utrustas med
fungerande klockor och rast/lektionsignal.
Svar från barn- och bildningsavdelningen
Tack för ditt förslag. Vi vill be om ursäkt för att svaret till dig har dröjt. Ditt
förslag på åtgärder är bra. Kyrkhedens skola har under en längre tid varit utan
centralstyrd klocka då den som tidigare fanns har gått sönder. Rektorerna på
skolan (Daniel Sohl och Patric Svensson) har lagt in förslag i 2020 års
investeringsbudget att skolan ska utrustas med en ny centralstyrd klocka som
också kan “ringa in” vid rastens slut. Det finns ett stort behov och önskemål om
att skolans personal och elever endast skulle ha en klocka att rätta sig efter.
Vi har beräknat kostnaden till mellan 15-20 000 kronor för inköp samt montering
av ny klocka, och det finns medel avsatta i investeringsbudgeten för 2020 för
detta och en översyn av klockor och ringsystem i alla kommunens skolor.
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag, 2018-11-15
Ordförande barn- och bildningsutskottet Boo Westlunds svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget som besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Barn- och bildningsutskottet
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Dnr KS 2019/23

§ 200 Anmälningar
Dnr KS 2019/209, handling 5
Beslut om avslag på ansökan om godkännande av ForshagaAkademin AB för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
Dnr KS 2019/266, handling 12
Svar på överklagande av beslut om upptagningsområden för kommunens
grundskolor
Dnr KS 2019/368, handling 4
Tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Kojan
Dnr KS 2019/368, handling 5
Tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Storken
Dnr KS 2019/461, handling 5
Beslut avseende yrkande på återbetalning av skolbarnomsorgsavgift
Dnr KS 2019/471, handling 1
Kvalitetsrapporter inom Barn- och bildning (redovisas under egen punkt på
ärendelistan)
Dnr KS 2019/472, handling 1
Arbetsplaner inom Barn- och bildning (redovisas under egen punkt på
ärendelistan)
Skolavtal
Dnr KS 2019/10, handling 8
Skolavtal för enskild elev mellan Hagfors kommun/Södertälje kommun
Dnr KS 2019/10, handling 9
Skolavtal för enskild elev mellan Hagfors kommun/Karlstad kommun
Dnr KS 2019/10, handling 10
Skolavtal för enskild elev mellan Hagfors kommun/Landskrona kommun
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Trakasserier eller kränkande behandling
Dnr KS 2018/98, handling 2, 3
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2018/111, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC f-3)
Dnr KS 2018/122, handling 4
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2018/454, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC f-3)
Dnr KS 2019/120, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/124, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/128, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/133, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/172, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/173, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2019/174, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
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(ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2019/232, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/234, handling 4
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC f-3)
Dnr KS 2019/286, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/287, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/294, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/303, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/348, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/453, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/364, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/365, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
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Dnr KS 2019/366, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC f-3)
Dnr KS 2019/390, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/450, handling 1,2
Anmälan och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC
7-9)
Dnr KS 2019/451, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/452, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/453, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/456, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2019/457, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2019/462, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/464, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Utredning av elevs frånvaro
Dnr KS 2019/454, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/455
Rapport enligt lex Sara om missförhållanden eller risk för missförhållande, SoL
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och LSS
Dnr KS 2019/455, handling 2
Utredning av rapport om missförhållande i enlighet med 24 § LSS
Dnr 2018/167, handling 5
Brottsofferjouren, kommunbidrag för 2019
Dnr KS 2019/4, handling 36
IVO-Meddelande anmälan klagomål hälso- sjukvård
Dnr KS 2018/210, handling 2
Ivo-Beslut tillsyn av stödboende Mana
Dnr KS 2019/4, handling 40
Kontrollrapport livsmedel gruppbostad Villan
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom mål nr 707-19
Hovrätten i Västra Sverige
Mål nr: T 3643-19
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom mål nr 3182-19
Dom Kammarrätten Göteborg
Överklagan LVU
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2019/23

§ 201 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2019-09-10 tom 2019-10-07
Dnr 2019/5 handling 25
Personalärenden - augusti 2019
Dnr KS 2019/8, handling 44
Delegeringsbeslut bostadsanpassning t o m augusti månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 45
Delegeringsbeslut vård- och omsorg t o m augusti månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 46
Delegeringsbeslut vuxengruppen t o m augusti månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 47
Delegeringsbeslut familjerätten t o m augusti månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 48
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen t o m augusti månad 2019
Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2019-09- 24 §§ 44-53
Barn-och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2019-09-24 §§ S 24-25
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2019-09-30 §§ 65-71
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2019-09-30 §§ S 113-120
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-01 §§ 72-84
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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§ 202 Information
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) informerade om konferensen
Kultur- och hälsa som hålls i Hagfors den 27 november. Sista anmälningsdag är 6
november.
Oppositionsråd Tomas Pettersson (S) informerade om mötet 10-11 oktober 2019 i
Stockholm med justitieminister, socialförsäkringsminister (tidigare civilminister)
och landsbygdsminister. Mötet hade varit givande och man hade fått möjlighet att
ge en bild av hur det ser ut i kommunerna och påvisa var problematiken ligger.
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) informerade om att i och med
att Arbetsförmedlingen försvinner från Hagfors avvecklar företaget Kompetens
sin verksamhet. Man hoppas på att kunna hitta en lösning på frågorna.
_____
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