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§ 44 Ändring av föredragningslista
Följande ärenden tillkommer:
§ 56 Politiskt initiativ från S om skollunch till gymnasieeleverna.
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Dnr KS 2020/28

§ 45 Verksamhets- och budgetuppföljning
kommunstyrelsen januari-februari 2020
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-februari uppgår till
113,4 miljoner kronor (mkr) vilket är 7,2 mkr lägre än budget (5,9 %). Fokusering
på bokslutsarbetet för 2019 innebär att vissa bokningar ännu inte utförts för
innevarande år vilket medför att redovisat resultat inte till fullo ger en rättvisande
bild. Vissa upplupna kostnader och intäkter är ännu inte bokförda. Omföring av
bokslutsposter från årsbokslutet kan kortsiktigt påverka utfall men korrigeras på
längre sikt. Årets första prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 20:8)
har använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär lägre intäkter än
budgeterat om totalt 2,2 mkr. Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på
helåret uppvisa underskott och därmed begäran om motsvarande resursfördelning
från medelsavsättningen enligt följande:



Barn- och bildningsutskottet 5,3 mkr
Individ- och omsorgsutskottet 3,7 mkr

Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 9,0 mkr.
Efter detta återstår ca 10,2 mkr av avsättningen. Vidare antas, 3,8 mkr, av
verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade kostnadsökningar inom
verksamheterna enligt följande:
 Individ- och omsorgsutskottet 3,8 mkr
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 3,8
mkr högre jämfört med budget (0,5 %). De större avvikelserna mot budget i
helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:
 Barn- och bildningsutskott -0,8 mkr
 Individ och omsorgsutskott -6,7 mkr
 Skatteintäkter o generella bidrag -2,2 mkr
Budgeterat resultat för 2020 enligt beslut i november 2019 av
kommunfullmäktige var +21,3 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +15,3 mkr (2,0 %).
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, 2020-03-25
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/31

§ 46 Återrapportering av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats 2020
Fram till och med 2020-04-06 finns inga obesvarade motioner.
Fram till och med 2020-04-06 har följande medborgarförslag inte besvarats:
2018/398 handling 1
Medborgarförslag om uppsättning av välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad
2019/74 handling 1
Medborgarförslag angående skylt vid infarten till Ekshärad
2019/437 handling 1
Medborgarförslag om upprustning och skyltning av Gatabadet, Hagfors
2020/92 handling 1
Medborgarförslag om utställning och visning av kommunägd konst
2020/120 handling 1
Medborgarförslag om önskemål om dekorationsbelysning på stadens broar
2020/150 handling 1
Medborgarförslag om önskemål om paddeltennisbana vid ÄBC
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-04-06
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/225

§ 47 Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2020
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga
nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej
återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges del bör redovisning ske i april och oktober.
Dnr KS 2019/29
Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 2019
Dnr KS 2020/29
Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 2020
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-04-06
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2020-01-27 § 2
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-01-20
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-10-28 § 70
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-10-21
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej
verkställda beslut.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS 2020/226

§ 48 Prioriteringsstöd för att genomföra rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll med anledning av
coronaviruset
Enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun i
brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta
förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler. Likaså ska kommunen
svara för att dessa skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras ur
brandskyddssynpunkt.
Enligt tredje kapitlet i förordningen om skydd mot olyckor (FSO) ska en kommun
meddela föreskrifter om hur ofta rengöring ska ske. Myndigheten för
samhällskydd och beredskap (MSB) får meddela föreskrifter om vilka objekt som
ur brandskyddssynpunkt omfattas av kraven på rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll. MSB ska även meddela föreskrifter om hur omfattande
brandskyddskontrollen ska vara.
Under rådande omständigheter kan det i vissa fall uppstå svårigheter att
genomföra sotning och brandskyddskontroll på alla objekt inom rätt frist/intervall.
Dels kan den som ska utföra förrättningen bli hemma under en längre tid kopplat
till samhällsstörningen och dels kan den enskilde där en förrättning ska
genomföras, av samma anledning, inte ha möjlighet att ta emot förrättaren.
Då det saknas rättslig möjlighet att tillfälligt ändra fristerna för
brandskyddskontroll har MSB sammanställt ett informationsstöd till kommunerna
för att prioritera de verksamheter där det ur risksynpunkt är mest angeläget att
genomföra sotning och brandskyddskontroll.
Under den tid som störningen pågår behöver kommunen prioritera och planera
verksamheten på ett sådant sätt att det inte uppstår problem när förhållanden
återgår till det normala. När de särskilda förhållandena som orsakar störningen
upphör ska exempelvis inte fristerna jobbas ikapp genom tidigareläggning utan då
planerar kommunen (och eventuell entreprenör) så att fristerna fortsättningsvis
hålla enligt föreskrifterna.
Handlingar i ärendet
Räddningschef Håkan Finnkvists, skrivelse, 2020-04-06
PM från MSB: Prioriteringsstöd för att genomföra rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll med anledning av coronaviruset
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
enligt MSB:s informationsstöd under den tid som samhällsstörningen pågår.
_____
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
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Dnr KS 2020/218

§ 49 Beslut om utdelande av presentkort till
kommunens personal
Vårt samhälle är p.g.a. Coronasituationen i en extraordinär situation som medför
stor belastning på många funktioner. Det gäller inte minst vår egen kommunala
organisation som tillsammans med regionen i mångt mycket har ansvaret för att
upprätthålla välfärden även när trycket är som störst. Som arbetsgivare kan vi
stolta också konstatera den kraft och lojalitet som finns hos vår personal.
Inför kommande påskhelg föreslår vi därför att alla anställda får en gåva i form av
en värdecheck på 200 kronor att användas i den lokala sällanköpshandeln och
restaurangerna.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-03-31 § 18
Utvecklingschef Lars Sätterbergs tjänsteskrivelse 2020-03-31.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att alla anställda inom Hagfors kommun får en gåva i
form av en värdecheck på 200 kronor att använda i den lokala sällanköpshandeln
och restaurangerna. Finansiering ska tas från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda behov.
Protokollsanteckning
Thony Liljemark (OR): ”Vård- och omsorgspersonalen är de som har det tuffast
under den pågående pandemin. Jag anser därför att gåvan enbart skulle ha getts
till kommunens vård- och omsorgspersonal vilket då också hade möjliggjort ett
högre belopp än det som nu utdelades”.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/194

§ 50 Gällande lekplatsen i Bergsäng
2019-04-15 fattade Kommunstyrelsen beslut Dnr 2019/260 § 88 Riktlinjer för
kommunala lekplatser att gälla från och med 2019-06-01 samt § 89 Godkännande
av lekplatsplan 2020 samt beslut om utredningsuppdrag för
lekplatssammanslagning.
Inom ramen för beslutet om att godkänna lekplatsplan 2020 beslutades att
lekplatsen i Bergsäng skulle avvecklas med reservationen att “innan avveckling
av lekplatsen i Bergsäng genomförs ska en överenskommelse göras med den
kooperativa förskolan Bergatrollet så att lekmiljön inom det f.d. skolområdet kan
nyttjas av allmänheten kvällar och helger”
Under 2019 har samhällsbyggnadsavdelningen haft möte med representanter från
styrelsen för kooperativet Bergatrollet. Syftet med mötet var att dels informera om
beslutet och dels skapa en dialog kring en eventuell samverkan kring den lekplats
som kooperativet nyttjar inom sin verksamhet. Kooperativets representanter förde
på mötet fram att de önskade ta med sig frågan om ett samarbete och återkomma
samt påtalade att det inte är kooperativet som äger fastigheten och att de därför
inte kan ta beslut angående lekplatsen själva. Fastigheten ägs av Bergsängs
Byalag.
Mötet avslutades med uppgörelse att kooperativet Bergatrollet ska återkomma
med förslag på samverkan efter att de pratat med fastighetsägare och haft möte
med kooperativets styrelse.
Ordförande i Kooperativet Bergatrollet inkom med svar till samhällsbyggnad den
10 mars 2020 och lät då meddela att fastighetsägaren nekat till samarbete. Ingen
kommunikation har skett mellan Hagfors kommun och byalaget i Bergsäng.
Den kommunala lekplatsen i Bergsäng består sedan en längre tid enbart av en
gungställning. Antalet barn inom orten är lågt och bedöms vara minskande. Vid
beslutet om att anta lekplatsplanen fanns 16 barn i blandad ålder inom orten,
varav 9 i åldern 0-4 år. Vid uppföljning 2020 konstateras att det inom
upptagningsområdet finns 25 barn, varav 8 i åldern 0-4 år och 10 barn i åldern 5-8
och 7 barn i åldern 9-10 år.
Då ingen samverkan kan genomföras och det totala antalet barn understiger 30
samt att antalet barn i de lägre åldrarna upp till 8 år är fortsatt långt föreslår
samhällsbyggnadsavdelningen att den lekplatsen avvecklas under 2020.
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Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-03-31 § 18
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms tjänsteskrivelse, 2020-03-25
Förslag på sammanträdet
Boo Westlund (OR): ”OR yrkar på att ny kontakt tas med byalaget och den
kooperativa förskolan i Bergsäng för att hitta en lösning där ansvaret för en
lekplats i Bergsäng kan delas mellan Hagfors kommun och övriga parter”.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och
finner bifall för Boo Westlunds (OR) yrkande genom acklamation.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ny kontakt tas med byalaget och den kooperativa
förskolan i Bergsäng för att hitta en lösning där ansvaret för en lekplats i
Bergsäng kan delas mellan Hagfors kommun och övriga parter.
_____
Beslutet skickas till
Sökanden
GVA-chef Emil Florell
Malin Skoog

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 14/30

2020-04-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/470

§ 51 Gymnasieorganisation efter antagning
Utifrån preliminära ansökningssiffror har Hagfors kommun korrigerat
gymnasieorganisationen för läsåret 2020-2021.
Program

Inriktning

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt arbete

12

Bygg- och anläggningsprogrammet

Husbyggnad

12

El- och energiprogrammet

Elteknik

12

Fordons- och transportprogrammet

Personbil

8

Industriprogrammet

Produkt och maskinteknik

8

Antal
platser

Vård- och omsorgsprogrammet

8

Ekonomiprogrammet

Ekonomi/Juridik

20

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

10

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap
Medier, information och
kommunikation

20

Teknikprogrammet

Produktionsteknik

20

PRIV-platser erbjuds i mån av lediga platser på:
Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt arbete

El- och energiprogrammet

Elteknik

Fordons- och transportprogrammet

Personbil

Industriprogrammet

Produkt och maskinteknik

Bygg- och anläggningsprogrammet

Husbyggnad

Vård- och omsorgsprogrammet
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Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-03-31 § 10
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2020-03-10
Gymnasieorganisation läsåret 2020/2021
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer justeringarna av gymnasieorganisationen för läsåret
2020/2021 enligt förslaget.
_____

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Carina Ek-Stenmark, rektor
Mattias Schelin, rektor
Antagningsenheten Arvika
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Dnr KS 2020/222

§ 52 Val av ledamot till individ- och omsorgsutskottet
Då Eva Johansson (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i individ- och
omsorgsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Peter Åkerström (OR) till ledamot i individ- och
omsorgsutskottet för mandatperioden 2019-2022.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten
Peter Åkerström
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Dnr KS 2020/204

§ 53 Besluts- och behörighetsattester inom individoch omsorgsutskottets verksamhetsområde
Det har upprättats ändringar inom individ- omsorgsutskottets verksamhetsområde,
och därmed ett nytt och uppdaterat förslag till besluts och behörighetsattester, att
gälla från och med 2020-05-01.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-03-30 § 14
Ekonom Malin Hedberg Soinis skrivelse, 2020-03-20
Förslag till besluts- och behörighetsattester inom individ- och omsorgsutskottet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om behörighets- och beslutsattester, att gälla från och
med 2020-05-01 enligt förslag.
_____
Beslutet skickas till
Malin Hedberg Soini, ekonom
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS 2019/437

§ 54 Svar på Medborgarförslag om upprustning och
skyltning av Gatabadet, Hagfors
Det har inkommit till oss i ett medborgarförslag önskemål om en utveckling av
”Gatabadet”. Vi delar din uppfattning att badet är en tillgång vi kan få ut än mer
av. Vid kommunstyrelsens möte hanterade vi ett ärende om Hagforsparken och i
samband med det föreslog vi bl. a att vi ska titta på möjligheter att anordna
ställplatser i området men också att vi ska på förutsättningarna att utveckla
Gatabadet.
Samhällsbyggnadsavdelningen har också fått i uppdrag att se över och förbättra
skyltningen till badplatsen samt göra en översyn om det finns bord, bänkar och
grillplats på annat håll i kommunen som inte används lika frekvent och som skulle
kunna flyttas till Gatabadet.
Tyvärr finns det en del begränsningar och regleringar som gör att vissa insatser är
svåra genomföra. När det gäller åtgärder såsom vassröjning, anläggning av
bryggor, schaktning och markberedning vid badplatser inom strandskyddat
område så är det ofta kostsamma åtgärder som kräver särskilda tillstånd samt
dispens från strandskyddet. Då det inte finns utrymme att hantera den typen av
omfattande projekt och kostnader inom ramen för vår löpande skötsel anpassar
våra medarbetare omfattning av röjning och metoder efter vad som är möjligt
enligt gällande lag utan tillstånd.
Vi har därför inte möjlighet att i nuläget anpassa badplatsen med utökade badytor,
bryggor eller andra byggnader inom det strandskyddade området.
När det gäller lekplatsutrustning så finns det många krav som reglerar hur
utrustning får monteras och vad som krävs för att det ska vara säkert att leka, det
krävs också regelbundna egenkontroller och besiktningar. För att Hagfors
Kommun ska kunna hantera de krav som finns för lekplatsutrustning monteras
inte lekutrustning på andra platser än de utpekade kommunala lekparkerna som
finns. Utifrån dessa begränsningar är ändå vår ambition som nämnts ovan att
försöka utveckla Gatabadet.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-03-31 § 19
Kommunstyrelsens ordförandes Jens Fischers skrivelse, 2019-08-28
Medborgarförslag, 2019-07-12
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
GVA-chef Emil Florell
Driftledare Malin Skoog
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Dnr KS 2020/223

§ 55 Överklagan av beslut om förskoleklass placering
i Sunnemo
Vårdnadshavare för en elev har överklagat beslutet som rektor tagit om placering i
förskoleklass vid Sunnemo skola.
Vårdnadshavare har enligt det fria skolvalet rätt att välja en annan skola än den
anvisade, men när det gäller Älvstrandens bildningscentrum (ÄBC) har Hagfors
kommun utifrån antalet elever som går på ÄBC varit tvungna att begränsa det fria
skolvalet till att endast gälla de elever som har särskilda skäl.
Vad som anses med särskilda skäl bedöms utifrån varje enskild elev.
Vårdnadshavare har uttryckt särskilda skäl för placering vid Älvstrandens
bildningscentrum i Hagfors. Rektor har bedömt att de skäl som angetts inte kan
anses som särskilda skäl.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2020-04-03
Rektors beslut om avslag särskilda skäl, 2020-03-12
Överklagan av beslut om placering i förskoleklass, 2020-03-10
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S): Med hänvisning till det fria skolvalet yrkar S att
vårdnadshavarnas ansökan om placering i förskoleklass på ÄBC beviljas.
Vi anser inte att det skulle innebära betydande organisatoriska svårigheter om vi
beviljar ansökan.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och
finner bifall för liggande förslag genom votering.
Omröstningsresultat
Ja-röst innebär bifall för liggande förslag
Nej-röst innebär bifall för Tomas Petterssons yrkande.
Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Boo Westlund (OR)

Ja
Nej
Ja
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Pernilla Boström (S)
Peter Åkerström (OR)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)
Christina Axelsson (OR)
Lena Svensson (S)
Thony Liljemark
Sten-Inge Olsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Jan Klarström (SD)
8 ja-röster
5 nej-röster

Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Beslut
De skäl som i överklagan och ansökan anges som särskilda skäl kan i detta fall
inte bedömas som särskilda.
Familjen bor inom upptagningsområdet för Sunnemo skola.
Den önskade placeringen skulle om bifall gavs i detta ärende innebära betydande
organisatoriska svårigheter för kommande ansökningar.
Utifrån detta föreslås rektors beslut kvarstå att elevens placering i förskoleklass
blir Sunnemo skola.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet: ”Med hänvisning till att
elevantalet på ÄBC inom en femårsperiod kommer att minska med ca 100 elever
bör skolan kunna ta emot en extra elev. Dessutom hänvisas numera eleverna från
Uddeholm till Råda skola. Elevgrupperna i förskoleklass på ÄBC har de senaste
åren minskat från ca 60 till 50 elever per årskull vilket också gör det möjligt att ta
emot ytterligare en elev utan stora organisatoriska följder”.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
Rektor Anna Erkgärds
Elevens vårdnadshavare
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Dnr KS 2020/231

§ 56 Politiskt initiativ från S om skollunch till
gymnasieeleverna
Idag bedrivs undervisningen för våra gymnasieelever som hemundervisning pga
Coronapandemin vilket innebär att eleverna inte har tillgång till skol-lunch Vi vet
att måltiderna är viktiga för inlärningen och vi antar att en del elever inte äter
ordentlig lunch när man studerar hemma. Utifrån rådande omständigheter där
gymnasieeleverna i kommunen har hemundervisning vill vi att kommunen ser på
möjligheten att dessa gymnasieelever får tillgång till lunch under skoldagarna.
Runt om i landet har kommunerna löst detta på olika sätt. I vissa kommuner får
man lunch och i andra inte. Vi socialdemokrater vill att kommunen tar fram
förslag på hur detta kan lösas för våra gymnasieelever.
Handlingar i ärendet
Politiskt initiativ från Socialdemokraterna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till verksamheten hur lunch till
gymnasieelever kan lösas i Hagfors kommun.
_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Barn- och bildningsavdelningen
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Dnr KS 2020/23

§ 57 Anmälningar
UPH 2018-06B
Förlängning av avtal UPH 2018-06B ”Hyra av vägskyltar m.m.”
UPH 2019-111
Leveransavtal ”Programvaror och licenser – licenspartneravtal UH-2019-29”
Dnr KS 2019/668, handling 15
Svar på laglighetsprövning enligt kommunallagen 1547-20
Dnr KS 2020/11, handling 15
Samverkansavtal mellan Hagfors kommun och Friskvården i Värmland 2020
Dnr KS 2020/11, handling 16
Värmlands läns kalkningsförbund: Avtal avseende vattenprovtagning i sjöar och
vattendrag inom Hagfors kommun
Dnr KS 2020/11, handling 17
Hagfors kommun/Skanska Asfalt & Betong AB: Förlängning av ramavtal 201513 ”Beläggningsarbeten”
Dnr KS 2020/11, handling 18
EDP Consult AB: Tillägg till AVTAL om licens samt, support och underhåll av
tilläggsprodukten Uppmärkning
Dnr KS 2020/11, handling 19
EDP Consult AB: Tillägg till AVTAL avseende EDP Drifttjänst för EDP Mobile
Dnr KS 2020/4, handling 28-33
Friskvården i Värmland; stadgar, verksamhetsberättelse, årsredovisning,
revisionsberättelse, verksamhetsplan
Dnr KS 2020/4, handling 34-43
Agera Värmland; verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning,
budget 2020, verksamhetsplan
Dnr KS 2020/4, handling 45
Kunskapsstyrning i samverkan- Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
Dnr KS 2020/4, handling 46
Kostnad 2020 per kommun för SKR:s rekommendation
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Dnr KS 2020/4, handling 49
Kontrollrapport livsmedel, gruppbostad Smältaren
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 200220
Förvaltningsrätten i Karlstad
Föreläggande Mål nr 4653-19
Förvaltningsrätten i Karlstad
Föreläggande Mål nr 5118-19
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom mål nr 1019-20
Åklagarmyndigheten Bergslagen
Underrättelse om beslut gällande häleri
Ordförandebeslut - omplacering LVU
Dnr KS 2019/378, handling 2
Avslutbrev från Arbetsmiljöverket, kraven uppfyllda vid Huvudbibliotek och
fritidsgård i Hagfors
Dnr KS 2020/2, handling 7
Miljö- och byggavdelningens kontrollrapport livsmedel, Fritidsgården ÄBC
Dnr KS 2020/2, handling 8
Miljö- och byggavdelningens tillsyn enligt tobakslagen, Älvstranden
bildningscentrum, WB Bowling
Dnr KS 2020/2, handling 9
Avslagsbeslut på ansökan om placering i förskoleklass på Älvstranden
bildningscentrum
Dnr 2020/167, handling 1
Skolväsendets överklagandenämnd, vidarebefordran av överklagat beslut om
skolgång för elev boende i Uddeholm
Dnr 2020/168, handling 1 och 2
Beslut från Skolinspektionen att överlämna anmälan avseende Kyrkhedens skola
4-9 till Hagfors kommun
Dnr KS 2020/186, handling 1
Beslut om inskrivning av elev i gymnasiesärskola
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Dnr KS 2020/198, handling 1
Beslut om inskrivning av elev i gymnasiesärskola
Dnr KS 2020/10, handling 11
Hagfors kommun/Göteborgs stad, enskild elev
Dnr KS 2020/10, handling 12
Hagfors kommun/Göteborgs stad, enskild elev
Dnr KS 2020/10, handling 13
Hagfors kommun/Göteborgs stad, enskild elev
Dnr KS 2019/673, handling 1
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/153, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2020/155, handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/156, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/157, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/158, handling 1, 2 och 3
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/160, handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan
Dnr KS 2020/161, handling 1
Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan
Dnr KS 2020/174, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2020/187, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
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Dnr KS 2020/188, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/196, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/197, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/199, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/201, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2019/454, handling 2
Avslut av anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2019/539, handling 2
Avslut av anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2019/540, handling 2
Avslut av anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2019/541, handling 2
Avslut av anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/175, handling 2
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/176, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/177, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/178, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/179, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/180, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/181, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
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Dnr KS 2020/182, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/183, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/184, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/185, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/195, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2020/23

§ 58 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2020-03-03 tom 2020-04-06
Dnr KS 2020/5, handling 9
Beslut i brådskande ärende - dispens utifrån regler om erbjudande av förskola
Dnr KS 2020/5, handling 10
Beslut i brådskande ärende - önskemål om att tidigarelägga studiedag
Dnr KS 2020/5, handling 10
Personalärenden - januari/februari år 2020
Dnr KS 2020/8, handling 7
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m februari månad 2020
Dnr KS 2020/8 handling 8
Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m februari månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 9
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen t o m februari månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 10
Delegeringsbeslut familjerätten t o m februari månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 11
Delegeringsbeslut vuxen t o m februari månad 2020
Dnr KS 2020/12 handling 1
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Korpen Hagfors
Dnr KS 2020/12 handling 2
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors motorcykelklubb - Valsarna
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-03-31 §§ 9-12
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2020-03-30 §§ 12-15
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-03-12 §§ S 11-12
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-03-30 §§ S 13-22
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-03-31 §§ 13-20
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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§ 59 Information
Kommunchef Jan Lilja informerade om föreskrifter från MSB om identifiering av
samhällsviktig verksamhet.
Jan Lilja gav även en rapport om läget i kommunen med anledning av
coronaviruset.
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer informerade om att inga fysiska
bolagsstämmor kommer att hållas.
_____
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