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tid

2018-05-02, Ktarätven, klockan 08:30 - 15:50

Avser paragrafer

71-85

Beslutande

Per Law6n (S) Ordförande
Maria Norell (S) Vice ordförande
BertiI Hagetin (S) Ledamot
Göran Adrian (C) Ledamot
Thomas Nilsson (M) Ledamot

Ej tjänstgörande ersättare

Gert Björnvatt (S) Ordförande Lärande- och
arbetsnämnden
Aakash Budathoki (S) Ordförande Barn- och
utbildningsnämnden, gg 7 1 -7 4

övriga

Anders Pettersson (VD Forshagabostäder), 5 85

Bijan Narimani (Projektledare), S 71 -72
Grete Knapköyen (Ekonom), 5S 73-74
Kent Nilsson (Fastighetschef), 5S 71-83
Kjett Atperud (Ekonom), 5573-74
Lena Backtund (Ekonomichef)

Maj-Britt Westlund (Sekreterare)
Matin Svensson (Ekonoml, Sg73-74
Maria Kättström (Kostchef), 55 71-73
Monica Hammar (Förvaltningschef [ärande och
arbete), gS 73-74
Nicote Netson Nyr6n (Samhättsptanerare), 5 77
Peder Stenbäck (Förvattningschef
överförmyndarkontoret) , gE 73-74
Peter öhtander (Barn- och utbitdningschef), SS
73-74
Susanne Gustafsson (Personatchef), S 74-83

Torbjörn Fatk (Kommunchef)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchefl,SST3-76
Utses att justera

Maria Norett (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret

Underskrifter

201 8-05-02
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Forshaga kommun
KOMMU NSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL

ANSLAG/BEVIS
Protokotlet är justerat. Justeringen har tiltkännagivits genom anslag
Nämnd/Styretse

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Datum för anslags uppsättande

2018-05-03

Datum för anslags nedtagande

2018-05-24
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871

Val av justerare (majoriteten)
Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- titt justerare välja Maria Norelt (S)
- protokollet justeras 2018-05-02

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

sign

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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572

Dataskyddsförordningen, GDPR: information
KS 2017

/276

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
- notera informationen
Bakgrund

Projekttedare Bijan Narimani informerar vid arbetsutskottets sammanträde om GDPR (nya
dataskyddsregler inom EU som träder i kraft 2018-05-25). Ett dataskyddsombud i Forshaga
kommun måste tillsättas.
Beslutsunderlag
lnformationsmaterial

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom tit[:

gn

Utdragsbestyrkande

:
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Ombyggnad Grossbolsskolan
KS 2017

/306

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- Kommunteknik och service uppdras utreda att bygga ett nytt titlagningskök för 600
portioner/dag på Grossbotskotan för skotan och förskotor samt lokaler för skotsköterska och
kurator
- Kommunteknik och service återkommer titl arbetsutskottet den 28 maj
- hänskjuta kostnaden pä 7 ,3 mkr titt budgetberedningen för 2019
Bakgrund
På uppdrag av kommunatrådet Per Law6n och kommunchef Torbjörn Falk har Kommunteknik
och service getts uppdrag att se över möjtighet att utöka produktionen i våra befintliga kök
utifrån prognostiserad befotkningsökning till och med år 2030.

Det finns två atternativ det är att rusta upp Grossbotskotans kök som mottagningskök etter
kanske vi i stättet ska bygga om köket titt ett tittagningskök för att bättre kunna klara av ett
utökat portionsantat?
Oavsett om Grossbolskotans kök byggs som ett modernt mottagningskök etter tiltagningskök
medför det stora kostnader. Forshaga kommun har som måt att växa. Det bör vara
angetäget att inte underdimensionera, då utbyggnad eller ombyggnad i ett senare skede
medför stora kostnader.
Dagens kök

ldag finns två tittagningskök i kommunen.
Ett kök på Lärcenter producerar idag 1.878 portioner lunch/dag. Lärcenter kök är
dimensionerat för 1.800 portioner. Det innebär att köket är för titet för dagens produktion,
Förutom att lunch tittagas och levereras, så packas även livsmedet titt förskotor, fritidshem
och ätd reomsorgsavdetni ngar.
I köket på Deje skola produceras 755 luncher. I det köket råder en viss underkapacitet.
Köket uppskattas vara dimensionerat för cirka 800-850 portioner samtidigt är
förrådsutrymmena något underdimensionerade. I Deje packas även livsmedet titt samttiga
förskotor, fritidshem och ä[dreomsorgsavdetningar. Deje skickar även [unch ti[[ Otsäter skola
och förskola.

Utredning och inriktning entigt utredningens förstag på Kostverksamheten i kommunen
Sammanfattningsvis visar utredningen på tre olika lösningar för att bättre kunna möta en
framtida befolkningsökning. De tre olika lösningsförstagen av kök är otika dimensionerad i
portionsstortek, 600 portioner, 2.700 portioner och 4.000 portioner. De olika lösningarna
bygger på ett hethetsperspektiv på kostenhetens totala verksamhet.
I dagstäget ser vi inte, som tjänstemän, att det är möjtigt att bygga de två sistnämnda
förslagen på Grossbotskolans område då området både är ytmässigt begränsat och
framföratlt att infrastrukturen med transporter in och ut framför en skola inte är tämptigt
Utd ragsbestyrkande
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ett titlagningskök som dimensioneras för
vill säga tittagning av 600 portioner titt både skotan och

Det innebär att vi förordar det första atternativet,
Grossbolskolans rektorsområde. Det

förskolans elever.
Konsekvensbeskrivning och möjtigheter fram titt år 2030
Om beslut fattas för nytt tittagningskök på 600 portioner/dag kommer vi kunna klara
behovet i Forshaga fram tilt år 2030. Portioner som idag lagas och levereras från Lärcenter
kök ftyttas över titt Grossbotskotans nya tittagningskök. På så sätt fristälts kapacitet på

Lärcenter kök med motsvarande portioner och vi kommer ner i portionsanta[ som Lärcenter
kök är byggt för. Vi förbättrar även arbetsmiljön för personaten.
Forshaga kommun har som måt att växa. Det kommer innebära behov av en ny förskola med
fem avdelningar som i sin tur innebär ett utökat behov av 100 portioner [unch/dag. Det
finns även en vision om att bygga ut ätdreomsorgen elter bygga om så fter platser skapas.
Med föreslagen lösning har

vi möjtighet att växa med 400 luncher per dag tilt år 2030 utan

behov att bygga fler tittagningskök.
Farhågor

titt år 2030. Köket i Deje kommer vid den tiden vara 25 år och
Lärcenter kök kommer vara22 år gammatt. Med ett yttertigare tittagningskök skutte
kommunen minska sin sårbarhet i händelse av att något skulle hända. Om en sådan situation
skulte uppstå finns bättre möjtighet att tittfättigt styra om produktionen inom kommunen.
Verksamheten är lagstadgad och rutiner håtter på att arbetas fram med de andra
kommunerna och räddningstjänsten i händetse av en krissituation.
Probtem kan uppstå fram

Personatbehov

Enligt Kostutredningen är personatkostnaden redan idag, inom kostenheten [åg. Av det
totata utfallet 2017 utgör personatkostnaden 43%. Utredaren påtalar att kostnaden för
personalbrukar ligga runt 47-50% av det totala utfattet. Den tåga bemanningen harvarit
möjtig då vi samordnat atl produktion av måttider (skola/förskota och ätdreomsorg) i våra
två tittagningskök vid respektive tätort.
Det nya titlagningsköket kommer kräva en utökning med en kocktjänst.

Driftkostnader byggnaden
Driften beräknas inrymmas i befinttig budget då det blir ett nytt ventilationsaggregat. Det
nya aggregatet i Grossbotshatten kommer ge en besparing på cirka 60.000kronor/år.
Beslutsunderlag
Avdelningschef Kent Nitssons tjänsteskrivetse, 201 8-04-24

titt: Kent
titt: BUN

Bestutet skickas för verkstättighet
Beslutet skickas för kännedom

J

Nilsson, Maria Kättström

Utdragsbestyrkande
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Budget 2019 och flerårsplan för 2020 och 2O21
KS ZO17

t304

Beslut
Arbetsutskottet tittika budgetberedning beslutar
- ärendet budget 2019 och fterårsptan 2020-2021 återupptas på arbetsutskottets möte den
28 maj
Bakgrund
Kommunstyrelsen bestutade 201 8-01 -29 om planerings- och budgetförutsättningar för
budget 2019 och flerårsptan 2020-2021. Styretsen bestutade att barn- och
utbitdningsnämnden uppdras göra en konsekvensbeskrivning av beslutet att behåtta Eketund
och Gula vitlan. Vidare bestutades att nya åtaganden delegeras tilt ledningsgruppen för
presentation i KsAu samtidigt som förslag till samtliga mått och beskrivning av övergripande
må[ presenteras.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Lena Backtunds tjänsteskrivetse 201 8-04-23
Planerings- och budgetförutsättningar för budget2019 och flerårsplan2020-2021

övergripande budgetuppfötjning per februari/mars
lnformationsmateriaI

201 8

lnvesteringsbudget 201 9

titt: Förvattningschefer
ti[t: Ekonomikontoret

Bestutet skickas för verkstättighet

Beslutet skickas för kännedom

Utdragsbestyrkande
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Ombudgetering från 2017
KS

till

2018 års investeringsbudget

2018/64

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inför kommunfuttmäktige titlstyrka bestut
- godkänna ombudgeteringar från 2017 titt 2018
- summan 1.037 tkr tas från eget kapital
Bakgrund
Beslut om ombudgeteringar investeringsbudget tas varje år i samband med behandling av
bokstut och årsredovisning. Förstaget är en komptettering titt kommunfuttmäktiges bestut
2018-04-10, 546.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets undertag för ombudgetering 2017 titt 2018 års investeringsbudget
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivetse, 2018-04-23

Beslutet skickas för verkstättighet

titt: Ekonomikontoret

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Utdragsbestyrkande
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Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för Forshaga
kommun
K5 2018/103

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyretsen inför kommunfutlmäktige tiltstyrka bestut
- anta redovisat förstag tit[ taxa för prövning och ti[[syn inom mitjöbalkens område
- timtaxan för handtäggningstiden ska vara 1048 kronor
- mitjö- och byggnämnden ska skicka begäran om övertagande av samttiga B-anläggningar
(namngivna) från länsstyrelsen i samband med att taxan godkänns av futtmäktige
Bakgrund

Tidigare revidering av taxan utfördes 2010. Förslaget har föregåtts av en behovsutredning
Beslutsunderlag
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse 2018-04-03
Handläggningskostnad per timme mitjöbatken 201 8
Taxa mitjöbatk 2018 inktusive bitaga 1 och 2
Kom m unchef Torbj örn Fatks tj änsteskrivelse 201 8 -04-23

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom

titt: Mitjö- och byggförvattningen

titt: Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Optionsavtal Visterud
KS

2018/119

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen besluta
- godkänna Optionsavtalet
Bakgrund
För att möjtiggöra bebyggelse för bostadsändamål, i form av villatomter med
vittabebyggetse, har Forshaga antagit detatjptan för det av Visterud 1:35, numer heter
fastigheten Viserud 1 :40.
Kommunen anvisar genom Optionsavtal exploatören rätt att sätja 18 vittatomter, som
sträcker sig ett år framåt i tiden. Syftet med Optionsavtatet är att exptoatören går ut med
en skarp förfrågan på bostadsmarknaden, där privatpersoner då tecknar upp sig på tomt

samt hus.
Tanken är efter optionsavtatets gittighet på ett år, att markanvisa heta detatjplaneområdet
genom direktanvisning titt exploatören.
Avstyckningar och utbyggnad av lokalgatan sker endast om exptoatören får sått minimun
fyra tomter och lokalgatan byggs tidigast under våren 2019.

Beslutsunderlag
Optionsavtal, 201 8-04-24
Bitaga, Karta - Mark för bostadsbebyggelse, del av Visterud 1:40,2018-04-24
Markanvisningsavtat, 201 8-04-24
Detaljplan för det av VISTERUD 1:35
Skiss tomtindelning Mjöbäcksvi ttan
Samhä[tsplanerare Nicole Nelson Nyråns tjänsteskrivelse, 201 8-04-24

Bestutet skickas för verkstältighet
Bestutet skickas för kännedom

sign

titl:

Nicole Nelson Nyr6n, Morgan Häggbom

til[: Tor-Björn

Fatk, Mitjö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande
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Flottningsmus6et
KS

2018/1 10

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- uppdra titt Josefin Berger att utreda förutsättningar för att åter öppna ftottningsmus6et
Bakgrund
Kommunen har anledning att utreda förutsättningarna för att öppna ftottningsmus6et med
en strategi som håtter överskådtig tid. Vitka åtgärder måste vidtas för att säkra fastighetens
skick. Vi behöver konkretisera vilka medel som finns att tittgå och vilka ekonomiska insatser
som krävs av kommunen. Ombyggnaden av vä962 innebär både möjtigheter och
begränsningar. Hur kan en trepartstösning se ut meltan kommunen, Värmtands Museum och

en privat aktör.
En måtbitd skutle kunna innehåtta åtgärder för att framhäva ätven, rastplats för
förbipasserande, strandpromenader, båttrafik på ätven, ett besöksmåt, uppstättning för

husvagn/husbit.

Beslutsunderlag
Kom m unchef Torbj örn

Fa

tks tj änsteskrivelse, 201

8

-04-24

Beslutet skickas för verkstä[lighet titt: Josefin Berger
Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande
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Slottet
KS 2018t111

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
- uppdra tit[ Kent Nitsson att ta fram en risk- och konsekvensanalys innehåttande
underhåtlsplan och ekonomiska förutsättningar beroende av fortsatt vitjeinriktning
Bakgrund
Kommunen har anledning att utreda förutsättningarna kring stottet. Med antedning av
nuvarande verksamhet i slottet, tidigare föreslagen ptacering av nytt LSS-boende och den
nytigen inkomna motionen om framtida användning av slottet, finns nu anledning att
ktartägga otika omständigheter.

1. Finns kommunala verksamheter som kan och vitt nyttja lokaterna?
2. lnvesteringsbehov kopptat titt aktuett verksamhetsanvändning?
3. Finns det intresse hos FABO att överta fastigheten för att göra om titt tägenheter etler
kontor?

4. Vitket värde betingar fastigheten om kommunen sä[jer slottet?
5. Finns möjtig arrendator av fastigheten?
Kommunen har utifrån ovan antedning att ta fram en risk- och konsekvensanalys
innehåltande underhåltsplan och ekonomiska förutsättningar beroende av fortsatt

vitjeinriktning.
Beslutsunderlag
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänsteskrivelse, 2.018-04-24

Bestutet skickas för verkstältighet
Beslutet skickas för kännedom

Ju

titt: Kent Nitsson

titl:

Utdragsbestyrkande
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Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund: budgetramar för
perioden 2019-2021 - planering av verksamhet och ekonomi
KS

2018/102

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyretsen inför kommunfuItmäktige tittstyrka beslut
- upprättat förstag titt budgetramar för perioden 2019-2021 godkänns
Jäv
Maria Norett (S) anmäter jäv och deltar inte i bestutet
Bakgrund
Förbundstedningen har upprättat ett förstag titt budgetramar för perioden 2019-2021 samt
planering av verksamheten för Kartstadsregionens Räddningstjänstförbund. Förstaget utgår
från förbundets uppdrag och vision. Förbundstedningen förestår tre fokusområden:

- förebygga olyckor och samhättsstörningar
- hantera olyckor och samhättsstörningar
- arbeta trygghets- och säkerhetsskapande
I förstaget räknas kommunbidraget upp med två procent per år under budgetperioden 20192021 och tre procent från och med 2021.

Beslutsunderlag
Förbundstedningens tjänsteskrivetse,
Förstag

ti[[ budgetramar

201

8-03-27

201 9 -2021

Beslut Direktionen, 2018-04-06, S Z
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, 2018-04-23

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

titt:

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 201 8
KS

2018/10

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyretsen besluta
- notera delegeringsbeslut som inkommit under perioden 2018-04-04 t.o.m. 2018-04-23
Bakgrund
lnkomna delegeringsbestut under perioden 2018-04-04 t.o.m. 2018-04-23 redovisas

Beslutsunderlag
Detegeringsbeslut inkomna under perioden 2018-04-04 t.o.m. 2018-04-23 redovisas

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Ju

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden och rapporter 2018
KS 201

8/3

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen besluta
- notera meddetanden och rapporter som inkommit under perioden 2018-04-04 t.o.m. 201804-23
Bakgrund
Meddetanden och rapporter som inkommit under perioden 2018-04-04 t.o.m. 2018-04-23
redovisas.

Beslutsunderlag
Meddetanden och rapporter som inkommit under perioden 2018-04-04 t.o.m. 2018-04-23

Bestutet skickas för verkstältighet titt

Beslutet skickas för kännedom

till:

Utdragsbestyrkande
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Kurser, konferenser med mera 2018
KS 2017

/371

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
- notera att inga inbjudningar ti[[ kurser, konferenser med mera inkommit
Bakgrund
lnga inbjudningar

titt kurser, konferenser med mera har inkommit.

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

J

Utdragsbestyrkande
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Kom m unchefen

rapporterar

KS 2018/11

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- notera informationen
Bakgrund
Kommunchef Torbjörn Falk informerar vid arbetsutskottets sammanträde om fötjande:
- Landsbygdsutveckting
- Dataskyddsombud
- Kinship Center
- Littsjön
- Vikariat kuttur och fritidschef
- Myggfättor

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom til[:

J

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Utvecklingspunkt/tema 2018: information om
samordningsbehov av bostäder samt framtida byggande
KS 2017

/376

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- notera informationen
Bakgrund
Anders Pettersson, vd Forshagabostäder AB, informerar vid arbetsutskottets sammanträde
om samordningsbehov av bostäder samt framtida byggande. I nuläget söker 1.352 personer
bostad i FABO. Av dessa är215 från Deje, 460 från Forshaga och 140 från Karlstad. När FABO
frågar de som står i bostadskö om intresse av ort för nyproducerade lägenheter, svarar 82%
att de vitt ha lägenhet i Forshaga, 5% i Deje och 11% både Deje och Forshaga samt 3% svarar
att de inte vet.

Beslutet skickas för verkstältighet titt
Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

