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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2018-05-08

s67

Val av justerare (majoriteten)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

till justerare vätja lngrid Holmberg (S)
- protokoltet justeras 2018-05-08
-

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

8)
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-05-08

s68

Lokaliseringsutredning för förskola: lnformation
KS 2017

t285

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

- notera informationen
Bakgrund
lnvånarantalet i Forshaga kommun ökade under 2016 med72 personer entigt statistik från
SCB. Fter och fter famitjer med barn vätjer att bosätta sig i Forshaga kommun och trycket
på våra skotor ökar.
En ny förskola bör placeras strategiskt ur ett tiltväxtperspektiv. Att hitta en tämptig ptats
för att bedriva förskoleverksamhet är oerhört viktig för att förebygga mitjö- och
hätsoprobtem. Den nya förskotan är tänkt rymma omkring fyra titt sex nya
förskoteavdetningar för barn i åtdrarna 1-5 år.
Det stätts idag mycket höga krav på tekmitjö och yta vid byggnation av ny förskota. När det
gälter hur många kvm yta per barn som krävs, finns olika förhåttningssätt beroende på var i
landet man tittar. I många kommuner går en gräns vid ungefär 30kvm per barn för en
förskotgård. Studier visar att gårdar som var mindre än 2000 kvm hade generetlt [åg
lekvärdesfaktor.
Genom en lokaliseringsutredning, kommer vi utreda var vi lämptigast placerar en ny
förskolor som rymmer titträcktigt stora lekytor som lämpar sig för en förskola med fyra titt
sex avdetningar.

Beslutsunderlag
Samhättsplanerare Nicole Netson Nyr6ns tjänsteskrivelse, 201 8-05-03

titt: Mitjö- och byggförvattningen, Nicote Netson Nyrön
titt: Per Law6n, Maria Norelt, BertiI Hagetin, Göran Adrian,

Bestutet skickas för verkstätlighet

Beslutet skickas för kännedom
Thomas Nilsson, Aakash Budathoki, kommunteknik och service, barn- och
utbildningsförvattningen, mitjö- och byggförvattningen

Ju

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2018-05-08

s69

Optionsavtal Visterud
KS

2018/'t19

Beslut
Kommunstyrelsen bestutar
- godkänna Optionsavtatet
Bakgrund
För att möjtiggöra bebyggetse för bostadsändamål, i form av vittatomter med
vittabebyggelse, har Forshaga antagit detatjptan för det av Visterud 1:35, numer heter
fastigheten Viserud 1 :40.
Kommunen anvisar genom Optionsavtal exptoatören rätt att sätja 18 vitlatomter, 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 exptoatören.
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 bostadsbebyggetse, de[ av Visterud 1:40,2018-04-24
Markanvisningsavtat, 201 8-04-24
Detaljptan för det av VISTERUD 1:35
Skiss tomti ndelning Mjöbäcksvi ttan
Samhä[tsptanerare Nicole Nelson Nyr6ns tjänsteskrivelse, 201 8-04-24
Protokoll KsAu 2018-05-02, S 77

Bestutet skickas för verkstältighet
Bestutet skickas för kännedom

titt: Nicole Netson Nyrån, Morgan Häggbom

ti[t: Tor-Björn Fatk, Mitjö- och

Utdragsbestyrkande

byggnämnden
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-05-08

s70

Dataskyddsförordningen, GDPR: information
KS 2017

/276

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

- notera informationen
Bakgrund
Projekttedare Bijan Narimani informerar vid kommunstyrelsens sammanträde om GDPR (nya
dataskyddsregler inom EU som träder i kraft 2018-05-25). Bijan visar även en fitm från SKL
angående GDPR. Ett dataskyddsombud i Forshaga kommun måste tiltsättas.
Beslutsunderlag
lnformationsmateriaI

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Beslutet skickas för kännedom tilt:

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2018-05-08

s71

Budgetuppfötjning per februari/mars 2018
KS 2018/61

Beslut
Kommunstyretsen förestår kommunf utlmäktige besluta

- notera övergripande budgetuppfötjning per februari/mars 2018
Bakgrund
övergripande budgetuppfötjning och prognos per februari/mars 2018 har tagits fram av
ekonomikontoret och justerats 201 8-04-30.
Beslutsunderlag
övergripande budgetuppfötjning och prognos per februari/mars 2018
Ekonomichef Lena Backtunds tjänsteskrivetse, 201 8-05-02

Bestutet skickas för verkställighet

titt:

Förvattningschefer

Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2018-05-08

s72

Ombudgetering från 2017
KS

till 2018 års investeringsbudget

2018t64

Beslut
Kommunstyrelsen föres[år kommunfuItmäktige besluta
- godkänna ombudgeteringar från 2017 tilt 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 komplettering tit[ kommunfuttmäktiges bestut
2018-04-10, 546.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets undertag för ombudgetering 2017 titt 2018 års investeringsbudget
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivetse, 2018-04-23
Protokotl KsAu 2018-05-02, S 75

Bestutet skickas för verkstättighet
Beslutet skickas för kännedom

titl: Ekonomikontoret

till:

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-05-08

s73

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

Beslut
Kommunstyretsen bestutar
- notera informationen
- ärendet återkommer på nästa kommunstyrelsemöte den 4 juni
Bakgrund

Tidigare revidering av taxan utfördes 2010. Förstaget har föregåtts av en behovsutredning.
Mitjö- och byggchef Urban Ledin informerar vid kommunstyrelsens sammanträde om taxa för
prövning och tiltsyn entigt mitjöbatken för Forshaga kommun.
Beslutsunderlag
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse 2018-04-03
Handtäggningskostnad per timme mitjöbatken 201
Taxa mitjöbatk 2018 inktusive bitaga 1 och 2
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänsteskrivelse 2018-04-23

I

Protokot[ KsAu 2018-05-02,

S

76

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvattningen
Beslutet skickas för kännedom

titt:

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-05-08

s74

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel, Forshaga
KS 2018/81

Beslut
Kommunstyretsen bestutar

- notera informationen
- ärendet återkommer på nästa kommunstyrelsemöte den 4 juni

Bakgrund
Tidigare revidering av taxan utfördes 2012. Utredning har gjorts för att se om nämndens
kostnader motsvarar intäkterna inom livsmedetskontroltenl,rlitici- och byggchef Urban Ledin
informerar på kommunstyrelsens sammanträde om revidering av taxa föiöffenttig kontrott
av livsmedel, Forshaga.
Beslutsunderlag
Mitjö- och byggförvattningens tjänsteskrivelse, 201 g-03-06
Underlag, handläggningskostnad per timme tivsmedel 201g
Skrivelse, Livsmedelstaxa 2018
Protokoll MBN 2018-03-13, g 24
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänsteskrivelse, 2O1g-03-1 4
Protokoll KsAu 2019-04-09, s 61
Protokotl KS 2018-04-16, g ST

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvattningen
Beslutet skickas för kännedom titt:

w

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2018-05-08

s75

Myggfrågor 201 8
KS

2018/106

Beslut
Kommunstyretsen beslutar
- placera myggfä[torna i bebyggelse
- insatsen som ej är att betrakta som en bekämpning syftar
de aktuelta områdena
- 100.000 kronor debiteras myggkontot

titt att lindra effekten av mygg i

Bakgrund
Efter några torra somrar har vi nu anledning att oroas inför sommaren 2018. Vinterns
snömängder riskerar att utveckta en vårftod som i sin tur gynnar förhåltanden för
myggktäckning (VF 201 8-03-26).
Kommunen har sedan tidigare ett antal myggfättor. Effekten av dessa fätlor kan diskuteras,
men det är samtidigt märktigt om inte kommunen bidrar med det man kan i frågan. Frågan
har stämts av med expertis inom området. Ett sätt att tänka utplacering av fättor är att
ptacera fä[orna i de så katlade kläckningsområdena för att på så sätt bekämpa så många
mygg som möjtigt innan de söker sig mot bebyggelse. Ett annat sätt att tänka är att ptacera
ut befinttiga fättor som en barriär framför det man vitt skydda i inflygningsriktningen. För
expertisen tycks detta inte vara en fråga då vi skutle behöva hundratals fältor om de skulte
placeras i aktuetla kläckningsområden. Det innebär att det näst bästa alternativet är det
enda möjtiga med anledning av antatet fätlor som finns tittgängtiga.
Det finns en budget avsatt för eventuet[ verksamhet. Kommunens Arbetsmarknadsenhet har
att hantera fältorna. Det behöver fattas beslut om fätlorna ska ptaceras
ut och hur kostnader ska budgeteras. En bedömning är att fältorna bör vara utplacerade
senast i mitten av maj. Fällorna bör tömmas dagtigen måndag-fredag. Det behöver göras en
plan över var fätlorna gör mest nytta och hur de utifrån detta ska ptaceras ut

viss kompetens för

Beslutsunderlag
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänsteskrivetse, 201 8-05-03

Bestutet skickas för verkstältighet
Bestutet skickas för kännedom

J

rarnas

titt:

AME

tit[: Ekonomikontoret

Utd ragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2018-05-08

576

Dataskyddsförordni ngen GDPR
KS 2017

/276

Beslut
Kommunstyretsen bestutar
- förlänga projekt GDPR året ut
- kostnaden finansieras inom budgetram
Bakgrund

Projekt GDPR forttöper i kommunen entigt ptan. Ambitionen har tidigare varit att samordna
nya rolten dataskyddsombud med Kits kommun. Ambitionen att samordna rotlen med Ki[
etter andra kommuner finns kvar men kan inte samordnas just nu. Kil har nu en egen lösning
och vi har därför antedning att arbeta fram en egen tittfättig tösning. Kommunen behöver ha
en lösning på ptats senast 2018-05-25. Verksamheten vit[ utifrån detta att projekttedaren
GDPR btir titlika dataskyddsombud. Projektanstätlningen ska enligt plan avslutas 2018-10-31.
Verksamheten förestår därför att projektet förlängs två månader tilt 2018-12-31 .
Beslutsunderlag
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänsteskrivetse,

201 8-05-03

titt: Personalkontoret
ti[t: Ekonomikontoret

Beslutet skickas för verkstättighet
Beslutet skickas för kännedom

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2018-05-08

977

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

2018/102

Beslut
Kommunstyretsen föres[år kommunf utlmäktige bestuta
- upprättat förstag tit[ budgetramar för perioden 2019-2021godkänns

Jäv
Maria Norell (S) och Gert Björnvatl (5) anmäter jäv och deltar inte i bestutet
Bakgrund
Förbundsledningen har upprättat ett förstag tit[ budgetramar för perioden 2019-2021 samt
planering av verksamheten för Kartstadsregionens Räddningstjänstförbund. Förstaget utgår
från förbundets uppdrag och vision. Förbundsledningen förestår tre fokusområden:
- förebygga olyckor och samhätlsstörningar
- hantera olyckor och samhättsstörningar
- arbeta trygghets- och säkerhetsskapande

lförstaget räknas kommunbidraget upp med två procent per år under budgetperioden 20192021 och tre procent från och med 2021.
Beslutsunderlag
Förbundstedningens tjänsteskrivelse, 201 8-03-27
Förslag titl budgetramar 2019 -2021
Bestut Direktionen, 2018-04-06, 5 2
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivetse, 201 8-04-23
Protokot[ KsAu 2018-05-02, g 80

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

titt:

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protoko[[ 2018-05-08

s78
Ka r

lstadsregi

one

ns Räd

dnin

gstj än stfö rb u n d :

revisionsberättelse för 2017, granskning av årsredovisning
2017 samt Redovisning av intern kontroll 2017 samt plan för
2018
KS

2018i89

Beslut
Kommunstyretsen föres[år kommunfuttmäktige bestuta
- notera Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds årsredovisningför 2017
- notera granskning av revisionsberättetse och årsredovisning för 2017
- direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihetför 2017
- notera Redovisning av intern kontrot[ 2017 samt ptan för 2018

Jäv
Maria Norelt (S) och Gert Björnvatt (S) anmäter jäv och dettar inte

i beslutet

Bakgrund
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har upprättat årsredovisning för 2017 och revisorerna
har granskat denna.

för god ekonomisk hushåttning uppnås f ör 2017. Förbundets resuttat
uppgår, efter justering för reatisationsvinster, ti[[ 0,8 mnkr. Resuttatet är något bättre än
det budgeterade resuttatet och överstiger det finansiella resultatmåtet att resultatet ska
uppgå ti[[ minst 0,5%av kommunbidraget.. 2017 ärs reinvesteringar ryms inom förbundets
investeringsutrymme, vilket innebär att förbundets reinvesteringsmå[ ska ske med egna
De finansietla målen

medel är uppfyttt. Förbundets ekonomiska situation är, trots ökade pensionskostnader,
fortsatt god. Revisorerna bedömer den finansietta måtuppfytletsen som god.
Förbundets övergripande må[ ska stämmas av med hjätp av verksamhetsmå[ med
indikationer. I redovisningen av måtuppfyttelse framgår att ftera av indikatorerna kräver
statistik för en tängre tidsperiod för att kunna bedömas atternativt inte kan bedömas elter
mätas för 2017. Revisorerna kan därför utifrån årsredovisningens återrapportering av
måtuppfyttetse inte bedöma om verksamhetens utfatl under 2017 är förentigt med
övergripande måt för verksamheten. Revisorerna anser att direktionen måste förbättra och
utveckta sina indikatorer för att på ett tydtigare sätt kunna bedöma och återredovisa sin
måtuppfyttetse

titt medlemskommunerna.

Revisorerna titlstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
att förbundets årsredovisning godkänns.

2017 samt

Beslutsunderlag
Revisionsberättetse

f ör

2017

Årsredovisn ing 2017

Revisorernas granskning och redogörelse för 2017
Redovisning intern kontrol[ 2017 samt ptan för 2018
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, 201 8-04-30
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2018-05-08

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Beslutet skickas för kännedom titt: Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-05-08

s79

Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 201 8
KS

2018/10

Beslut
Kommunstyretsen beslutar
- notera detegeringsbestut som inkommit under perioden 2018-04-04 t.o.m. 2018-04-23

Bakgrund
lnkomna delegeringsbeslut under perioden 2018-04-04 t.o.m. 2018-04-23 redovisas

Beslutsunderlag
Delegeringsbestut inkomna under perioden 2018-04-04 t.o.m. 2018-04-23 redovisas
Protokoll KsAu 2018-05-02, S 81

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

J

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-05-08

s80

Meddelanden och rapporter 2O18
KS

2018/3

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- 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
Protokott KsAu 2018-05-02, S 82

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

J

titl:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2018-05-08

s81

Kommunchefen rapporterar
KS 20',t8/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

- notera informationen
Bakgrund
Kommunchef Torbjörn Falk informerar vid kommunstyrelsens sammanträde om fötjande:
- inför vatet
- KinshipCenter
- vikariat kuttur och fritid

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

sign

Utdragsbestyrkande

