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Per Law6n (S) Ordförande
Maria Norelt (5)Vice ordförande
Bertil Hagetin (5) Ledamot
Göran Adrian (C) Ledamot
Thomas Nitsson (M) Ledamot

Ej tjänstgörande ersättare

Aakash Budathoki (S), ordförande barn- och
utbildningsnämnden, SS 53-60

Ovriga

Annika Noteryd (Enhetschef ensamkommande

barn), 5 70
Josefin Berger (Kuttur- och fritidschef), 55 5360
Lena Backtund (Ekonomichef)

Maj-Britt Westlund (Sekreterare)
Marita Edtund (Vård- och omsorgschef), 5 55
Monica Hammar (Förvattningschef [ärande och

arbete), 5 55
Morgan Häggbom (Teknisk chef)
Peter Ohtander (Barn- och utbitdningschef),

s55
Pär Ekberg Ungdomssamordnare), 5 60
Susanne Gustafsson (Personatchef)

Torbjörn Falk (Kommunchef)
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Val av justerare (minoriteten)
Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- ti[[ justerare vätja Thomas Nitsson (M)
- protokottet justeras 2018-04-09

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom tit[:
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KOMMU

N

s54

Strategi för tillväxt
KS

2015/206

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyretsen inför kommunfutlmäktige tittstyrka bestut
- anta Håttbarhetsstrategi för tillväxt som en av våra övergripande håttbarhetsstrategier
inom Strategisk ptan 2019
Bakgrund
Vår tidigare strategi för ti[[växt, Forshaga - en attraktiv kommun, antogs i KF 2013-08-27.
Denna håttbarhetsstrategi för tittväxt är en av kommunens övergripande strategier kopptade
titt Strategisk ptan 2019 och ersätter tidigare titlväxtstrategi samt en näringstivsstrategi från
2006. Antedning titt revidering är införande av vår nya styrmodett inför 2016 och därmed ett
behov av att anpassa våra övergripande strategier titl vision och övergripande måt entigt
Strategisk ptan 2019.
Håtlbarhetsstrategin för tittväxt är en av tre ptanerade håttbarhetsstrategier i Forshaga
kommun. Strategierna ska vara ett stöd i styrningen på så vis att de pekar ut viktiga
fokusområden som prioriteras inom områdena mitjö och ktimat, tittväxt samt folkhätsa. Hit
kopplas sedan otika handtingsplaner med mått för uppfötjning samt påfötjande aktiviteter.
Bakgrunden är kommunens vision: Forshaga barnkommun - I våra barn finns framtiden och vi
bygger ett samhätte för nuvarande och kommande generationer. Genom hå[lbara,
tångsiktiga och ansvarstagande lösningar får vi en attraktiv och trygg kommun även i

framtiden.
För att angripa tittväxtfrågan i ett brett perspektiv har vi valt att koppla titt både nationetla
ti[lväxtstrategin, nationeIta [andsbygdsstrategin samt [andsbygdskommittöns slutbetänkande
(2017) och titt den regionata Värmtandsstrategin. I nationetla titlväxtstrategin pekas goda
livs-och boendemiljöer ut som avgörande för att skapa regioner som kan attrahera, behålta
och utveckta såväl kompetenser som företag och kapitat. Därför, menar man, är
attraktivitet en central förutsättning för håttbar titlväxt och utveckling samt därmed en
viktig utgångspunkt i det lokata och regionala tittväxtarbetet.
Vår håttbarhetsstrategi för titlväxt tar utgångspunkt i ptatsens attraktionskraft och håttbar
tittväxt i hela Forshaga kommun, inklusive tandsbygder utanför tätorterna. Vi tyfter också
det gemensamma ansvaret vi som lever och verkar här har för att utveckta platsen Forshaga
kommun. Vi tror att gott ambassadörskap och ökad attraktionskraft som boendekommun är
nycketord för tittväxt hos oss. Dessutom arbetar vi med områden som på sikt kan utgöra
hinder för tittväxt.
En intern utgångspunkt för detta arbete är en gemensam värdegrund med fokus på de vi är
titt för - invånarna i Forshaga kommun. Vi arbetar utifrån ett gott värdskap, ett
vätkomnande och inktuderande förhåttningssätt. Vår ro[[ är att skapa bästa möjtiga
förutsättningar för att Forshaga kommun ska vara en bra ptats att bo, leva och verka på. fn
annan viktig utgångspunkt för tittväxtarbetet handlar om diatog med de vi är titl för.
Våra styrkor för tittväxt är en gemensam ptattform för utveckting och marknadsföring.
genomförda invånardiatoger är begreppet närhet återkommande när vi pratar om
livskvalitet. Närhet titt fina mitjöer i tätorter och landsbygder, närhet titt utbitdning, närhet
titt attraktiv stad och större arbetsmarknad i Karlstadsregionen och inte minst närhet
metlan människor.
Vi pekar i strategin ut fyra fokusområden med åtaganden där vi gör särskitda insatser kring
I
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tittväxtfrågan för att nå de övergripande må[ som beslutats i kommunfuttmäktige. Dessa
bidrar på otika sätt titt att öka vår attraktionskraft btand nuvarande och potentietta
invånare i heta Forshaga kommun.
LIVSKVALITET FöR ALLA - NÄRA STAD OCH LAND: Attraktiva bostäder, Ett brett Kultur- och
fritidsutbud och intressanta besöksmåt, Vätskötta och trygga mitjöer, Centrumutveckting
ENKELT FöRETAGANDE OCH V/{XANDE ARBETSMARKNAD: Näringstivsservice som stöd titt
företagens utveckting, Skapa förutsättningar för etabtering, Arbeta för en inktuderande
arbetsmarknad
KOMPETENS OCH UTBILDNING: Trygga

och kvatitativa skotor, Dra nytta av närheten

titl

Kartstads universitet, Entreprenörskap och ung företagsamhet, Energirådgivning
TILLGANGLIGHET OCH DIALOG: Kommunikationer och infrastruktur, Trygg och tittgängtig
omsorg för atla, Värdskap och invånardiatog
En styrka i arbetet är att vi genomfört dialoger med våra förtroendevalda i
kommunstyrelsen samt representanter i våra kommunala råd. De fokusområden som pekats
ut, inklusive dess åtaganden, är en sammanvägning av det som diatogerna visat på ska
stimulera vår utveckting i önskad riktning.
Forshaga kommuns hå[[barhetsarbete ska tydtiggöras i ett strukturerat arbetssätt. Varje
verksamhet gör en enkel analys av sin påverkan på tittväxtfrågorna, liksom för mitjö- och
ktimatfrågorna. Åtgärder tas fram och genomförs entigt verksamhetsplanen, där atta
verksamheter entigt vår kvalitets- och styrmodett ska bidra titt samttiga övergripande
måtområden.
Till denna strategi kopptas sedan olika handtingsptaner med mått för uppfötjning samt
påfötjande aktiviteter. Exempel på mer detatjerade planer som redan tagits fram är
kulturplan och föreningsptan. En handtingsplan för näringslivsarbetet kommer att tas fram
årtigen och här kommer man även ta hänsyn titt specifika behov i våra tandsbygder.

Beslutsunderlag
Hållbarhetsstrategi för tittväxt - en del av strategisk ptan i Forshaga kommun
Utvecklingstedare Victoria Göthbergs tjänsteskrivetse, 201 8-03-23

Bestutet skickas för verkstätlighet

Beslutet skickas för kännedom

rnas

tilt: Torbjörn

Fatk

till: Victoria Göthberg
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Budgetuppföljning per februari/mars 2O18
KS 2018/61

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyretsen inför kommunfutlmäktige tittstyrka bestut
- notera övergripande budgetuppfötjning
Arbetsutskottet bestutar
- om kontinuertig uppfötjning titt arbetsutskottet avseende anpassningsåtgärder för BUN,
LAN och VON

Bakgrund

övergripande budgetuppfötjning och prognos per mars 2018 har tagits fram av
ekonomikontoret.
Kommunstyrelsen bestutade 2018-03-20 att förvattningarna inom BUN, LAN och VON
redovisar en anatys med konsekvensbeskrivning hur nämnderna ska håtta sin budget senast
201 8-04-03. Detta redovisas på arbetsutskottets sammanträde 201 8-04-09.

Beslutsunderlag
Overgripande budgetuppfötjning och prognos per mars 2018
ProtokolI KS 2018-03-20, 5 24
Ekonomichef Lena Backtunds tjänsteskrivetse, 2018-03-22
Konsekvensbeskrivningar/anpassningsåtgärder BUN, LAN och VON

Bestutet skickas för verkstättighet

titt:

Förvattningschefer

Bestutet skickas för kännedom titt:
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lnternkontroll: rapportering

201 8

KS 2018/46

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen besluta
- godkänna rapport från Kommunteknik och service
- uppdra titt kuttur och fritid att upprätta internkontrottptan
Bakgrund

Enligt reglemente för internkontrotl ska förvaltningschefer svara för årtig skrifttig
rapportering titl nämnden av hur den interna kontroller fungerar och vid brister redovisa
åtgärder.
lnternkontroltptaner ska årligen upprättas för samttiga förvaltningar.
Beslutsunderlag
Rapport om internkontrotl 2017 från Kommunteknik och service
Ekonomichef Lena Backtunds tjänsteskrivetse, 2018-04-03

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Förvattningschefer
Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande
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Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av Väg
62 delen Dyvelsten - Norra infarten till Forshaga
KS

2018/85

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
- anta Kommunteknik och service förstag som yttrande
Bakgrund

Trafikverket har upprättat ett förstag titt vägptan för ombyggnad av väg 62 på deten
Dyvetsten-Norra infarten tit[ Forshaga (Hattäkorset). Observera att detta endast berör etapp
2 på heta sträckan Sannakorset-Haltakorset. Ptanen har tidigare varit utstättd för granskning
under 2015, varefter den skickades in titlfaststältelse ifebruari 2016. Då framkom brister i
ptanen som nu bearbetats.
Forshaga kommun yttrade sig över det tidigare förstaget (Ksau 150803, bifogas). Bt.a.
framfördes behovet av en ny avfart vid Sisugården vilken nu också har [agts titl i ptanen. Ett
avtal har upprättats där Forshaga kommun ska stå för c:a 3,0 mitjoner kronor.

Kommunen har erhåttit 500.000 kronor i statsbidrag för att utföra åtgärder längs
Grossbotstorpsvägen metlan Sisugården och Annebergsgatan under 2018. Btand annat ska en
bredare gång- och cyketväg byggas.

Vidare har en enkät besvarats av närboende om vad de tycker om en avfart etter inte från
Karlstad vid Sisugården. En stor majoritet var för en avfart. Rapporten bifogas.
Atta handtingar
se Värmtand.

titt granskningshandlingen finns att

täsa på www.trafikverket.se/nara-dig/,

Beslutsunderlag
Protokotl KsAu 2015-08-03,5 137
Trafikverkets kungörelse, 201 8-03-07
Andringar efter granskning av vägptan
Rapport enkätsvar avfart

SISU

Beslutet skickas för verkställighet titt: Morgan Häggbom
Bestutet skickas för kännedom titt: Trafikverket
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Tematiskt tiltägg

till översiktsplanen,

LIS-områden

KS 2016/317

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen inför kommunfuttmäktige ti[lstyrka bestut
- anta planförslaget
Tidigare bestut: Mitjö- och byggnämnden bestutade 2018-03-13 förestå kommunfultmäktige
anta reviderat ptanförslag
Bakgrund

Kommunfultmäktige i Forshaga kommun har gett mitjö- och byggnämnden i uppdrag att ta
fram förslag på s.k. LIS-områden (tandsbygdsutveckling i strandnära tägen). Detta har gjorts
genom ett tematiskt tittägg tit[ översiktsptanen.
När kommunen upprättar ett förslag titt ett tittägg till översiktsptanen ska kommunen
samråda med [änsstyrelsen samt de berörda kommuner, regionptaneorgan och kommunala
organ i övrigt som har ansvar för regionalt titlväxtarbete och
transportinfrastrukturptanering. Kommunen ska också ge invånare, myndigheter,
sammanslutningar och övriga som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget tittfätte att
detta i samrådet.

Ptanförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2016-12-12 titt och med 2017-02-13.
lnkomna synpunkter resulterade i ett antal komptetteringar och revideringar av planen.
Dessutom gjordes ett antaI justeringar och kompletteringar av mer redaktionetl art.
Planförstaget har varit utstättt under tiden 2017-06-19

titt och med 2017-08-31. lnkomna

synpunkter har resulterat i ett antal mindre komptetteringar och revideringar av ptanen
entigt fötjande:
- minskning av LIS-området Dyvetsten, och
- uppmärksammande av anslutning titt attmän väg för Btysjön, Littsjön samt Klarälven-Hedås
Dessutom har ett antal justeringar och komptetteringar av mer redaktionetl art gjorts.

Beslutsunderlag
Mitjö- och byggförvattningens tjänsteskrivelse, 201 8-03-05
Utstättningsutlåtande, löP ttS-områden, Forshaga kommun
Antagandehandting
Protokolt MBN 2018-03-13, g 27
Samhättsplanerare Nicote Netson Nyr6ns tjänsteskrivetse, 201 8-03-1 4

Bestutet skickas för verkstältighet
Bestutet skickas för kännedom

rarnas

titt:

MBN

titl:

Utdragsbestyrkande
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Forshaga kommun: attraktiv arbetsgivare
KS 2017

/317

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyretsen besluta
- anta att Forshaga kommun ska ha ett förmånspaket
- kostnaden 730 tkr ges utrymme i budget 2019
Bakgrund
Forshaga kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs
och känner stotthet att vara engagerade och detaktiga i. Vi har efter bidrag från
medarbetare, chefer, fackliga representanter samt kommunstyrelsens arbetsutskott tagit
fram ett förmånspaket som vi anser är vä[ awägt för att passa Forshaga kommun som
arbetsgivare.
För att håtta oss aktuelta som en attraktiv arbetsgivare kan det finnas behov av att förändra
innehåttet i det föreslagna förmånspaketet efter hand. Tjänstemannaorganisationen har
möjtighet att förändra åtgärderna i paketet om det kan genomföras inom den ekonomiska

ramen.
Personatchef Susanne Gustafsson har

yttrat

sig över förmånspaketet

Beslutsunderlag
Personatchef Susanne Gustafssons tjänstemannayttrande och tjänsteskrivelse, 2018-04-04

Bestutet skickas för verkstältighet
Bestutet skickas för kännedom

titt:

till:

Susanne Gustafsson

Förvattningschefer

Utdragsbestyrkande
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Ungdomsenheten
KS 2017

t228

Beslut
Arbetsutskottet föres[år kommunstyretsen besluta
- notera informationen
Bakgrund
2017'10-24 gav kommunstyrelsen kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomtysa
ungdomsverksamheten och ta fram förslag titl bestut om fortsatt ungdomsverksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomtyst nuvarande verksamhet, sammanfattat vitka
resurser som finns att tittgå idag och vad de räcker titt, tagit fram statistik, gjort
kommunala jämföretser samt noterat nationetta trender. lnformationsundertaget är tänkt
att bidra titt den samtade bitden av kommunens ungdomsverksamhet och ge en tydtigare
bitd inför kommande bestutsärenden och förvaltningssamverkan i ungdomsfrågan.
Beslutsunderlag
Kuttur och fritidschef Josefin Bergers tjänsteskrivelse, 201 8-03-23
lnformationsunderlag Ungdomsverksamheten på kuttur- och fritidsförvaltningen

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Josefin Berger
Beslutet skickas för kännedom

till:

Elin Jansson, Pär Ekberg

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

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyretsen inför kommunfuttmäktige tittstyrka bestut
- anta redovisat förstag ti[[ taxa för offenttig kontroll inom livsmedetsområdet
- timtaxan (timavgiften)vid tittämpningen av taxan ska vara 1.101 kronor per ordinarie
timme kontrotttid och 981 kronor per timme extra offenttig kontrotttid
Bakgrund

Tidigare revidering av taxan utfördes 2012. Utredning har gjorts för att se om nämndens
kostnader motsvarar intäkterna inom livsmedelskontrotten.
Beslutsunderlag
Mitjö- och byggförvattningens tjänsteskrivelse, 201 8-03-06
Underlag, handtäggningskostnad per timme livsmedel 2018
Skrivelse, Livsmedelstaxa 2018
Protokoll MBN 2018-03-13, S 24
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänsteskrivelse, 201 8-03-14

Bestutet skickas för verkstä[tighet
Bestutet skickas för kännedom

titt: Mitjö- och byggförvattningen

till:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
13(21)

KOMMU NSTYRELSEN S ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2018-04-09

s62

lnstruktion
KS 2017

till kommunchef

/305

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen besluta
- faststälta instruktion ti[[ kommunchefen i Forshaga kommun
Bakgrund
lden nya kommunallagen som gätterfrån och med den 1 januari 2018 (5F52017:725)
framgår att kommunstyretsen ska utse en kommunchef. Kommunchefen ska ha den ledande
ställningen btand de anstätlda och vara chef för den förvattning som finns under styretsen.
Styretsen får bestämma om vad befattningen ska heta, titt exempel kommunchef eiter
kommundirektör. I lagen står också att styretsen ska faststätta en instruktion för direktören
där det framgår hur kommunchefen ska teda förvattningen under styrelsen. I instruktionen
faststätts också kommunchefens övriga uppgifter. I förarbeten titt den nya lagen framgår att
syftet med att faststätta en instruktion för kommunchefen är att det ska bidra titt ett bra
samspel mellan kommunchefen och de förtroendevalda. lnstruktionen för kommunchefen i
Forshaga förestås tre delar: kommunchefens uppdrag, arbetsuppgifter och kommunchefens
rott i förhåttande ti[[ förvattningschefer. I den första deten tydtiggörs grunderna för
kommunchefens uppdrag. I den andra deten listas några arbetsuppgifter mer specifikt, titt
exempel vad som förväntas av kommunchefen gätlande ledning och samordning, hur
kommunchefen förväntas agera i samband med kommunstyretsens sammanträden samt övrig
rapportering och utvärdering. I den tredje och sista delen behandtas kommunchefens roll
vad gätter arbetsgivar- och ledarrotlen i relation titt förvaltningschefer.

Beslutsunderlag
Utredare Madeteine Nyvatts tjänsteskrivelse, 201 8-03-23
Förslag titl instruktion för kommunchef, 2018-03-23

Bestutet skickas för verkstättighet

titt:

Kommunchef

Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande
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Regionbildningsprocessen: samverkansavtal mellan
kommunerna i Värmland
RS

2018/44

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyretsen besluta
- stälta oss bakom remissyttrandet
Bakgrund
Landstingsfuttmäktige bestutade 2017-08-29 att ansöka hos regeringen om att få överta det
regionala utvecktingsansvaret, entigt Lag om regionattutvecktingsansvar i vissa tän (5FS
2010:630), från 2019-01 -01 .
En vä[ fungerande samverkan mettan kommunerna och den blivanderegionen är en
förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt regionatt utvecklingsarbete. Ett
samverkansavtal mellan parterna skapar en grund för denna samverkan. Syftet med avtalet
är att beskriva ansvarsfördelningen meltan parterna samt formerna för samverkan.
Ärendets hantering i styrelsen har föregåtts av en diatog- och förankringsfas bland annat i
styrelsens arbetsutskott (LSAU), KSO/LSO-mötet respektive KC/LD-mötet. Under dialogerna
har diverse förstag titt förändringar diskuterats, btand annat antal fasta så kaltade
sakområdesråd och benämningar. Dessa kommer att behandlas tiIlsammans med inkomna
remissvar innan ett stuttigt förstag titt avtal lämnas titl styrelsen.
Landstingsstyretsen bestutade, 2018-02-21, att skicka förstaget på remiss tit[ kommunerna i
Värmland. Efter remisstidens utgång kommer landstingsstyretsen, 2018-04-24, att faststätla
ett stutgittigt förstag tit[ samverkansavtat, som behandtas av parterna
futtmäktigeförsamlingar senast under juni månad.
Beslutsunderlag
Landstinget i Värmlands remiss, 2018-02-21
Förslag på samverkansavtal

Remissyttrande,

201 8-04-04

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Madeteine Nyvatt
Bestutet skickas för kännedom

tilt: Landstinget i Värmtand

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
15(21)
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Protokoll 2018-04-09
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Utdelade uppdrag 2018
KS

2018/8

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyretsen besluta
- notera utdelade uppdrag 2018
Bakgrund
Utdetade uppdrag 2018 redovisas.

Beslutsunderlag
Utdelade uppdrag 2018
Kommunsekreterare Maj - Britt Westlunds tjänsteskrivelse, 201 8-03- 1 4

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Torbjörn Fatk, Victoria Göthberg, Morgan Häggbom,
Kent Nilsson, Madeteine Nyvatl, Nicole Netson Nyrån, Maria Kättström
Beslutet skickas för kännedom

till:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
16(211

KOMMU NSTYRE LSEN S ARBETS UTSKOTT
Protokoll 2018-04-09
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Remissbevakning 2018
KS

2018/9

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen bestuta
- notera remissbevakningen
Bakgrund
Obesvarade remisser

Centerpartiet: angående säkerhet för oskyddade trafikanter med fokus gång- och cyketväg
Övre Utterud, Dnr 20171151 - skickad tit[ Morgan Häggbom 2017-05-26
Kommunens Bästa: angående insamting av förbrukade matfetter, Dnr 2017 /331 - skickad
Morgan Häggbom 2017 -12-15

titt

Liberalerna: angående minnesptats för Ftora Gladh, Dnr 20171379 - skickad titt Nicote
Netson Nyr6n 201 8-02-23

Centerpartiet: angående ädettövträdptantering i Forshaga, Dnr 2018/478 - skickad til[ Urban
Ledin 2018-02-23

Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Maj - Britt Westlunds tjänsteskrivetse, 201 8-03-23

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Morgan Häggbom, Nicote Nelson Nyr6n, Urban Ledin
Bestutet skickas för kännedom

sign

ti[:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
17(21)
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Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 201 8
KS

2018/10

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen besluta
- notera detegeringsbestut som inkommit under perioden 2018-03-05 t.o.m. 2018-04-03
Bakgrund
Delegeringsbeslut som inkommit under perioden 2018-03-05 t.o.m. 2018-04-03 redovisas

Beslutsunderlag
lnkomna detegeringsbeslut under perioden 2018-03-05 t.o.m. 2018-04-03

Bestutet skickas för verkstätlighet titt:
Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Meddelanden och rapporter 2018
KS

2018/3

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
- notera meddetanden och rapporter som inkommit under perioden 2018-03-05 t.o.m. 2018
04-03

Bakgrund
Meddelanden och rapporter som inkommit under perioden 2018-03-05 t.o.m. 2018-04-03
redovisas.

Beslutsunderlag
lnkomna meddelanden och rapporter under perioden 2018-03-05 t.o.m. 2018-04-03

Beslutet skickas för verkstältighet titt
Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
1e(21)
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Kurser, konferenser med mera 2018
K52017 /371

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- notera inbjudan ti[[ studieresa kuttur- och fritidssektorn den 2-3 maj 2018 i Osto
- Bertit Hagetin Åt<er på resa titt nätverksträff i Nässjö den 24-25 maj
Bakgrund
Region Värmtand har skickat inbjudan ti[[ studieresa kultur- och fritidssektorn den 2-3 maj
2018 i Osto.
Riksbyggens har skickat inbjudan

titl nätverksträff i Nässjö den24-25 maj

Beslutsunderlag
Region Värmtands inbjudan ti[[ studieresa kuttur- och fritidssektorn den 2-3 maj 2018
Riksbyggens inbjudan tit[ nätverksträff i Nässjö den 24-25 maj

Beslutet skickas för verkstättighet
Beslutet skickas för kännedom

J

titt

till:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
20(21l

KOMMU N STYRELSEN S ARBETSUTSKOTT
Protoko[1 2018-04-09
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Kommunchefen rapporterar
KS

2018t11

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- notera informationen
Bakgrund
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar kommunchef Torbjörn Fatk om fötjande:

- KinshipCemter
- upphandting kommunjurist
- vårflod och myggbekämpning

Bestutet skickas för verkstätlighet titt
Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
21(21)

STYRE LSEN S ARBETSUTSKOTT
Protokoll 2O18-O4-O9
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N
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Utvecklingspunkt/tema 201 8: information
KS 2017

/376

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- notera informationen
Bakgrund
Enhetschef Annika Noteryd informerar på arbetsutskottets sammanträde om integration i
Forshaga kommun.

Beslutsunderlag
lnformationsmateriaI

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom ti[t:

Utd ragsbestyrkande

