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STYRELSENS ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL
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Plats och

N

tid

2018-01-22--23, Klarälven, klockan 08:00 - 16:15 båda dagarna

Avser paragrafer

1-21

Beslutande

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

övriga

Grete Knapköyen (Ekonom), SS 4-5
Josefin Berger (Kuttur- och fritidschef)
Kent Nilsson (Fastighetschef), 5 2
Kjett Atperud (Ekonom), Sg 4-5
Lena Backlund (Ekonomichef)

Madeleine Nyvatt (Kommunutredare),

SS

4-5,

10-11
- Britt Westlund (Sekreterare)
Malin Svensson (Ekonom), 55 4-5
Marita Edlund (Vård- och omsorgschef), SS 4-5
Monica Hammar (Förvattningschef [ärande och
arbete), 55 4-5
Morgan Häggbom (Teknisk chef)
Niclas Haag (Ekonom), SS 4-5
Nicole Nelson Nyr6n (Samhä[lsptanerare),

Maj

ss 2-3

Peder Stenbäck (Förvaltni ngschef

överförmyndarkontoret), SS 4- 5
Peter Ohlander (Barn- och utbildningschef),
4-5

Torbjörn Falk (Kommunchef)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef), SS 4-5
Victoria Göthberg (Utvecklingsledare)
Yngve Ekman (Ekonom), SS 4-5
Jan Erik Engström (Stadsarkitekt), 5 3
Kristina Grape, Klara Arkitektbyrå, S 3
Utses att justera

Thomas Nitsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret

Underskrifter

201 8-01 -23

.fun'trft,,fu///"1^4

Sekreterare
Maj

Ordförande
Per

Justerande
Thomas Nilsson (M)

55

Forshaga kommun
KOMMU NSTYRELSEN S ARBETSUTS KOTT

PROTOKOLL

ANSLAG/BEVIS
Protokottet är justerat. Justeringen har tiltkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Kommunstyretsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01 -22 och 2018-01 -23

Datum för anslags uppsättande

2018-01-24

Datum för anslags nedtagande

2018-02-14

Förvaringsplats för protoko[let

Underskrift

Forshaga kommun
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KOMMU NSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2018-01-22

s1

Val av justerare (minoriteten)
Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- till justerare vätja Thomas Nitsson (M)
- protokottet justeras 2018-01-23

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

J

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMU NSTYRELSEN S ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2O18-O1-22

52

Nytt LSS/socialpsykiatri boende
KS 2017

/307

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyretsen besluta
- stätta sig bakom ett beslut om att bygga LSS/Psykiatriboendet i Slottsparken
- medge att fas 1 kan påbörjas med projektering samt att en skarp katkyt tas fram

Arbetsutskottet bestutar
- tilt KS den 29 januari tas uppgift fram över kostnadsjämföretse intern kontra extern
ptacering

Yrkande
Göran Adrian (C) är emot att bygga LSS-boende i Stottsparken och förordar en annan
[ösning.

Bakgrund
I budget finns det upptaget medel för att bygga ett LSS/socialpsykiatriboende. Därför
startades en arbetsgrupp bestående av arkitekt från Mondo Arkitekter, Byggdiatog, personal
från vård och omsorg samt kommunteknik och service. Vi har titlsammans arbetat fram ett
förstag titl boende i Slottsparken vid Slottet. Redovisning gjordes den 12 december 2017 där
det då bestämdes att det skutle göras en fortsatt tokaliseringsutredning. Den har genomförts
tillsammans med samhättsptanerare och stadsarkitekt. Områden som varit aktuetta är
Slottsparken, Åsmyren, Herrgården samt Skived. I bifogad tokatiseringsutredning så finns
möjtighet att ta del av utredningen och få svar på många frågor. Vid sammanträdet 22
januari 2018 redovisas utredningen. Som tjänstemän förordarvi Stottet med antedning av
[äget, översvämningshot mot andra lokatiseringar, att det finns en detaljplan, den korta
tiden tilt möjtigt färdigstättande samt kostnaderna.

Beslutsunderlag
Avdetni ngschef Kent

Ni

lssons tj änsteskriv else, 2017

-11

-24

Ritning

titt: Kent Nilsson, VON
titl: Nicote Netson Nyr6n

Beslutet skickas för verkställighet
Beslutet skickas för kännedom

J

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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N

STYRE LSENS ARBETSUTS KOTT

Protokoll 2018-01-22
g3

lnformation om arbetet med ny översiktsplan för Forshaga
kommun
KS 2017

/377

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- notera informationen
- arbetet påbörjas med att ta fram ny översiktsptan
Bakgrund
Samhä[tsplanerare Nicole Netson Nyr6n, stadsarkitekt Jan Erik Engström och Kristina Grape,
Ktara Arkitektbyrå, informerar vid arbetsutskottets sammanträde om arbetet med ny
översiktsptan för Forshaga kommun.

Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen ta stältning titt ptanens aktuatitet.
Nuvarande översiktsptan vann [aga kraft år 2010 och är inaktuell.

översiktptanearbetet kräver enorma resurser och är mycket tidskrävande. Många kommuner
arbetar under ftera år med sina översiktsplaner. För att arbetet ska bti effektivt och
genomarbetat behöver vi hjätp av en erfaren projekttedare att genomföra ptanarbetet. Om
vi tar hjätp från en erfaren projekttedare, som tidigare arbetat med översiktsplaner i andra
kommuner, är uppskattad tidsåtgång för arbetet omkring ett år. Tanken är att
projekttedaren utför arbetet i samverkan med potitisk styrgrupp och arbetsgrupp.

Beslutet skickas för verkstättighet

titt:

Nicote Netson Nyr6n, Jan Erik Engström

Beslutet skickas för kännedom ti[[:

J

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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STYRELSEN S ARB ETSUTSKOTT
Protokoll 2O18-01-22
KOMMU

N

s4

Budgetu ppfölj ni n g 2O 17
KS 2017

/73

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyretsen inför kommunfutlmäktige titlstyrka bestut
- notera budgetuppfötjning med preliminärt resultatför 2017
Bakgrund

övergripande budgetuppfötjning med pretiminärt resuttat f ör 2017 har tagits fram av
ekonomikontoret.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivetse, 201 8-01 -09
Övergripande budgetuppfötjning med pretiminärt resuttat för 2017

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Förvattningschefer
Beslutet skickas för kännedom tilt:

Utdragsbestyrkande

w

Forshaga kommun
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KOMMU NSTYRE LSEN S ARBETSUTSKOTT
Protokoll 2O18-O1-22

s5

Budget 2019 och flerårsplan för 2O20 och 2021
KS 2017

t304

Beslut
Arbetsutskottet tittika budgetberedning föres[år kommunstyretsen bestuta
- om ptanerings- och budgetförutsättningar för budget 2019 och fterårsplan 2020-2021
- barn- och utbitdningsnämnden uppdras göra en konsekvensbeskrivning av bestutet att
behåtta Eketund och Gula vittan
- nya åtaganden delegeras titl ledningsgruppen för presentation i KsAu samtidigt som förslag
titt samtliga mått och beskrivning av övergripande måt presenteras
Bakgrund

Arbetsutskottet såsom budgetberedning behandtar ärendet 2018-01 -22
Beslutsunderlag
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivetse, 2018-01 -09
Utkast planerings- och budgetförutsättningar för budget2019 och flerårsplan2020-2021

Beslutet skickas för verkstä[tighet titt: BUN, Förvattningschefer
Beslutet skickas för kännedom

sign

tilt: Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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STYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokol[ 2018-01-22
KOMMU

N

s6

Fritidsbanken - begäran om tilläggsanslag
KS 2018/21

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen bestuta
- pröva frågan om tittäggsanstag titt Arbetsmarknadsenheten (LAN) inför budgetrevideringen
201 8, cirka 300 tkr
- uppdra titt förvattningen för Lärande och arbete att syntiggöra och konsekvensbeskriva
förutsättningar för Arbetsmarknadsenheten att använda Fritidsbanken i ett
arbetsmarknadspotitiskt syfte
- uppdra til[ Kultur, fritid och näringstiv att utreda möjtigheter för Fritidsbanken att erhåtta
uppdragsersättning, föreningsstöd samt extern finansiering. Verksamheten ska stödja
verksamheten i att söka externa mede[
- uppdra titt förvattningen Barn och utbitdning att utreda möjtigheter att nyttja resurser vid
Fritidsbanken på ett bättre och effektivare sätt än idag
Bakgrund
Forshaga kommun var först i [andet med att organisera Fritidsbank och projektet har
därefter visat på stort intresse i landet. Projektet genomfördes av arbetsmarknadsenheten
(AME) och verksamheten har sedan varit kvar under AME. Verksamheten fytter i dagarna fem

år.
Fritidsbankens verksamhet bör prövas inför tittäggsanslag i budget 2018. Det innebär att atta
nämnder på ett e[[er annat sätt bidrar tit[ en verksamhet som bedöms viktig för såvät
invånare som flera av de kommunata verksamheterna. Såvät skota som fritidsverksamhet
och arbetsmarknad har särskitda intressen i verksamheten. På sikt bör ambitionen vara att
föreningen utvecktas för att kunna ta ansvar för ett IOP avtal.
Sett titt andra kommuner så har Fritidsbankerna i landet atlt som oftast någon form av
ekonomiskt stöd från kommunen. Det avser oftast kostnader för personal och elter lokater.

Beslutsunderlag
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänsteskrivetse, 2018-01 - 1 5
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänstemannayttrande, 2018-01
Beslut lärande och arbetsnämnden 2017-11-20, g 111
Tjänsteskrivetse lärande och arbete, 2017 -11 -20
Tjänstemannayttrande lärande och arbete, 2017 -11 -20

-1

5

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Monica Hammar, Josefin Berger, Lena Backtund
Bestutet skickas för kännedom titt: Torbjörn Falk

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
e(241

KOMMU NSTYRE LSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll 2O18-O1-22

s7

Taxa och riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg 2018
KS 2017

/373

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyretsen inför kommunfuttmäktige tittstyrka bestut
- godkänna taxa och rikttinjer för avgifter inom vård och omsorg 2018
Bakgrund

Rikttinjer för avgifter inom vård och omsorg ska[[ revideras varje år. Avgifterna fötjer det
årliga prisbasbetoppet. Rikttinjerna tydtiggör och beskriver för yrkesverksamma hur något
ska[[ göras. I fatt där det kan förekomma oklarheter ger rikttinjerna tydtiga svar och hjälper
verksamheten til[ en jämtik och rättvis handtäggning.
Vård- och omsorgsnämndens bestut skickas

titt kommunfuttmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgschef Marita Edtunds tjänsteskrivetse, 2017-12-18
Taxa och rikttinjer för avgifter inom vård och omsorg 2018
Protokotl VON 2017-12-18, S 105
Kommun ledningskontorets tjänsteskrivelse, 201 8-01 -09

Bestutet skickas för verkstältighet

Beslutet skickas för kännedom

titt:

till:

VON

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMU NSTYRELSENS ARBETS UTSKOTT

Protokoll 2018-01-22

58

Samverkan 365
KS 2017

/332

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
- notera informationen
Bakgrund
ldag är det många som engagerar sig för ett bättre och rättvisare mottagande av människor
på ftykt. Röda korset är en av Sveriges och Forshaga kommuns största aktörer i
integrationsarbetet. De har tagit fram ett metodmaterial, som syftar titt att stötta både
ideettt engagerade, offenttig sektor och näringstivet och uppmuntra titt tokat samverkan. De
har också tagit initiativ tit[ en webbplats där nyantända, föreningar, organisationer och
kommuner kan tägga upp aktiviteter och evenemang så att bra saker som görs inte krockar
med varandra : rödakorsetkarlstad. se/ti [[sammans

Beslutsunderlag
Kulturchef Josefin Bergers tjänsteskrivetse,

201 8-01 -1

1

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

titt: Josefin Berger, Monica Hammar, Annika Noteryd

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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STYRELSEN S ARBETSUTSKOTT
Protokoll 2O18-O1-22
KOMMU

N

s9

Arbetsordning för handläggning av ärenden om konstnärlig
gestaltning vid om- och nybyggnation i kommunal regi
KS 2018/'15

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyretsen bestuta
- godkänna arbetsordning för handtäggning av ärenden om konstnärtig gestattning i Forshaga
kommun

Bakgrund
Kommunfutlmäktige beslutade 1995-05-11 om arbetsordning kring handtäggning av ärenden
om konstnärtig utsmyckning och konstinköp. Btand annat bestutades att kulturnämnden tar
beslut i sådana ärenden och att vid nyproduktion och större ombyggnationer av kommunata
fastigheter ska en (1 ) procent av projekterad byggnadskostnad (brutto) avsättas för
konstnärlig utsmyckni ng.
2004 reviderades rutinerna på grund av att nämnder och förvattningar genomgått
förändringar och ansvaret gavs till kommunchefen och den tekniske chefen.
2018 förestås revidering kring tittämpningen av enprocentsregetn och att även kuttur- och
fritidschef har ansvar för processen.

Beslutsunderlag
Kulturchef Josefin Bergers tjänsteskrivelse, 2018-01 -1 1
Förstag tit[ arbetsordning för handtäggning av ärenden om konstnärtig gestattning vid omoch nybyggnation i kommunal regi

Beslutet skickas för verkstättighet

titt: Josefin

Berger

Bestutet skickas för kännedom titt: Torbjörn Fatk, Morgan Häggbom, Kent Nilsson, Marie

Hettwer

J

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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STYRELSEN S ARBETSUTSKOTT
Protokoll 2O18-O1-22
KOMMU

N

g 10

Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i
Värmland - förslag om ansvar för kollektivtrafik och
genomförande av skatteväxling
KS 2017

/216

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyretsen inför kommunfuttmäktige tiltstyrka bestut
- godkänna att regionkommunen från den 1 januari 2019 btir ensam ansvarig för regional
koltektivtrafik och regionaI kollektivtrafikmyndighet;
- Forshaga kommun begär tittsammans med landstinget och övriga kommuner i Värmtands
[än hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för [andstinget respektive kommunerna
entigt 2 och 3 55 förordningen (2004:881)om kommunatekonomisk utjämning, från den 1
januari 2019 höjs med 0,48 procentenheter för regionkommunen och sänks med 0,48
procentenheter för kommunerna;
- godkänna att förestagen skatteväxting sker på 2016 års utfall;
- godkänna en mettankommunal utjämning under 5 år;
- godkänna ny överenskommetse om ansvar för den regionata kotlektivtrafiken i Värmtands
tän med bitagor;
- upphäva hittillsvarande avtal om ansvar för den regionala kotlektivtrafiken i Värmtands [än
med bilagor;
- godkänna att regionkommunen blir ensam ägare titl Värmtandstrafik AB fån och med den 1
januari 2019 och därmed förvärvar aktierna i Värmlandstrafik AB
Bakgrund

Landstinget bestutade den 29 augusti 2017 om bildandet av en regionkommun från och med
den 1 januari 2019 genom en sammanstagning av Landstinget i Värmland och
kommunalförbundet Region Värmtand.
Efter samråd och remiss rörande koltektivtrafikens framtida organisering och finansiering
företigger nu ett stuttigt förstag tit[ organisering av den regionata kottektivtrafikmyndigheten
i Värmtand. Förstaget innebär att regionkommunen blir ensamt ansvarig för koltektivtrafiken
och därmed regionaI kottektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxting genomförs
med mettankommuna[ utjämning under 5 år och att utjämningen upphör år 6. Förstagets
innebörd beskrivs närmare i missiv, PM Skatteväxling av kottektivtrafiken på 2016 års utfatt
och huvuddokument "Överenskommetse om ansvar för den regionata kottektivtrafiken i
Värmtands [än" som ersätter hittittsvarande "Avtal om ansvar för den regionata
kottektivtrafiken i Värmtands [än". Ti11 överenskommetsen finns två bilagor: Avtal om
övergång av avtal och Principer för tittköp.
För att förändringen ska kunna genomföras krävs att futtmäktigeförsamlingarna i samtliga
kommuner och landstinget fattar likatydande bestut i ärendet. Med hänsyn titt
tidsförhåttanden för den fortsatta beredningen behöver bestut i ärendet fattas i
futtmäktigeförsamling senast den 30 mars 2018.
lnriktningen är att förändringen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019.

Utd ragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMU NSTYRE LSENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2018-01-22
Beslutsunderlag
Kommunutredare Madeteine Nyvalts tjänsteskrivelse, 2018-01 -04

Protokotlsutdrag Region Värmland, regionstyrelsen, 2017-1 2-1 5, S 1 55
Tjänsteuttåtande regionstyrelsen, 2017 -12-07
Missiv framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmtand - Förslag om
ansva r för koltektivtrafi ken och genomförande av skattevä xling 2017 - 12- 07
överenskommetse om ansvar för regionat kottektivtrafik i Värmtand2017-12-07
PM - Skatteväxting av kottektivtrafiken på ZOt0 års utfall 2017-12-07
PM - Avtat om övergång regional koltektivtrafik20lT-12-07
PM - Principer om titlköp kottektivtrafik20lT-12-07

Bestutet skickas för verkstättighet

Beslutet skickas för kännedom
kommuner i Värmland

J

gn

titt: Madeteine

Nyvatt

tilt: Region Värmland,

Landstinget i Värmland, samtliga

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMU NSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2018-01-22

511

Organisationsutredning gällande kvarvarande verksamheter
inom förvaltningen kultur, fritid och näringsliv
KS 2017 t363

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen besluta
- notera informationen
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträd e 2017 -1 1 -21 tämnades nya di rektiv för
organisationsutredningen gättande kvarvarande verksamheter inom förvattningen kultur,
fritid och näringsliv. Utredare vid kommuntedningskontor föredrar hur arbetet med
utredningen fortskrider entigt uppdrag från kommunstyrelsen som [ämnades i samband med
antagandet av nya direktiv.
Beslutsunderlag
Kommunutredare Madeleine Nyvatts tjänsteskrivetse, 201 8-01

Bestutet skickas för verkstättighet

titt:

-1 5

Kommunchef, kommunutredare

Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun
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Kommunrevisorerna: Granskning av sjukfrånvaro och

rehabilitering
KS 2017

/365

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyretsen bestuta
- notera kommunrevisorernas granskningsrapport
- notera personatchef Susanne Gustafssons tjänstemannayttrande
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun har PwC genomfört en
revisionsgranskning av kommunens arbete för att minska sjukfrånvaron btand de anstäl[da
och kommunens arbete med rehabilitering av [ångtidssjuka. Revisorernas samlade
bedömning är att kommunstyrelsen och granskade nämnder i altt väsenttigt bedriver ett
ändamåtsentigt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaron btand kommunens
anstätlda. Revisorerna bedömer också att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna i
atlt väsentligt har ett ändamålsentigt system för rehabilitering av tångtidssjukskrivna.
Personatchef Susanne Gustafsson har

yttrat sig över de rekommendationer som framkommer

i rapporten.
Beslutsunderlag

ti[[ granskning av sjukfrånvaro och rehabititering
Revisionsrapport gättande granskning av sj ukfrånvaro och rehabilitering
Personalchef Susanne Gustafssons tjänstemannayttrande och tjänsteskrivetse, 201 8-01 -05

Missiv

Beslutet skickas för verkstä[ighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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STYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll 2O18-O1-22
KOMMU

N

s

13

Moderaterna i Forshaga-Ullerud: motion angående
konsumentrådgivning i Forshaga kommun
KS 2017

/309

Beslut
Arbetsutskottet förstår kommunstyrelsen inför kommunfuItmäktige tittstyrka bestut
- avslå motionen från Moderaterna i Forshaga-Utterud om konsumentrådgivning i Forshaga
kommun

Thomas Nilsson (M) reserverar sig mot beslutet

Yrkande
Thomas Nitsson (M)yrkar bifatt

titt motionen

Bakgrund
Moderaterna

i Forshaga-Ulterud har motionerat om konsumentrådgivning i Forshaga
kommun. I motionen förestås att kommunen utreder vitka otika former av
konsumentrådgivning som kan stå titt invånarnas förfogande samt vad alternativen kostar
inför ett kommande beslut. Motionen föreslår vidare att kommunfuttmäktige ska fatta ett
principbestut om att införa någon form av konsumentrådgivning för kommunens invånare
under 201 8.

Beslutsunderlag
Utredare Madeteine Nyvatts tjänsteskrivelse, 201 8-01 -04
Utreda re Madetei ne Nyvat ts tj ä nstem a nnayttra nde, 201 8-01 -04
Motion från Moderaterna i Forshaga-Utteruds kommun, 2017-11-15

Bestutet skickas för verkstättighet

tilt:

Bestutet skickas för kännedom ti[t: Moderaterna

Utdragsbestyrkande

:
Forshaga kommun
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KOMMU NSTYRE LSEN S ARBETS UTSKOTT

Protokol[ 2O18-01-22

s14

Centerpartiet: motion angående utökad barnomsorg
KS 2017

/194

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyretsen inför kommunfuttmäktige tittstyrka bestut
- motionen anses besvarad
- kommunstyrelsens arbetsutskott som budgetberedning tar upp frågan om utökad
tittdetning av budgetmedet titt barnomsorgen i samband med förstag tit[ revidering av
budget 2018 och förstag titt budget 2019
Bakgrund
Motion har väckts i kommunfuttmäktige där motionärerna vitl se en ökad tiltdetning av
budgetmedel tit[ verksamheten, samt vit[ se fler aktörer som bedriver barnomsorg i
kommunen, samt att barn o utbitdningsförvaltningen ska ges i uppdrag att starta en dialog
med en av befinttiga privata utförare.
I barn- och utbildningsförvattningens dialog med Kutskolan framkommer att Kulskolan inte
har någon annan tokal att erbjuda och enligt egen utsago finns inga vinstmedel titt ny tokat.
I diatog med Pingsttiljan framkommer att cirka 8 platser i en eventuetl tägenhet kan
erbjudas om behov uppstår.

Kommunen har haft en gynnsam utveckting när det gätter barnafödande och kommunen
bygger ut barnomsorgen för att anpassa titt de behov som föreligger. I januari i år startade
två nya förskotor, Regnbågen i Deje med avdelningarna Lyckan och Lusten samt Gullvivan
Forshaga med avdelningarna Kartan och Kompassen.

KommunfuItmäktige bestutar om budget och motionärerna har där möjtighet att påverka
i den riktning som önskas. Kommunfultmäktige kommer att fatta beslut om
revidering av 2018 års budget 3 aprit 2018 och bestut om 2019 års budget den 19 juni 2018.

densamma

Beslutsunderlag
Centerpartiets motion, 2017 -06-18
Protokoll KF 2017-06-20, S 94
Barn- och utbitdningschef Peter Öhtanders tjänsteskrivetse, tjänstemannayttrande samt

statistik
Kom mun

ledningskontorets tjänsteskrivetse

2017

-1

0-09

Ekonomikontorets tjänsteskrivetse 201 8-01 -1 5

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

as

Utd ragsbestyrkande

Forshaga kommun
18(24)

KOMMU NSTYRE LSEN S ARBETS UTSKOTT

Protokoll 2018-01-22

515

Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 2017
KS 2017

/10

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen besluta
- notera delegeringsbestut som inkommit under perioden 2017-11-28 t.o.m. 2017-12-31
Bakgrund
Detegeringsbestut som inkommit under perioden 2017-11-28 t.o.m. 2017-12-31 redovisas

Beslutsunderlag
lnkomna delegeringsbestut under perio den 2017

-11

-28 t.o. m.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom tilt:

as

Utdragsbestyrkande

2017 -12-31

Forshaga kommun
1e(24)

STYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll 2O18-O1-22
KOMMU

N

s 16

Meddelanden och rapporter 2017
KS 2017

/3

Beslut
Arbetsutskottet förestår kommunstyrelsen bestuta
- notera meddelanden och rapporter som inkommit under perioden 2017-11-28 1.o.m.201712-31

Bakgrund
Meddelanden och rapporter som inkommit under perioden 2017-11-28 t.o.m. 2017-12-31
redovisas.

Beslutsunderlag
lnkomna meddelanden och rapporter under perioden 2017-11-28 t.o.m. 2017-12-31

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

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
20(24',)

STYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll 2018-01-22
KOMMU

N

917

Nominering till förtroendeposter
i Värmland (BFC)

i Brottsförebyggande centrum

K52018/25

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
- nominera BertiI Hagetin ti[[ revisor och Kenneth Eriksson

tilt tedamot vatberedningen i BFC

Bakgrund
Kattetse har kommit titt årsmöte för Brottsförebyggande Centrum i Värmtand (BFC),
torsdagen den 15 mars k[. 12.00-15.00 på Etite Stadshotettet i Kartstad.
Anmätan om dettagande med ev. a[lergier/särskitda behov skickas

titt info@bfciv.sesenast

den 15 februari.
Nominering till förtroendeposter skickas titt vatberedningens sammankatlande Lars-Gösta
Elofsson, lars-gosta.etofsson@comhem.se att. titt info@bfciv.sesenast den 15 februari.

BertiI Hagelin föreslås tit[ revisor och Kenneth Eriksson titt tedamot i valberedningen.

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

srgn

tilt:

BFC, BertiI Hagetin, Kenneth Eriksson

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
21(24)

KOMMU NSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2018-01-22

518

lntroduktionsdagar för ny ordförande i barn- och
utbi ldningsnäm nden
KS20't8/26

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- anstå tio introduktionsdagar för ny ordförande i barn- och utbitdningsnämnden
Bakgrund
Aakash Budathoki efterträder Veronica Otdne som ordförande

i barn- och

utbitdningsnämnden och behöver tio introduktionsdagar.

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

J

rnas

titl:

BUN, Aakash Budathoki, lönekontoret

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
22(24)

KOMAAU NSTYRELSEN S ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2018-01-22

s

19

Kurser, konferenser med mera 2018
KS 2017 t371

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- ingen anmäler sig titt inbjudna kurser, konferenser med mera 2018
Bakgrund

lnbjudningar har kommit från SKL ti[[ kostnadsfri seminariedag om medborgardiatog kring
inktudering och integrering i Stockhotm den 1 februari, seminarium om att öka ungas
dettagande i vatet i Stockholm den27 februari 2018, titt Demokratidagen 2018 i Stockhotm
den 14 mars 2018 samt titl kutturpotitiskt toppmöte i Matmö 8-9 maj 2018.
Region Värmland bjuder in tit[ seminarium angående valet 2018 och trygghet för de
förtroendevalda i Karlstad den 5 februari 2018.

Beslutsunderlag
inbjudningar tilI kostnadsfri seminariedag om medborgardialog kring inktudering och
integrering i Stockholm den 1 februari, seminarium om att öka ungas dettagande i valet i
Stockhotm den27 februari 2018, titt Demokratidagen i Stockholm den 14 mars samt titl
kulturpolitiskt toppmöte i Matmö 8-9 maj 2018
Region Värmlands inbjudan ti[[ seminarium angående valet 2018 och trygghet för de
förtroendevalda i Karlstad den 5 februari 2018
SKL's

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

J

til[:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
23(24\

KOMMU NSTYRE LSEN S ARBETS UTSKOTT

Protokol[ 2O18-O1-22

s20

Kommunchefen rapporterar
KS 201 8/1

1

Beslut
Arbetsutskottet bestutar
- notera informationen
Bakgrund
Kommunchef Torbjörn Falk informerar vid arbetsutskottets sammanträde om fötjande:
- Fridhem
- Regionkommun
- Kinshipcenter
- Näringstivssamordnare

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

titt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMU NSTYRE LSEN S ARB ETSUTSKOTT
Protokoll 2O18-O1-22

s21

Utvecklingspunkt/tema
KS 2017

20

1

8: information

/375

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
- ärendet utgår och återkommer tilt KsAu den 12 mars 2018
Bakgrund
Mitjö- och byggchef Urban Ledin håtter i en workshop angående Miljööverenskommetse - för
ett håttbart Värmtand.
Värmtand står inför utmaningar inom mitjö och ktimat, Nu skrivs mitjööverenskommelser i
Värmtand för att driva arbetet framåt och synliggöra kommunernas insatser.
Mitjööverenskommelserna gälter fram ti[[ är 2020. Länsstyrelsen har i samverkan med
kommunerna och andra aktörer i länet tagit fram åtgärdsprogram för mitjömålen, en
regionaI ktimat- och energistrategi samt en handlingsptan för ktimatanpassning. Åtgärderna i
miljööverenskommetserna bidrar titt att dessa kan genomföras.
Länsstyrelsen och kommunerna har titlsammans vatt ut fem fokusområden inom vitka
åtgärder prioriteras: hälsa och livsstit, håttbart brukande av skog och odtingstandskap,
håttbar samhätlsptanering, minskad ktimatpåverkan samt håttbar vattenförvattning.
Genom

att sikta mot miljömå[en, genomföra åtgärder och synliggöra dem kan heta tänet
ett håttbart Värmtand.

bidra titt

Beslutsunderlag
Miljööverenskommetse - för ett håttbart Värmland

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

titt:

Urban Ledin, Jonas Höglund

Utdragsbestyrkande

