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KOMMUNSTYRELSEN
Protokol[ 2018-01-29

s1

Val av justerare (minoriteten)
Beslut
Kommunstyrelsen bestutar
- ti[[ justerare välja Anders Ljungsten (M)
- protokoltet justeras 2018-01-29

Beslutet skickas för verkstältighet titt
Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-01-29

52

Nytt LSS/socia lpsykiatri boende
RS

2017 t307

Beslut
Kommunstyrelsen bestutar
- återremittera ärendet för att komplettera underlaget avseende atternativen,
Slottsparken, Herrgården, Tennisbanorna, Åsmyren och Boktiden, samt vara öppen för andra
centrata atternativ om sådana presenteras
Bakgrund
I budget finns det upptaget medel för att bygga ett LSS/sociatpsykiatriboende. 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 titt boende iStottsparken vid Stottet. Redovisning gjordes den 12 december 2017 där
det då bestämdes att det skutle göras en fortsatt lokatiseringsutredning. Den har genomförts
tittsammans med samhättsptanerare och stadsarkitekt. Områden som varit aktuelta är
Stottsparken, 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 anledning av
[äget, översvämningshot mot andra lokatiseringar, att det finns en detatjplan, den korta
tiden titt möjtigt färdigstättande samt kostnaderna.

Beslutsunderlag
Avdetni ngschef Kent

Ni

lssons tj änsteskriv else, 2017

-1

1

-24

Ritning

Protokotl KsAu 2018-01-22--23, g 2

Beslutet skickas för verkstältighet

titt: Kent Nilsson,

VON

Beslutet skickas för kännedom titt: Nicote Netson Nyr6n

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2018-01-29

s3

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- godkänna arbetsordning för handtäggning av ärenden om konstnärlig gestaltning
kommun

i Forshaga

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1995-05-11 om arbetsordning kring handtäggning av ärenden
om konstnärlig utsmyckning och konstinköp. Btand annat bestutades att kutturnämnden tar
beslut i sådana ärenden och att vid nyproduktion och större ombyggnationer av kommunata
fastigheter ska en ('t ) procent av projekterad byggnadskostnad (brutto) avsättas för
konstnärlig utsmyckni ng.
2004 reviderades rutinerna på grund av att nämnder och förvaltningar genomgått
förändringar och ansvaret gavs ti[[ kommunchefen och den tekniske chefen.
2018 förestås revidering kring tittämpningen av enprocentsregeln och
fritidschef har ansvar för processen.

att även kuttur- och

Beslutsunderlag
Kutturchef Josefin Bergers tjänsteskrivetse, 201 8-01 -1 1
Förstag til[ arbetsordning för handläggning av ärenden om konstnärtig gestaltning vid omoch nybyggnation i kommuna[ regi
Protokoll KsAu 2018-01-22--23, E 9

Bestutet skickas för verkstä[tighet
Bestutet skickas för kännedom

titt: Josefin Berger

till: Torbjörn

Falk, Morgan Häggbom, Kent Nitsson, Marie

Hettwer

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-01-29

s4

Dejefors Musikkår: ansökan om arrangemangsstöd
K52018t23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- bevitja ansökan om bidrag till Dejefors Musikkår, för två förestätlningar med musik ur
ABBAs Mamma Mia, med 15.000 kronor
- i annonsering och annan marknadsföring ska det framgå att Forshaga kommun är

medfinansiär
- medlen tar ut verksamhet 3152, aktivitet 20191
Bakgrund
Forshaga kommuns kutturprogramsbidrag stöttar projekt och arrangemang som stärker och
utvecktar det [okala kutturlivet i kommunen. Bidraget ska ge en bredd i Forshagas kulturtiv
med kulturuttryck som kan locka olika måtgrupper. Musikkårens förestättningar med musik
av ABBA engagerar många, cirka 85 personer i otika åtdrar, barn och vuxna och kan locka
pubtik från både Forshaga kommun och kranskommuner.
Bidraget betalas ut efter redovisning, senast 30 dagar efter genomfört arrangemang.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsstöd från Dejefors Musikkår
Kuttur- och fritidssamordnare Anna Nitssons tjänsteskrivelse, 201 8-01 -17

Beslutet skickas för verkstätlighet titt: Anna Nilsson
Beslutet skickas för kännedom

sign

titt: Dejefors Musikkår

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protoko[[ 2018-01-29

s5

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

/216

Beslut
Kommunstyretsen förestår kommunfuttmäktige bestuta
- godkänna att regionkommunen från den 1 januari 2019 btirensam ansvarig för regionat
koltektivtrafik och regionaI kottektivtrafi kmyndi ghet;
- Forshaga kommun begär tiltsammans med landstinget och övriga kommuner i Värmlands
[än hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget 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 skatteväxling sker på ZOtO års utfatl;
- godkänna en mettankommunal utjämning under 5 år;
- godkänna ny överenskommelse om ansvar för den regionata kotlektivtrafiken i Värmlands
[än med bitagor;
- upphäva hittitlsvarande avtal om ansvar för den regionala koltektivtrafiken i Värmtands [än
med bitagor;
- godkänna att regionkommunen btir ensam ägare ti[[ Värmlandstrafik AB fån och med den 1
januari 2019 och därmed förvärvar aktierna i Värmlandstrafik AB
Bakgrund
Landstinget bestutade den 29 augusti 2017 om bitdandet av en regionkommun från och med
den 1 januari 2019 genom en sammanslagning av Landstinget i Värmtand och
kommunatförbundet Region Värmtand.
Efter samråd och remiss rörande kollektivtrafikens framtida organisering och finansiering
företigger nu ett stuttigt förstag til[ organisering av den regionala kollektivtrafikmyndigheten
i Värmtand. Förstaget innebär att regionkommunen blir ensamt ansvarig för kollektivtrafiken
och därmed regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxting genomförs
med mettankommunal utjämning under 5 år och att utjämningen upphör år 6. Förstagets
innebörd beskrivs närmare i missiv, PM Skatteväxting av kottektivtrafiken på 2016 års utfatt
och huvuddokument "överenskommetse om ansvar för den regionala kottektivtrafiken i
Värmtands [än" som ersätter hittiltsvarande "Avtal om ansvar för den regionala
kottektivtrafiken i Värmtands tän". Titt överenskommelsen finns två bitagor: Avtal om
övergång av avtal och Principer för tittköp.
För att förändringen ska kunna genomföras krävs att futtmäktigeförsamtingarna i samtliga
kommuner och landstinget fattar likatydande beslut i ärendet. Med hänsyn tit[
tidsförhåttanden för den fortsatta beredningen behöver beslut i ärendet fattas i
futtmäktigeförsamting senast den 30 mars 2018.
lnriktningen är att förändringen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019.

J

rarn

sign

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-O1-29
Beslutsunderlag
Kommunutredare Madeteine NyvaIts tjänsteskrivetse, 201 8-01 -04
Protokotlsutdrag Region Värmtand, regionstyrelsen, 2017 -12- 1 5, S 1 55

änsteuttåtande regionstyrelsen, 2017 - 1 Z-07
Missiv framtida organisering och finansiering av koltektivtrafiken i Värmtand - Förstag om
a nsvar för kottektivtrafi ken och genomförande av skatteväxling 2017 -'12-07
Tj

överenskommetse om ansvar för regionat kottektivtrafik i Värmtan d 2017-12-07
PM - Skatteväxting av kottektivtrafiken på 2016 års utfalt 2017-12-07
PM - Avtat om övergång regional kottektivtrafik 2017-12-07
PM - Principer om tiltköp kottektivtrafik20lT-12-07
Protokoll KsAu 2018-01-22--23, 5 10

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Madeleine Nyvatt
Beslutet skickas för kännedom
kommuner i Värmland

J

titt:

Region Värmtand, Landstinget

Utdragsbestyrkande

i Värmtand, samtliga

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2O18-O1-29

s6

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

t363

Beslut
Kommunstyretsen beslutar

- notera informationen
- förvaltningens förslag redovisas vid nästa kommunstyretsesammanträde den 20 mars
Bakgrund
Kommunstyretsen beslutade 2017-12-19 uppdra ti[[ kommuntedningskontoret att genomföra
utredningen och ge löpande information tit[ kommunstyrelsen om arbetet med utredningen.
Kommunutredare Madeteine NyvatI informerar vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-0129 om utredningen.

Beslutsunderlag
Protokot[ KS 2017-12-19,5 175

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

J

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
10(22)

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-01-29

s7

Budgetu ppfölj ni n g 20 1 7
KS 2017

/73

Beslut
Kommunstyretsen föres[år kommunf ullmäktige bestuta
- notera budgetuppfötjning med pretiminärt resultatför 2017
Bakgrund
Övergripande budgetuppfötjning med pretiminärt resuttatför 2017 har tagits fram av

ekonomikontoret.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivetse, 2018-01 -09
Övergripande budgetuppfötjning med pretiminärt resuttat för 2017
Protokoll KsAu 2018-01-22--23, g 4

Beslutet skickas för verkstältighet

titt: Förvattningschefer

Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokol[ 2018-01-29
g8

Budget 2019 och flerårsplan för 2O2O och 2O21
KS 2017

t304

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- om planerings- 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 detegeras titl tedningsgruppen för presentation i KsAu samtidigt som förslag
titt samttiga 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 budget2}lg och fterårsplan2020-2021
Protokoll KsAu 2018-01-22--23, S 5

Beslutet skickas för verkstä[tighet
Beslutet skickas för kännedom

till:

titt:

BUN, Förvattningschefer

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-01-29

g9

Fritidsbanken - begäran om tilläggsanslag
KS 2018/21

Beslut
Kommunstyretsen bestutar
- pröva frågan om tittäggsanslag

titl Arbetsmarknadsenheten (LAN) inför budgetrevideringen
2018, 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 titl Kuttur, fritid och näringstiv att utreda möjtigheter för Fritidsbanken att erhåtla
uppdragsersättning, föreningsstöd samt extern finansiering. Verksamheten ska stödja
föreningen i ansökningsprocessen kring externa medel
- uppdra titt förvattningen Barn och utbildning att utreda möjtigheter att nyttja resurser vid
Fritidsbanken på ett bättre och effektivare sätt än idag
Bakgrund
Forshaga kommun var först i landet 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 alta
nämnder på ett e[[er annat sätt bidrar titt en verksamhet som bedöms viktig för såvät
invånare som ftera av de kommunala verksamheterna. Såvät skota som fritidsverksamhet
och arbetsmarknad har särskitda intressen i verksamheten. På sikt bör ambitionen vara att
föreningen utvecklas för att kunna ta ansvar för ett IOP avtat.
Sett titt andra kommuner så har Fritidsbankerna i landet a[[t som oftast någon form av
ekonomiskt stöd från kommunen. Det avser oftast kostnader för personal och etler [okater.

Beslutsunderlag
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänsteskrivelse, 201 8-01 -1 5
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänstemannayttrande, 2018-01
Beslut lärande och arbetsnämnden 2017-11-20, S 111
Tjänsteskrivetse lärande och arbete, 2017-11 -20
Tjänstemannayttrande [ärande och arbete, 2017 -1 1 -20
Protokoll KsAu 2018-01-22--23,5 6

-1

5

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

srgn

Utdragsbestyrkande

F
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-01-29

910

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

/373

Beslut
Kommunstyretsen föreslår kommunfullmäktige bestuta
- godkänna taxa och rikttinjer för avgifter inom vård och omsorg 2018
Bakgrund

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

tit[ kommunfuttmäktige för

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgschef Marita Edlunds tjänsteskrivetse, 2017-'12-18
Taxa och riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg 2018
Protokoll VON 2017-12-18, S 105
Kommunledningskontorets tjänsteskrivetse, 201 8-01 -09
Protokoll KsAu 2018-01-22--23, S7

tilt: VON
ti[t: Ekonomikontoret

Beslutet skickas för verkstältighet
Bestutet skickas för kännedom

J

Utdragsbestyrkande

bestut.

:
Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-01-29

511

Kommunrevisorerna: granskning av sjukfrånvaro och
rehabilitering
KS 2017 t365

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- notera kommunrevisorernas granskningsrapport

- notera personalchef 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 anstättda
och kommunens arbete med rehabilitering av långtidssjuka. Revisorernas samtade
bedömning är att kommunstyretsen och granskade nämnder i atlt väsentligt bedriver ett
ändamåtsentigt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaron btand kommunens
anstättda. Revisorerna bedömer också att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna i
attt väsentligt har ett ändamåtsentigt system för rehabititering av tångtidssjukskrivna.
Personalchef Susanne Gustafsson har yttrat sig över de rekommendationer som framkommer

i rapporten.
Beslutsunderlag

ti[[ granskning av sjukfrånvaro och rehabititering
Revisionsrapport gättande granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Personatchef Susanne Gustafssons tjänstemannayttrande och tjänsteskrivetse, 201 8-01 -05
Protoko[l KsAu 2018-O1-22--23, g 12

Missiv

Beslutet skickas för verkstätlighet

titt

Bestutet skickas för kännedom ti[[:

Utdragsbestyrkande

:
Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2O18-01-29

s12

Kommunrevisorernas granskning av tillsynsverksamheten inom

miljöområdet
KS 2017

/364

Beslut
Kom munstyretsen bestutar

- notera revisionsrapporten gättande titlsynsverksamheten inom mitjöområdet
- notera mitjö- och byggnämndens bestut och kommentarer titl rapporten
Bakgrund

i Forshaga kommun har PwC genomfört en
revisionsgranskning av tittsynsverksamheten inom mitjöområdet. Syftet med granskningen
har varit att granska och pröva om mitjö- och byggnämnden bedriver titlsynsverksamheten
på ett ändamåtsentigt sätt samt med titlräcktig internkontrotl.
På uppdrag av de förtroendevatda revisorerna

Utifrån genomförd granskning görs den samlade revisionel[a bedömningen att mitjö- och
byggnämnden til[ övervägande det bedriver tillsynsverksamheten på ett ändamåtsentigt sätt
samt att den interna kontrolten är tillräcktig.
Resultat och undertag för gjorda bedömningar redovisas i en revisionsrapport som skickats
titt mitjö- och byggnämnden. Revisorerna önskar svar från nämnden med anledning av
granskningen senast den 31 januari 2018.

Mitjö- och byggnämnden bestutade 2018-01-16 notera revisionsrapporten gällande
tiItsynsverksamheten inom miljöområdet.
Nämnden [ämnade fötjande kommentarer tit[ rapporten:
- Behovsutredning inom mitjöområdet är genomförd och rapporteras på detta sammanträde
- Protokoltskrivningen kommer att förtydtigas genom att protokottföra en kortfattad
redogörelse för det som tas upp under punkten rapporter vid varje sammanträde. Utdelade
uppdrag kommer att förtydligas.
- Arbetet med behovsutredningen ses som ett [ed i att aktivt verka för att titträcktiga
resurser finns för att undvika en underbemannad förvattning utifrån de titlsynsbehov som
finns. Behovsutredningen ska ses över varje år för att håttas aktuell.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport "Ti[lsynsverksamheten inom mitjöområdet"
Protokoll MBN 2018-01-16, S 19
Kommunchef Torbjörn Fatks tjänsteskrivetse, 201 8-01 -23

Beslutet skickas för verkstä[tighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

as

gn

till:

Kommunrevisorerna, MBN

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2O18-O1-29

s 13

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

2017 t309

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- ärendet återremitteras för vidare utredning av vitka otika former av konsumentrådgivning
som kan stå titt invånarnas förfogande samt vad atternativen kostar inför ett kommande

bestut
Bakgrund

Moderaterna i Forshaga-Ulterud har motionerat om konsumentrådgivning i Forshaga
kommun. I motionen förestås att kommunen utreder vilka olika former av
konsumentrådgivning som kan stå titt invånarnas förfogande samt vad alternativen kostar
inför ett kommande bestut. Motionen förestår vidare att kommunfuttmäktige ska fatta ett
principbestut om att införa någon form av konsumentrådgivning för kommunens invånare
under 2018.

Beslutsunderlag
Utredare Madeleine Nyvatts tjänsteskrivetse, 201 8-01 -04
Utredare Madeleine Nyvatts tjänstemannayttrande, 201 8-01 -04
Motion från Moderaterna i Forshaga-Utleruds kommun, 2017-11-15
Protokot[ KsAu 2018-01-22--23, 5 13

Bestutet skickas för verkstättighet

titt:

Kommunledningskontoret

Beslutet skickas för kännedom tit[: Moderaterna

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
17(22)

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2018-01-29

s14

Centerpartiet: motion angående utökad barnomsorg
KS 2017 t194

Beslut
Kommunstyrelsen förestår kommunfuttmäktige bestuta
- motionen anses besvarad
- kommunstyretsens arbetsutskott som budgetberedning tar upp frågan om utökad
tittdetning av budgetmedet titt barnomsorgen i samband med förstag til[ revidering av
budget 2018 och förslag titt budget 2019
Bakgrund

Motion har väckts i kommunfultmäktige där motionärerna vit[ se en ökad tiltdetning av
budgetmedel tit[ verksamheten, samt vit[ se fter aktörer som bedriver barnomsorg i
kommunen, samt att barn o utbildningsförvattningen ska ges i uppdrag att starta en diatog
med en av befinttiga privata utförare.
I barn- och utbitdningsförvattningens diatog med Kutskolan framkommer att Kulskotan inte
har någon annan [oka[ att erbjuda och entigt egen utsago finns inga vinstmede[ titt ny tokat.
I diatog med Pingstlitjan framkommer att cirka 8 ptatser i en eventuetl lägenhet kan
erbjudas om behov uppstår.

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

Kommunfullmäktige beslutar om budget och motionärerna har där möjtighet att påverka
densamma i den riktning som önskas. Kommunfuttmäktige kommer att fatta beslut om
revidering av 2018 års budget 3 apri[ 2018 och beslut om 2019 års budget den 19 juni 2018.
Beslutsunderlag
Centerpartiets motion, 2017 -06- 1 8
Protokotl KF 2017-06-20, S 94
Barn- och utbildningschef Peter Öhtanders tjänsteskrivelse, tjänstemannayttrande samt

statistik
gskontorets tj änsteskrivelse 2017
Ekonomikontorets tjänsteskrivetse 201 8-01 -1 5
Protokotl KsAu 2018-01-22--23, S 14
Kom m un ledni

n

-1

0-09

Beslutet skickas för verkstä[tighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

gn

till:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
18(22)

KOMMUNSTYRELSEN

Protokoll 2O18-O1-29

s 15

Centerpartiet: Motion angående utvecklingen av Deje tätort
med omnejd
KS 2017

t98

Beslut
Kommunstyrelsen förestår kommunf uttmäkti ge bestuta

- motionen anses besvarad
Bakgrund
Centerpartiet har lämnat in en motion om angående utveckting av Deje tätort med omnejd.
Centerpartiet i Forshaga och Ulterud anser det viktigt att skyndsamt få titt ett
utvecklingsarbete av Deje tätort. Måtet med arbetet är att öka attraktiviteten i samhä[et
vad det gätter boende, handel och besöksnäring och därmed även skapa en än vackrare
mitjö av samhätlet i stort. Centerpartiet vi[[ ha svar på sju frågor. Kommunstyrelsen
återremitterade ärendet den 7 november och nytt tjänstemannayttrande har skrivits med
utvecklade svar.
Beslutsunderlag
Centerpartiets motion, 2017 -03-27
Protokol[ KF 2017-04-04, S 44
Protokotl KS 2017-10-24, g 144
Samhättsptanerare Nicole Nelson Nyr6ns tjänsteskrivelse, 201 8-01 -24
Samhättsptanerare Nicole Netson Nyr6ns tjänstemannayttrande, 2018-01 -24

Beslutet skickas för verkställighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

J

titt: Centerpartiet, Nicole Netson

Utdragsbestyrkande

Nyr6n

*
Forshaga kommun
1e(22)

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2O18-O1-29

g 16

Ombud och ersättare 2018 inför Kommuninvests
föreningsstämma den 26 april
K52018/22

Beslut
Kommunstyrelsen bestutar
- utse Per Law6n titl ordinarie ombud och Lena Backtund
föreningsstämma den 26 aprit

titl ersättare vid

Kommuninvests

Bakgrund
Ombud

tit[

Kommuninvests föreningsstämma den 26 aprit ska utses

Beslutsunderlag
Skrivetse från Kommuninvest, 2018-01 -12

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Maj-Britt Westlund
Beslutet skickas för kännedom

till:

Kommuninvest, Per Law6n, Lena Backlund

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
20(221

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2O18-O1-29

917

Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 2O17
KS 2017

t10

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- notera detegeringsbestut som inkommit under perioden 2017-11-28 t.o.m. 2017-12-31
Bakgrund
Delegeringsbeslut som inkommit under perioden 2017-11-28 t.o.m. 2017-12-31 redovisas.

Beslutsunderlag
lnkomna delegeringsbeslut under perioden 2017
Protokotl KsAu 2018-01-22--23, S 15

-11

-28 t.o. m.

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

as

Utdragsbestyrkande

2017 -12-31

Forshaga kommun
21(221

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2O18-O1-29

s 18

Meddelanden och rapporter 2017
KS 2017

/3

Beslut
Kommunstyretsen beslutar
- notera meddetanden och rapporter som inkommit under perioden2017-11-28 t.o.m. 201712-31

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

Beslutsunderlag
lnkomna meddetanden och rapporter under perioden 2017-11-28 t.o.m. 2017-12-31
Protokoll KsAu 2018-01-22--23, S 16

Beslutet skickas för verkstättighet titt
Beslutet skickas för kännedom

sign

titl:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
22(221

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2O18-O1-29

919

Kom m u nchefen
KS

rapporterar

2018t11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

- notera informationen
Bakgrund
Kommunchef Torbjörn Fatk informerar vid kommunstyretsens sammanträde om fö[jande:
- Fridhem

- Regionbi tdni ngsprocessen
- Kinshipcenter
- Näringstivssamordnare

Beslutet skickas för verkstältighet titt
Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

