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Godkännande av föredragningslistan
Följande ärende tillkommer föredragningslistan
• § 31 Ansökan om basfinansiering för Communicare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående tillägg.
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Ks § 30

Årets företagare 2015
Sammanfattning
Sedan 1986 har Företagarna i samarbete med Munkfors kommun delat
ut utmärkelsen Årets Företagare.
Att lyfta fram och främja företagandet är viktigt för kommunen och ett
bra företagsklimat skapar möjligheter till bättre affärer som är grunden
för tillväxt och välstånd.
Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef, presenterar Näringslivsforums kandidat till Årets företagare 2015 samt motivering.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Näringslivsforums kandidat till Årets företagare 2015. Pristagaren presenteras och uppvaktas i samband med nationaldagsfirandet i Munkfors.
Beslutet expedieras till
Turism- och näringslivschef
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Dnr 63-15-106

Ansökan om basfinansiering för Communicare
Sammanfattning
Communicare ansöker om basfinansiering för 2015 med 12 000 kronor. Läget
för Communicare har blivit akut då möjligheten till finansiering med EU medel genom ESF och ERUF i nya programperioden har försenats med ett år.
Communicare har sedan 1996 jobbat med att coacha unga människor till egen
försörjning och har under åren haft verksamhet i Munkfors.
Ansökan har gjorts till samtliga kommuner i länet och enligt uppgift kommer
ansökan att bifallas då verksamheten anses värdefull.
Förlaget är att Munkfors kommun bifaller ansökan och att medel tas ur kommunstyrelsens konto för näringslivsbefrämjande åtgärder
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-03-12
Communicare, Ansökan om basfinansiering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Communicares ansökan om basfinansiering på
12 000 kronor för år 2015.
Beslutet expedieras till
Communicare
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Kommunchefens information
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar om följande:


Rapport från möte med Peder Stenbäck, Överförmyndarnämnden
- Antal ärenden ökar
- Brist på ställföreträdare/gode män



Rapport från möte med miljö- och byggnämnden



Energirådgivningen



Socialnämnden



Organisationsutredning



MSB anordnar stor krisövning 2016: Samö



Processen med ny förskola i Munkerud

Anna Grenholm, teknisk chef, informerar om följande:


Arbete med åtgärder längs riksväg 62 inleds inom kort.

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Ks § 33

Information från socialnämnden
Eric Henriksson (S), socialnämndens ordförande, och Kjell Handfast, socialchef, informerar om följande:


Möte med Sunne, Torsby och Hagfors gällande en eventuell
gemensam myndighetsnämnd.



Åtgärdsplan från socialnämnden



Rekryteringar



Rapport från IVO inom några veckor



Processen efter Lex-Maria-anmälan gällande medicinhantering

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information från kultur- och utbildningsnämnden
Anna Falk, kultur- och utbildningschef, informerar om följande:


Processen med ny förskola i Munkerud



Forsnässkolan och Forsnäshallen



Målarbetet



Skolbiblioteket



IT-strategi för 2015-2017



Utvecklat amarbete med socialnämnden gällande stöd till barn och
unga



Rekryteringar



Skolinspektionen på besök



Problemlösningsprojekt

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Dnr 66-15-042

Kommunens och koncernens årsredovisning för år 2014
Ärendet
Kommunens årsredovisning har sammanställts, där ingår även den sammanställda redovisningen för koncernen.
Kommunen visar ett negativt resultat på -1,1 mkr. Kommunens balansomslutning uppgår till 243 mkr.
Balanskravsutredningen för kommunens resultat visar att 1 mkr av resultatutjämningsreserven måste ianspråktas för att resultatet skall bli noll och uppfylla lagkraven. Resultatutjämningsreserven minskar därmed från 4 243 tkr
till 3 211 tkr.
Koncernens resultat uppgår till -1,1 mkr och balansomslutningen till 351 mkr.
Detaljer framgår av bilagd årsredovisning.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014 Munkfors kommun.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för
granskning till kommunens revisorer.
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret 2014.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
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Dnr 67-15-042

Beslut om nämndernas över- och underskott för år 2014
Bakgrund
Från och med 2011 års bokslut görs en årlig avstämning om nämndernas
budgetavvikelser skall föras med till nästa år. Syftet är att nämnderna får möjlighet att behålla och disponera överskott eller ta med underskott, för att
skapa ett långsiktigt ansvarstagande i kommunen. Som grund finns följande
ekonomiska styrprincip i budget för 2014:
”Principen är att underskott i nämndernas budgetavräkning skall föras med
till kommande år och återbetalas senast i bokslutet 2 år efter det att det uppkom. Om det finns särskilda skäl kan kommunfullmäktige besluta att minska
återbetalningskravet. Överskott kan få föras med när kommunens ekonomi så
tillåter och andra skäl talar för detta.”
När överskott eller underskott förs över till nästa år, påverkas inte resultatet
för bokslutsåret. Kommunens resultat påverkas däremot det framtida år som
ett överskott utnyttjas, då resultatet försämras genom att nämnden överskrider
det årets budget (och tvärtom när ett underskott återställs).
Här görs en helhetsbedömning utifrån både kommunens resultat och hur
verksamheten bedrivits i överensstämmelse med budgetbeslutet. Hänsyn
måste även tas till särskilda omständigheter som inte kunnat förutses och
verksamheternas möjligheter att hantera ett underskott.
Kommunstyrelsens bedömning för 2014 års överföring av
resultat
Nämnderna redovisar följande budgetavvikelser:
Mkr
Verksamheterna
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Valnämnden
Summa

Justerandes sign

2014
5,4
-12,6
2,4
0,2
-4,7
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Dnr 67-15-042

Överföring av över- och underskott förutsätter att verksamheternas resultat är
i balans med budget sett över en längre tid. För socialnämnden är aktuellt läge
att det varit underskott många år i rad och att budgetunderskottet är stort även
år 2014. Socialnämndens prognos för 2015 (januari) är ett underskott på -4
mkr. Bedömningen är att socialnämnden först måste vidta åtgärder och få en
betydligt bättre balans i sin ekonomi, för att det skall vara realistiskt att göra
en resultatöverföring mellan åren enligt ovanstående princip. Eftersom även
kommunens resultat är negativt för 2014 bedöms det ekonomiska läget vara
sådant att det inte medger att över- eller underskott tas med till nästa år för
några verksamheter.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga budgetavvikelser tas med från 2014 till 2015.
Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Socialförvaltningen
Kultur- och utbildningsförvaltningen
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Dnr 44-15-042

Budgetuppföljning per den sista februari med helårsprognos 2015
Ärendet
Enligt bokföring tom sista februari är prognosen för kommunens resultat 2,8
mkr (budget 1,9 mkr). Nämndernas prognoser är totalt -2,6 mkr sämre än
budget, varav kommunstyrelsen följer budget, kub-nämnden +0,6 mkr och
socialnämnden redovisar ett underskott med -3,2 mkr. Finansförvaltningen
prognostiserar ett överskott på +3,5 mkr. Att notera är att socialnämndens
prognos har förbättrats från -4,2 mkr (januari), till -3,2 mkr (februari). En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga.
Vid kommunstyrelsens förra möte 2015-02-09 (Ks § 23) beslutades att:
 ”Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att redovisa förslag
på åtgärder för att nå en budget i balans. För varje åtgärd skall det
framgå hur stor ekonomisk påverkan den förväntas få.”.
 ”Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla
given budgetram skall redovisas”.
Vid Socialnämndens sammanträde 2015-03-11 behandlades ärendet ”Åtgärder för budgetbalans”, protokoll finns som bilaga. Åtgärderna beräknas ge
kostnadsminskningar på 3,5 mkr, men även en kostnadsökning 1,2 mkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-16.
Budgetuppföljning per den sista februari med helårsprognos 2015.
Socialnämndens protokoll 2015-03-11, Sn § 32, Åtgärder för budgetbalans.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
 Godkänna den ekonomiska uppföljningen.
 Ge socialnämnden i uppdrag att redovisa ytterligare förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. För varje åtgärd skall det framgå hur
stor ekonomisk påverkan den förväntas få.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign
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Ks § 38

Förslag till budgetramar och kommunfullmäktiges
mål 2016
Budgeberedningen har tagit fram ett förslag till budgetramar för år 2016.
Grunden är 2015 års ramar, justerade för befolkningsförändringar och en generell uppräkning med två procent.
Därtill föreslås en fördelning på1,8 mkr till kultur- och utbildningsnämnden
för ökade kostnader för IT, ny förskola, upprustning av skola och idrottshall,
samt 1 mkr till kommunstyrelsen för ny multisporthall. Kvar finns 687 tkr
som en budgetreserv.
Förslag till budgetramar (tkr):
Kommunstyrelsen: 40 440
Socialnämnden: 94 649
Kultur- och utbildningsnämnden: 68 685
Valnämnden: 5
KS-finansen: 402
Summa: 204 181 (exklusive budgetreserv på 687).
När det gäller kommunfullmäktiges mål har följande arbetats fram:






Den attraktiva medborgarkommunen
Den attraktiva företagskommunen
Den attraktiva föreningskommunen
Den attraktiva hållbara komunen
Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till budgetramar och kommunfullmäktiges mål 2016.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Ekonomichefen
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Oppositionen
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Ks § 39

Dialog om förslag till kommunstyrelsens mål 2016
Sammanfattning
Grundtanken i målarbetet inför 2016 är att få en tydligare koppling mellan
kommunfullmäktiges mål och målen för kommunstyrelsen, nämnder etc.
Kommunstyrelsens avdelningar kommer få gemensamma mål istället för att
delas upp med enskilda mål för respektive avdelning.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen och ledningsgruppen i uppdrag att
återkomma med förslag till kommunstyrelsens mål 2016.
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Dnr 278-12-945

Plan och kalkyl för utbyggnad av fibernät
Ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en bredbandsstrategi och anslagit
investeringsmedel för utbyggnad av kommunens fibernät. Därefter har en
plan för första etappen av utbyggnaden tagits fram.
Plan för utbyggnad



Stamnät
Skiss på tänkta stamsträckor i kommunen enligt bilaga 1
Planerade noder 4 st:
1. Huvudnod (Kommunkontoret) här kommer tjänste-leverantörerna
in via fiber från Karlstad. Egen stadsnätsägd fiber används hela
vägen från Karlstad till Munkfors. Kunder på Centrum, Munkåsen, Hagalund, Sättra, Heden, Blia, och söderut mot Ransäter på
östra sidan om älven ansluts här
2. Nod Munkerud Placeras i befintligt utrymme i Munkerudsskolan.
Munkfors fibernät har befintlig fiber mellan kommunkontoret och
skolan som kommer att användas. Kunder i Munkerud och söderut mot Gerseden kommer att anslutas här.
3. Nod Ransäter planeras placeras vid Ransäters hembygdsgård.
Kunder i Ransäter på västra sidan om älven, Ransäterstorp, Ransberg samt norrut mot Munkfors ansluts här
4. Nod Mossängen Kunder från Högheden till Mossängen ansluts
här

 Samarbetsplaner för att få tjänsteleverantörer på plats.
a. Samverkansplaner pågår för att bygga ihop 6 st kommuners
stadsnät. Förslag till samverkansformer kommer att presenteras i
April.
b. Nätet ska vara ett öppet nät med många tjänsteleverantörer,
samma i samtliga stadsnät som ingår i samverkan.
c. Tjänsteleverantörerna är på plats i Karlstads nod och planeras
vara på plats i huvudnoden i Munkfors i maj juni och i Munkerudsnoden under hösten 2015 om beslut om samverkan tas i
April.
d. Planering pågår för att ansluta mot DSN i Karlstad
 Avtal till kund
Förslag till avtal för utskick till villakunder har tagits fram.
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Dnr 278-12-945

 Fiberutbyggnad
Målet att bygga till 100% av fastboende i kommunen enligt strategin är ett
framsynt beslut och för att klara det behöver vi dela upp byggandet i etapper.
Prio bör vara att ansluta där vi redan har fiber eller kanalisation i första hand
och där det finns kommunala verksamhetsställen och företag som kan nås
inom rimligt avstånd i dessa områden. Med den prioriteringen har följande
områden valts för start av utbyggnaden.
a. Etapp 1 Område från huvudnod kommunkontoret, norrut mot Munkåsen,
Sättra och Hagalund. Där finns befintliga rör i stora delar av området som
vi ansluter stamfibern till, företag och ett kommunalt verksamhetsställe
finns i området.
b. Utskick av avtal till kunder i område enligt etapp1 under mars för att därefter detaljplanera.
c. Etapp2 förläggning i Munkerud med anslutning av Brf samt villor i skolans närområde för att därefter växa utåt till att täcka hela Munkerud.
Flera företag finns i områden och Munkfors fibernät har redan fiber mellan huvudnoden och skolan
d. Avtal skickas ut till kunder i område etapp2 för att därefter detaljplanera.
e. Etapp3 förläggning i del av Blia (området närmast banvallen där vi redan
har tomrör och söderut mot Munkebol). Flera företag finns i området.
f. Avtal skickas ut till kunder i område etapp3 för att därefter detaljplanera.
 Nästa avstämning
Under hösten 2015 görs en avstämning för att ta fram fortsatt plan

Ekonomi
Investeringskalkyl:
 etablering av huvudnod och tjänster, 435tkr
 flytt av befintliga kunder in i mot Munkfors stadsnäts nod, 50 tkr
 stamnät enligt beskrivning etapp1, 450tkr
 etablering av nod Munkerud, 130 tkr
 Personella resurser, 300tkr
 Oförutsett, 100tkr
Summa 1 465 tkr (bilaga 2)
Beräknad kostnad för områdesnät beräknas senare på delområden efter att avtal från kunder kommit in. Först då vet vi vart vi ska bygga, dessutom kommer då anslutningsavgift från kunderna in. 250 kunder= 3,75 Mkr i anslutningsagift.
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Dnr 278-12-945

Beslutsunderlag
IT-chefens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-06
Skiss på tänkta stamsträckor i kommunen enligt bilaga 1.
Kostnadsberäkning enligt bilaga 2.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plan och investeringskalkyl samt att
avtalet skickas ut till kunder och uppdrar till IT-chefen att fortsätta arbeta enligt planen.
Ärendet föredras av IT-chef Kerstin Sandberg.
Beslutet expedieras till
IT-chef
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Dnr 64-15-101

Digitala utskick till nämnder och styrelser
Uppdraget
På uppdrag av ledningsgruppen har underlag för förslag till införande av digitala utskick till nämnder och styrelser tagit fram. Nuvarande form av pappershandlingar innebär att stora mängder papper trycks upp och skickas ur via
post. Minskad arbetsinsats, besparing av portokostnad, möjlighet för ledamöter att ta del av handlingar direkt och från distans och framförallt miljöpåverkan är de faktorer som ligger till grund för förslaget.
Digitala utskick av handlingar innebär i korthet
 Samtliga handlingar distribueras digitalt i .pdf format.
 Ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser ges tillgång till
läsplatta med funktion för mobilt internet.
 Kommunen erbjuder tillgång till wifi nät i kommunens egna lokaler
där wifi är utbyggt.
 Utskick av pappershandlingar upphör
 Utgångspunkt är att samtliga ledamöter och ersättare i Munkfors
kommuns nämnder och styrelser ska använda digitala handlingar och
att alla utskick av pappershandlingar därmed ska upphöra.
Beskrivning av tjänsten
Platta med funktion för mobilt internet tillhandahålls av IT-avd enligt kommunens tjänsteportal och framtagen prislista. I tjänsten ingår inventarieförteckning, inköp, installation, service och support. Tillgång till Internettjänst i
kommunens wifi nät samt e-post för den förtroendevalda med kommunens
adress standard förnamn.efternamn@munkfors.se. Utbildning kan tillhandahållas vid behov.
Ekonomisk beräkning
Nuvarande kostnad med pappersutskick 153 tkr/år. Kostnad vid införande av
digitala utskick beräknas till ordinarie ledamöter 179 tkr/år. Totalt antal plattor 45 st inkl abonnemang för mobilt bredband. Den ökade kostnaden tas
inom ramen för varje nämnd.
Beslutsunderlag
IT-chefens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-05
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Dnr 64-15-101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att införa digitala utskick enligt förslaget med start av kommunstyrelsen. Övriga nämnder och styrelser efter att
den pågående organisationsutredningen har slutförts. Införande under maj
2015.
Ärendet föredras av IT-chef Kerstin Sandberg.
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Dnr 290-14-100

Anordnande av medborgarskapsceremoni
Sammanfattning
Regeringen har beslutat att alla kommuner ska anordna medborgarskapsceremonier minst en gång om året för att välkomna nya svenska medborgare.
Detta blir lagstadgat från och med den 1 april 2015.
Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef, har fått i uppdrag att hålla i
detta och förslaget är anordna medborgarskapsceremonin i samband med nationaldagsfirandet.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2015-03-04
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att årligen anordna en medborgarskapsceremoni i
samband med nationaldagsfirandet.
Beslutet expedieras till
Turism- och näringslivschefen
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 43

2015-03-16

Sida

21(27)

Dnr 75-15-700

Bostadsbehov
Sammanfattning
Socialnämnden bedömer att det inom en relativt kort period kommer att finnas ett behov av fler bostäder, bland annat för utökad flyktingmottagning.
I protokollet från socialnämndens sammanträde 2015-02-04 skrivs att ”socialnämnden har inga egna bostäder och därmed inte heller någon möjlighet att
tillgodose det behov som kommer”.
Socialnämnden beslutade att lämna frågan till kommunstyrelsen för vidare
bearbetning.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2015-02-04, § 14
Kommunstyrelsens beslut
Komunstyrelsen beslutar att ge Munkforsbostäder i uppdrag att se över det
framtida bostadsbehovet.
Beslutet expedieras till
Munkforsbostäder
Socialnämnden
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Dnr 51-15-860

Ansökan om bidrag till teaterprojektet Fågelskrämman,
Jäders teater
Sammanfattning
Katarina Persdotter Jäder, Jäders teater i Ransäter, har ansökt om upp till
30 000 kronor i bidrag till teaterprojektet Fågelskrämman.
Ansökan är ställd till kultur- och utbildningsnämnden och kommun-styrelsen.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2015-03-02 att
bidra med 20 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2015-03-06
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-02
Ansökan om kulturbidrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och utbildningsnämndens bidrag på
20 000 kronor är vad Munkfors kommun bidrar med till teaterprojektet Fågelskrämman.
Beslutet expedieras till
Katarina Persdotter Jäder
Kultur- och utbildningsnämnden
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Dnr 53-15-004

Gallringsregler för handlingar som är av tillfällig eller
ringa betydelse
Sammanfattning
Hos kommunens förvaltningar/nämnder förekommer en rad handlingar som
utan olägenhet skulle kunna gallras (förstöras) vid inaktualitet. För att allmänna handlingar eller handlingar som omhändertagits för arkivering ska
kunna gallras måste det finnas ett gallringsbeslut.
Kommunstyrelsen är Munkfors kommuns arkivmyndighet och får som sådan
besluta att handlingar av rutinmässig beskaffenhet, vilkas art ska specificeras
i beslutet, får gallras hos kommunens samtliga myndigheter. Riksarkivet har
utfärdat allmänna gallringsregler för ovan nämna handlingsslag, d.v.s. handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse.
Hos Munkfors kommuns myndigheter tillämpas i stor utsträckning redan nu
Riksarkivets allmänna gallringsregler. Denna praxis är emellertid inte formellt i överensstämmelse med arkivlagens och arkivreglementets stadgande
så länge gallringsbeslut saknas. Utifrån Riksarkivets allmänna gallringsregler
har vissa smärre anpassningar gjorts och reglerna kan utan olägenhet tillämpas av kommunens nämnder och styrelsen.
I arkivariens tjänsteskrivelse finns följande förslag till beslut:
Förteckning över handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som kan gallras
vid inaktulitet. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin
funktion är av tillfällig eller ringa betydelse:
1. Kopior eller dubletter som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar med samma innehåll.
2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden
av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär.
3. Handlingar som inkommit för kännedom och som inte har föranlett någon
åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse.
4. Inkomna handlingar som inte berör myndigheternas verksamhetsområde,
eller som är meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärder.
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Dnr 53-15-004

5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att underlätta myndighetens arbete och som saknar betydelse när det
gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla sambandet inom arkivet.
6. Mottagnings- och delgivningsbevis under förutsättning att de inte har påförts anteckning som tillfört ärende sakuppgift.
7. Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran, under förutsättning att de inte längre behövs som bevis för att en försändelse har inkommit eller utgått från myndigheten. Här avses t.ex. inlämningskvitto eller
kvittensböcker för avgående post.
8. Loggar för e-post och fax under förutsättning att de inte längre behövs för
kontroll av överföringen och att de inte heller behövs för återsökning av de
handlingar som inkommit eller utgått från myndigheten och som ska bevaras.
9. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och
verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning har
gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon
funktion.
Beslutsunderlag
Arkivariens tjänsteskrivelse 2015-02-20
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna gallringsregler för handlingar
som är av tillfällig eller ringa betydelse.
Beslutet expedieras till
Arkivarien
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Ks § 46

Information
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär.
15:05 - 15:07, 15:09. 15:11.
Sammanträdesprotokoll
Karlstads kommun, Drifts-och servicenämnd. 2015-01-23
Karlstads kommun, Ks § 10, 2015-01-27.
Miljö-och byggnämnden, Arbetsutskott, 2015-02-10
Överförmyndarnämnd, Gemensam, 2015-02-24.
Hjälpmedelsnämnden, 2014-11-28.
Socialnämnden, § 13, 2015-02-04.
Länsstyrelsen – Kartläggning av medborgarskapsceremonier i Värmlands län.
Svenska Blå Stjärnan – Information om hur du kan förbereda djurägare i
kommunen.
Statens haverikommission – Kommunernas skyldighet att underrätta Statens
haverikommission om inträffade olyckor och tillbud.
Sture Larsson – Varför provocerar kommuner m.fl. fram brottslighet genom
att inte märka sina inköpta varor.
Boverket – Radonbidraget har avvecklats.
Konsumentverkets författningssamling – Konsumentverkets allmänna råd för
marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter.
Havs- och vattenmyndigheten – Nya rön från forskare i Kristianstad: Hönsskit och tång kan rena avloppsvatten.
Kommuninvest – Kommuninvest i Sverige AB bokslutskommuniké 2014:
Fortsatt kapitaluppbyggnad inför bruttosoliditetskrav.
Värmlands Läns Vårdförbund – Förbundsbrevet februari 2015.
Barnombudsmannen – Barnombudsmannen kallar till samtal om ensamkommande asylsökande barn som försvinner i Sverige.
Länsstyrelsen Värmland – Bidrag till Föreningen Gamla Bruket ur bygdeavgiftsmedel från Klarälvens regleringsfond.
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Ks § 46, forts.
Transportstyrelsen – Trafik och väg. Nyhetsblad från sektion vägtrafik.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Gemensamma grunder för
samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
SmåKom – Nyhetsbrev februari 2015.
Skatteverket – Information gällande borttag av församling samt införande av
distrikt.
Bergsskolan – Medfinansiering projekt ”Den nya stål- och metallindustrinKunskap, kvalitet och konkurrenskraft”
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
– Projekt, SAMÖ 2016.
– Information av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut fattat av kommunchef
Fullmakt: Munkfors kommun uppdrar till Karlstads kommun att för vår
kommuns räkning genomföra en samordnad upphandling för Värmlands
kommuner avseende IT-utbildning.
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