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Godkännande av föredragningslistan
Följande ärende tillkommer föredragningslistan
• § 52 Samverkansbolag Fibernät
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter
ovanstående tillägg.
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Kommunchefens information
Jan-Olof Appel, kommunchef, infornerar om följande:


Organisationsöversyn: Rapport från förra veckans studiebesök i
Älvdalen.



Uppdraget gällande socialnämnden.



Förstudie gällande multisporthall.

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information från socialnämnden
Kjell Handfast, tf. socialchef, informerar om följande:


Hissbyte på trygghetsboendet Tallåsen.



Översyn av framtida behov av LSS-boenden.



Upphandling av larm ska påbörjas.

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:


Datorer till årskurs 9



Flera nya medarbetare sökes: skolsköterska, förstelärare, speciallärare
mm.



Anordnar föreläsningar om ungas liv på nätet.

I samband med informationen ges tillfälle till frågor.
Ordföranden tackar för inforamtionen.
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Dnr 278-12-945

Samverkansbolag Fibernät
Ärendet
Bakgrund och motiv
IT-chefen har genom samverkan med övriga kommuner i länet som har egna
stadsnät funnit att behovet av kommunikationstjänster ser likartat ut i respektive stadsnät. Från detta läge har tanken om samverkan i form av ett särskilt
nybildat aktiebolag uppstått, nedan kallat [NYAB].
Syftet
Syftet är att genom denna samverkan skapa stadsnät som blir attraktiva för
tjänsteleverantörer. Vilket inte enbart ger medborgarna tillgång till ett stort
utbud av tjänster utan även antas bidra till utvecklingen av de kommuner där
NYAB verkar. Kundunderlag som NYAB uppnår innebär en kritisk massa
som underlättar för långsiktig lönsamhet. NYAB kommer även att verka för
att utveckla nytta för de kommunala aktörerna bland annat genom möjligheten att utveckla samhällstjänster via fiber.
Samverkan i bolagsform mellan kommunala stadsnät sker på flera platser i
Sverige. Bl.a. i Mälardalen (SISAB), Norrbotten (IT i Norrbotten), Östergötland (Utsikt Bredband), Västerbotten (AC-Net), V:a Götaland (Fastbit) och
Skåne (Skånet).
De kommunala aktörer som är aktuella för samverkan i nuläget är Karlstads
El- och Stadsnät AB, Arvika Kommunnät AB, Forshaga Fibernät AB, Hammarö kommun, Munkfors kommun och Stadsnät i Åmål AB. Det är fullt möjligt och sannolikt att ännu fler kommunala aktörer med motsvarande behov i
framtiden kan komma att vilja ansluta sig. Förutsatt att en utvidgad samverkan med ytterligare kommunal aktör kan motiveras, bör sådan utvidgning
vara möjlig. Denna aspekt bör alltså beaktas vid utformningen av grundläggande dokument redan initialt.

Huvudpunkterna för samverkan
En gemensam tjänsteplattform för distribution av tjänster i respektive ägares
öppna och operatörsneutrala fibernät. Fibernäten byggs samman och har möjlighet att via en gemensam centralutrustning betjäna alla.
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Bolagets huvudsakliga investering består av centralutrustning (servrar), stödsystem för övervakning av näten samt kund- och avräkningssystem samt utrustning för inkommande anslutningar av tjänsteleverantörer. Denna investering är redan genomförd och i drift sedan 2015-01-01 i Karlstad. Avtal är
även tecknade med tjänsteleverantörer för ett brett och bra utbud i fibernätet.
Övriga tilltänkta delägare i NYAB ansluter sig till den utrustning och de avtal
som redan finns i Karlstad.
Respektive delägare i NYAB agerar under eget varumärke, gör egna investeringar inom den egna kommunen inklusive den egna anslutningen till centralutrustningen i Karlstad. Utöver detta ansvarar respektive kommun/bolag för
det lokala arbetet såsom projektering, entreprenad, marknadsföring och fältservice.
De tjänster NYAB tillhandahåller är:
 Vara behjälplig i marknads- och affärsutveckling
 Teckna avtal med tjänsteleverantörer och leverantör av WEBB-portal
 Teckna avtal med drift- och övervakningspartner inklusive stödsystem
för övervakning av det aktiva nätet samt hantering av koppling mellan
tjänsteleverantör och kund.
 Ansluta tjänsteleverantörer till centralutrustning
 Ta fram underlag för avräkning av tjänsteleveranser, fakturaunderlag
till respektive ägarbolag
 Koordinering av regionala affärer, såsom utveckling av 4G/5G master
 Designa den aktiva utrustningen på ett likadant sätt för alla näten
Dessutom bör NYAB på beställning kunna tillhandahålla:
 Ytterligare tjänster för lokal nätdesign
 Tjänster för utbyggnadsplanering
 Tjänster för landsbygdsutveckling inom bredbandsområdet
 Tjänster för lokal marknadsföring
 Kundtjänst
Förslaget om samverkan via NYAB bygger på tanken att NYAB i sin tur
täcker hela sitt resursbehov genom tjänsteköp från underleverantörer. En av
NYAB:s underleverantörer kommer att vara Karlstads El- och Stadsnät AB,
som därigenom i praktiken kommer att kunna tillgängliggöra personell kompetens gentemot de samverkande parterna/aktieägarna.
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De resurser NYAB fodrar för ovan:
 VD/affärsutveckling, leverantörskontakter samt övergripande nätdesign och kontakt med drift- och servicepartner
 Administration
De samverkande Parternas/aktieägarnas relation:
 Karlstad El- och stadsnät säljer tjänster i form av personalresurser
 Övriga bolag kan sälja tjänster i form av personalresurser
 Samtliga köper tjänster av bolaget
De närmare ekonomiska förutsättningarna för NYAB:s verksamhet kommer
att redogöras för under annan rubrik nedan, liksom vissa särskilda, rättsliga
aspekter.
Genom samverkansbolaget uppnås skalfördelar, både i form av kompetens
och resurser och genom kostnadsdelning. Det viktigaste är dock att genom
fler aktiva kunder bli attraktivare för såväl befintliga som nya tjänsteleverantör. Genom att bibehålla öppna och neutrala nät ger vi alla marknadens operatörer samma möjlighet att leverera sina tjänster och att konkurrera på lika
villkor.
Parternas/aktieägarnas relation till NYAB
De samverkande parternas relation till NYAB kommer med förslaget formellt
sett att ha två sidor: dels kommer parten (1) att äga aktier i NYAB, dels
kommer parten (2) att köpa tjänster av NYAB. I förekommande fall kan respektive part även sälja tjänster till NYAB.
Relationen som aktieägare – ägarandelar
I det förslag som nu läggs fram för samverkan genom NYAB har ägarandelarna, i vart fall initialt, bestämts till 75 procent för Karlstads El- och Stadsnät
AB och fem procent för var och en av övriga samverkande parter. Dessa andelar har bestämts utifrån en princip om att ägarandelen/det ekonomiska engagemanget ska stå i en proportion som bedöms relativt väl motsvara respektive parts utbyte av samverkan. Förslaget innebär också – i linje med vad som
sagts ovan – att det ska vara möjligt att relativt enkelt utvidga samverkan till
att omfatta tillkommande kommunal aktör(er). Sådan utvidgning är tänkt att
gå till så, att Karlstads El- och Stadsnät AB avyttrar aktier till den tillkommande aktören enligt den nyssnämnda proportionalitetsprincipen. Dock ska
Karlstads El- och Stadsnät AB äga majoriteten av aktierna i NYAB. Det motiveras dels av proportionalitetsprincipen (bolaget svarar för majoriteten av
parternas totala antal anslutningar), dels av det behov av koncernsamordning
som är särskilt förknippat med det faktum att Karlstads El- och Stadsnät AB,
som nämnts, inte bara kommer att köpa utan också sälja tjänster till NYAB.
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De övergripande och principiella frågorna rörande samverkan angår just parternas relation till varandra och deras egenskap av aktieägare i NYAB. Det är
uppenbart att sådana frågor bör regleras genom ett särskilt aktieägaravtal. Aktieägaravtalet blir naturligen det centrala dokumentet parterna emellan vad
gäller aktieägarnas styrning över bolaget. I det förslag till aktieägaravtal som
har tagits fram, har eftersträvats en rimlig balans utifrån de ägarandelar som
föreslås och utifrån de krav på kommunal styrning som kommunallagen ställer, varom mera nedan.
Relationen som avtalspart
Parternas konkreta utbyte av samverkan genom NYAB kommer alltså att regleras genom avtal mellan respektive part och NYAB. Dessa avtalsrelationer
kommer att formaliseras förutsatt att beslut fattas om att bilda NYAB enligt
förslaget. Av bland annat denna anledning läggs det inte fram några färdiga
avtalsexempel i detta ärende. Däremot regleras avtalens innebörd på ett principiellt plan i punkten 6 i förslaget till aktieägaravtal. Skälet till det är att det
är av intresse för alla parter att vara försäkrade om att avtalsvillkoren i förhållande till samverkande part är rimliga, rättvisa och balanserade.
Ekonomiska aspekter
NYAB kostnader består endast av de poster som de samverkande parterna bestämt man ska samverka om. Det är kostnader för tekniskt underhåll via underhållsleverantör, kostnader för att dela kompetens mellan kommunerna,
administrationskostnader och kostnader för avskrivning och ränta.
NYAB kommer inte att ha någon egentlig värdetillväxt eftersom NYAB alltid
måste ha en köpare av de tjänster som man bestämt ska utföras via NYAB.
Det innebär att resultatet över tiden kommer att vara i balans utan värdetillväxt och med låg risk. Omsättningen i NYAB består av intäkter från de samverkande kommunerna för de tjänster som respektive kommun avtalat att
köpa av NYAB.
NYABs kostnadsmassa tillika omsättningsnivå kommer enligt bilagd kalkyl
att inledningsnivå uppgå till ca 6 500 tkr per år. Eftersom underhållskostnaderna ökar i takt med utbyggnaden av fibernätet i kommunerna kommer kostnadsmassan tillika omsättningsnivån att öka. Vi beräknar en omsättning om
drygt tio miljoner kronor per 2018.
Respektive kommuns andel av tjänsteköpet kommer således att öka fram till
2018 men beräknas från start och över tid överstiga respektive kommuns ägarandel. Det innebär att respektives ägares nytta minst kommer stå i proportion
till ägarandelen i bolaget
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NYAB föreslås ha ett eget kapital om 3 000 tkr. Det egna kapitalet finansierar
förvärv av en central utrustning om en miljon kronor. Återstoden av kapitalet
utgörs av en kassa. NYAB kommer inte att ha några lån men ingå i Karlstad
kommuns internbank med möjlighet till en checkkredit om ca två miljoner
kronor. Det egna kapitalet består av ett aktiekapital om 50 tkr samt ett fritt
eget kapital om 2 950 tkr. Det fria egna kapitalet skapas genom ett aktieägartillskott av Karlstads El- och Stadsnät AB. Respektive kommun/delägare förvärvar sin andel av det egna kapitalet, 3 000 tkr, från Karlstads El- och Stadsnät AB.
En samverkan kring dessa resurser innebär att det dels blir mer kostnadseffektivt att dela resurserna mellan sig dels att kommunerna i samverkan inte behöver konkurrera om de begränsade resurser som finns på marknaden.
Särskilda rättsliga aspekter (enligt Dan Tågmark Stadsjurist i Karlstad)
I ärendet bör särskilt framhållas några särskilda frågor av juridisk karaktär:
Ingen upphandlingsskyldighet
En viktig omständighet för den samverkan som nu föreslås är att kontrakt
som omfattar stadsnäts- eller kommunnäts verksamhet inte behöver upphandlas. Detta följer av 1 kap 4 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och
har prövats av domstol specifikt för bredbandsnät. Det finns därför inga upphandlingsrättsliga hinder för de samverkande parterna att köpa tjänster från
eller sälja tjänster till NYAB, så länge som tjänsterna är hänförliga till just
bredbandsnätsverksamheten.
Kommunalrättsliga aspekter på aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv
Krav på organisatorisk samverkan
Att samverkan i praktiken måste ske i en organisatorisk form som aktiebolag
beror på tillämpningen av den s.k. lokaliseringsprincipen, som har sin rättsliga grund i 2 kap 1 § kommunallagen (1991:900, nedan KL). Lokaliseringsprincipen innebär att en kommun eller dess bolag endast för utöva sådan
verksamhet som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Detta har i praxis bedömts innebära betydande hinder för en kommun/ett
kommunalt bolag att i någon nämnvärd omfattning sälja tjänster utanför den
egna kommunens gränser. Av de olika organisationsformer som alls är teoretiskt tänkbara – gemensam nämnd, kommunalförbund och aktiebolag – är aktiebolagsformen tveklöst att föredra, eftersom den på ett helt annat sätt än övriga former medger en ”skräddarsydd” lösning som passar för den önskade
samverkan.
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Krav på proportionalitet
Av 2 kap 1 § KL följer också ett krav på att insatsen från kommunen/det
kommunala bolaget ska stå i rimlig proportion till den nytta som kan förväntas. Detta proportionalitetskrav har beaktats i förslaget enligt vad som har redogjorts för ovan.
KL:s krav på kommunal styrning
För styrningsaspekterna är 3 kap 17 – 18 §§ KL av betydelse. I 3 kap 17 §
anges de krav som ställs på en kommun som lämnar över vården av en kommunal angelägenhet (dit nu aktuella samverkansfrågor räknas). De innebär bl
a att kommunfullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter, att det i
bolagsordningen ska anges att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och
att fullmäktige utser minst en lekmannarevisor.
Innebörden av 3 kap 18 § är att – i situationer med delägda bolag som det föreslagna NYAB – fullmäktige ska se till att bolaget blir bundet av villkoren
enligt 3 kap 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.
Tillämpat på NYAB har reglerna i 3 kap 17 – 18 §§ fordrat överväganden
framför allt utifrån de föreslagna ägarandelarna. Dessa överväganden har
materialiserats främst i förslagen till aktieägaravtal och bolagsordning. Centrala regler i dessa styrningshänseenden i förslaget till aktieägaravtal återfinns
i förslagets punkterna 5 om styrelse och 8 om beslut i vissa (viktigare) frågor.
Beslutsunderlag
IT-chefens tjänsteskrivelse daterad 2015-04-08
Bilagor 1. Förslag till aktieöverlåtelseavtal NYAB
2. Förslag till aktieägaravtal NYAB.
3. Förslag till bolagsordning NYAB
4. Förslag till ägardirektiv NYAB
5. Kalkyl, resultat- och balansräkning NYAB
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Munkfors kommun ingår i det föreslagna samverkansbolaget och förvärvar av Karlstads El- och Stadsnät AB 25st aktier enligt förslaget
för en kontant köpeskilling om 150 tkr, i syfte att i Bolaget genom
samägande ska bedriva samverkan med, initialt, Karlstads El- och
Stadsnät AB samt minst tre av Arvika Kommunnät AB, Forshaga Fibernät AB, Hammarö kommun och Stadsnät i Åmål AB för främjande
av utvecklingen av aktieägarnas öppna fibernät för bredbandskommunikation.
2. Kostnaden för aktieförvärvet enligt punkt 1 finansieras genom anslag
från investeringsbudget för bredbandsutbyggnad.
3. Kommunstyrelsens ordförande eller den han i sitt ställe utser att som
ombud vid kommande extra bolagsstämma i bolaget rösta i enlighet
med fullmäktiges beslut enligt punkt 5 och i övrigt rösta för Munkfors
kommuns rätta fullgörande av aktieägaravtalet enligt förslaget.
4. Beslut enligt punkterna 1 – 3 gäller under förutsättning av att Karlstads El- och Stadsnät AB och därutöver minst tre av de i punkt 1 angivna juridiska personerna – tilltänkta som övriga aktieägare i Bolaget
– fattar beslut om att ingå avtal för åstadkommande av den initiala aktiefördelning som anges i förslaget till aktieägaravtal och att ingå aktieägaravtal enligt förslaget.
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Ks § 53

Budgetuppföljning per den sista mars med helårsprognos 2015
Ärendet
Enligt bokföring tom sista mars är prognosen för kommunens resultat +5,7
mkr (budget 1,9 mkr). Nämndernas prognoser är totalt -1,7 mkr sämre än
budget, varav kommunstyrelsen följer budget, kub-nämnden +0,6 mkr och
socialnämnden redovisar ett underskott med -2,3 mkr. Prognosen för socialnämndens underskott har sänkts, den var -3,2 mkr i februari månads uppföljning. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på +5,5 mkr. En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga.
Vid kommunstyrelsens förra möte 2015-03-16 (Ks § 37) beslutades att:
”Kommunstyrelsen ger 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.”.
Vid Socialnämndens sammanträde 2015-04-08 presenterades åtgärdsarbetet i
ärendet ”Redovisning av åtgärder för att få budgeten i balans”, protokollet
finns som bilaga.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-04-12.
Budgetuppföljning per den sista mars med helårsprognos 2015.
Socialnämndens protokoll 2015-04-08, Sn § 45, Redovisning av åtgärder för
att få budgeten i balans.
Förslag till 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.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Kubnämnden
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Godkännande av Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2014
Sammanfattning
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund har översänt årsredovisningen för
år 2014 jämte revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande
och ställningstagande angående ansvarsfrihet.
Förbundets resultat på 2 402 tkr (justerat för reavinster) år 2014 gör att de finansiella målen uppfyllts.
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014 samt att förbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2015-04-07
Revisionsberättelse för år 2014
Granskning av årsredovisning 2014
Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2014 samt bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Peter Ingmarsson (C) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.
Beslutet expedieras till
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 55-15-003

Redaktionell revidering av Hjälpmedelsnämnden i
Värmlands reglemente
Sammanfattning
I samband med den nya mandatperioden gjorde landstinget i Värmland en
översyn av fullmäktiges arbetsordning och reglementen för styrelse och även
för övriga nämnder, så även för Hjälpmedelsnämnden.
De ändringar som är gjorda är dock endast av mindre, redaktionell karaktär
med syfte att underlätta läsningen, och ändrar ingenting i det sakliga
innehållet.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2015-04-07
Socialnämndens protokoll 2015-03-11, § 37
Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringen.
Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 83-15-042

Frister för rengöring (sotning) enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO)
Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat om nya
föreskrifter för brandskyddskontroll och i samband med detta meddelat nya
allmänna råd för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Nu gällande
frister för sotning bör därför revideras.
Förbundsledningen för Räddningstjänsten Karlstadsregionen har tagit fram ett
förslag som föreslås antas av medlemskommunerna att gälla från och med
den 1 juni 2015.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2015-04-07
Direktionens protokoll 2015-03-13, § 5
Stf räddningschefs tjänsteskrivelse 2015-02-05
Förslag till revidering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna
frister för rengöring (sotning) att gälla från och med den 1 juli 2015.
Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Sotning och Ventilation i Hagfors AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 257-14-422

Samråd inom vattenförvaltning
Ärendet
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska vattenförekomster (sjöar, vattendrag
och grundvatten) klassificeras efter status. För de vattenförekomster som inte
klarar god status ska ett åtgärdsprogram tas fram över vilka åtgärder som
behöver vidtas för att vattenförekomsterna ska nå god status. Denna remiss
gäller vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts, tillika
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, förslag till förvaltningsplan under åren
2015-2021, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.
Även Region Värmland har tagit fram ett yttrande gällande
förvaltningsplanen.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens beslut 2015-03-17 § 25
Miljö - och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivelse, 2015-03-08
Yttrande över Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts förslag till
förvaltningsplan 2015-2021, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram
Region Värmlands yttrande PM – underlag till yttrande avseende ”Förslag på
Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 20152021 för Västerhavets vattendistrikt.” daterad 2015-04-15.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända miljö- och byggnämndens beslut
med tjänsteskrivelse som eget yttrande och samtidigt ställa sig bakom Region
Värmlands yttrande i samma ärende.
Beslutet expedieras till
Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten@havochvatten.se)
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 94-15-100

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som ej behandlats
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 1998, § 2, att i samband
med redogörelsen rörande ej färdigbehandlade motioner ska en kortfattad
uppföljning lämnas av färdigbehandlade motioner.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2006, § 51, att folkbokförda i Munkfors kommun har rätt att väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige. Även beredningsläget för medborgarförslagen ska redovisas två
gånger om året.
Nedanstående motioner och medborgarförslag har besvarats efter föregående
redovisning;
Dnr 160-14-100
Beredningsläge:
Dnr 225-14-101

Motion gällande 6 timmars arbetsdag inom
äldreomsorgen.
Besvarat i kommunfullmäktige 2014-10-14 § 68.

Beredningsläge:

Medborgarförslag gällande trafikåtgärder i
Hagalund och Munkåsen.
Besvarat i kommunfullmäktige 2015-02-24 § 67.

Dnr 241-14-100
Beredningsläge:

Medborgarförslag gällande fritidsbadet.
Besvarat i kommunfullmäktige 2015-02-24 § 68.

Vid rapporteringstillfället finns följande obesvarade motioner och medborgarförslag.
Dnr 56-15-100
Beredningsläge:

Justerandes sign

Motion gällande maten på äldreboende.
Anmäldes i kommunfullmäktige 2015-02-24
Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 94-15-100

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 59

Informationsärenden
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär.
15:08, 15:10 och 15:12
Sammanträdesprotokoll
Kultur-och utbildningsnämnden, 2015-03-02, 2015-03-30.
Drifts-och Servicenämnden, 2015-03-13.
Miljö-och byggnämnd, gemensam, 2015-03-17.
Överförmyndarnämnd, gemensam § 28 och § 29.
Värmlands läns Vårdförbund, 2015-03-27
Protokoll för sammanträde med revisionsgruppen Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund mandatperioden 2015-2018.2015-03-05
Anders Larsson – Rovdjurens negativa påverkan på: Klimat, ekonomi, urbefolkning och hälsorisker.
Länsstyrelsen, Jörgen Persson – Regional handlingsplan För ett klimatneutralt
Värmland.
Konsumentverket – Snart startar upplysningstjänsten Hallå konsumet.
Konsumentverket och SKL – Kommunernas konsumentvägledning nödvändig för ett bra konsumentstöd.
Press Release från Böhler Uddeholm – Namnbyte till Voestalpine Strip AB.
Karlstads Universitet, Nyhetsbrev - Cerut, Centrum för forskning om regional
utveckling.
Carlos Rojas – Smart migration i Munkfors kommun.
Maria Nordqvist – Medical Card – medicinsk information i MC-hjälmar!
Skolinspektionen – Ny rapport: Utbildning för asylsökande barn och barn
som vistas i Sverige utan tillstånd.
Sveriges ekokommuner – Inbjudan till årsmöte 2015.
Karlstads kommun – Riktlinjer för medfinansiering av samarbetspartners och
utvecklingsprojekt.
Brottsförebyggande Centrum i Värmland – Nyhetsbrev nr 1/ 2015
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

2015-04-13

Ks § 59, forts.
SmåKom – Nyhetsbrev Mars 2015.
Tilldelningsbeslut – Strategisk Licenspartner.
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Utdragsbestyrkande
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Ks § 60

Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut fattade av kommunchef
Ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel från Munkfors Revy och Teaterförening.
Delegeringsbeslut fattade av ekonomichef
Fullmakt till Grums kommun att genomföra samordnad upphandling av pensionsadministration och försäkring av tjänstepension för vår kommuns räkning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

