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Dnr KS 2016/180 

§ 21 Budgetuppföljning 2016 

För perioden januari - april 2016 redovisar KLU 17 389 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 

2 986 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse är lägre 

kostnader för gemensamma verksamheter och servicefunktioner än budgeterat 

samt jämförelsestörande kostnad avseende återvunnen mervärdesskatt. Stora delar 

av avvikelserna är att härleda till periodiseringar som kommer att jämnas ut under 

året. Omföring av rivningskostnader på 15 tkr kommer att genomföras under maj 

månad. Kommuninterna fördelningar avseende hyra, måltid, städ samt 

kapitalkostnader finns med i redovisning och budget sedan mars månad. Någon 

utfördelning av löneökningspotten har ännu inte skett beroende av att samtliga 

överenskommelser på central nivå inte var färdiga. Förhoppningen är att 

löneökningspotten blir utfördelad under maj månad. Årsbudgetramen per 2016-

04-30 för KLU är 71 402 tkr. Prognos för helår är en något lägre kostnad, 426 tkr. 

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter 

till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-05-16 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2016/208 

§ 22 Ny tjänstetitel 

Sociala avdelningen önskar ändra titulaturen ”flyktingvägledare” till 

”integrationshandläggare”. 

  

Anledningen till förändringen är att nuvarande titel är förlegad och missvisande. 

Arbetsförmedlingen är idag den myndighet som har ansvaret för etableringen av 

de nyanlända, genom den etableringsreform som verkställdes 2010. De uppgifter 

som ligger kvar hos kommunen är SFI, samhällsorientering, anskaffande av 

bostäder samt försörjningsstöd. 

Integrationshandläggare är en titel som svarar bättre mot dagens situation, och 

lämnar utrymme för andra tolkningar om det sker förändringar i 

mottagningssystemet. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2016-04-25, § 20 

Verksamhetschef Vuxen IFO Maria Järnbergs skrivelse, 2016-04-20. 

Beslutsgång 

Göran Eriksson (S) deltar inte i beslutet. 

Beslut 

Tjänstetiteln ändras från flyktingvägledare till integrationshandläggare samt att 

förändringen träder i kraft 2016-06-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef Vuxen IFO Maria Järnberg 
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Dnr KS 2016/246 

§ 23 Beslut om samarbetsavtal, Hagfors 

Motorcykelklubb 

Hagfors Motorcykelsklubb (Valsarna) har erbjudit Hagfors kommun att bli 

”Guldsponsor” mot ett belopp om 50 000 kr för säsongen 2016. 

Valsarna kommer under säsongen att köra allsvenskan, den näst högsta ligan i 

landet. Många ur den svenska eliten kör i denna serie och får oftast stor 

massmedial uppmärksamhet. Detta medför ett stort PR-värde. Föreningen satsar 

även på att bredda sin ungdomsverksamhet. 

Som ”Guldsponsor” för ett belopp om 50 000 kr för säsongen 2016 erbjuds 

exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på 

förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam 

samt reklam på hemsida. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Motorcykelklubb Utvecklingsenhetens 

förslag till samarbetsavtal för säsongen 2016. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Hagfors kommun blir ”Guldsponsor” 

speedwaysäsongen 2016 varvid kommunen ges möjlighet till exponering av 

Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på förarnas västar, 

skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam samt reklam på 

hemsida. 

För detta erhåller Hagfors Motorcykelklubb en ersättning på 50 000 kronor. 

Kostnaderna belastar utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd, särskilda 

bidrag). 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2016/222 

§ 24 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor mm - HÖK 16 - med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade 

2016-04-29, Huvudöverenskommelse, HÖK 16, med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet. 

 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor 

enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll mm. 

 

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i 

överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor utom 

Allmänna bestämmelser. Bilaga 2, Allmänna bestämmelser, kommenteras i 

särskilda cirkulär, nr 16:23. 

 

Utöver detta finns ett särskilt cirkulär, nr 10:30, som behandlar Löneavtalens olika 

delar samt det lönepolitiska arbete som är en förutsättning för en god tillämpning 

av respektive Löneavtal. Det cirkuläret är gemensamt för alla 

Huvudöverenskommelser med samtliga fackliga förbund. 

 

Nedan följer en kort redovisning i punktform, exklusive Allmänna bestämmelser 

och underbilagor, av överenskommelsen. 

 

Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK 16 

- Avtalsperioden omfattar tiden 2016-05-01 – 2019-04-30. Avtalet är inte 

uppsägningsbart under avtalsperioden. 

- Modellen chef – medarbetare tydliggörs som ett alternativ att sätta lön och den 

lokala förhandlingsordningen lyfts fram och blir ”huvudmodell” vid 

löneöversynen. 

- En särskild prioritering i löneöversynen görs för gruppen undersköterskor. 

Löneavtalet 

- Löneöversynstillfälle per den 1 maj respektive år, såvida inte annat 

överenskoms. 

- Utrymmet som fastställs vid löneöversynstillfället utgörs av summan av ett 

krontalsbelopp för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är 

tillsvidareanställd med månadslön och beräknas enligt nedan. 
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2016 

Ett utrymme om 520 kr för samtliga tillsvidareanställda exklusive 

undersköterskor. 

Ett utrymme om 1 020 kr för undersköterskor, varav 220 kr ska användas för 

fördelning bland den 25 procent av undersköterskorna i syfte att öka 

lönespridningen och premiera kompetens. 

 

2017 

Utrymme fastställs av centrala parter. 

Ett extra utrymme om 180 kr tillförs gruppen undersköterskor. 

 

2018 

Utrymmet fastställs av centrala parter. 

Ett extra utrymme om 150 kr tillförs gruppen undersköterskor. 

- Avtalet innehåller inga individgarantier. 

- Hos arbetsgivaren där Kommunal har färre än fem medlemmar gäller inte det 

garanterade utrymmet enligt löneavtalets § 2 punkt 2. 

- Lägstalönerna placeras sist i löneavtalet och ändrar delvis form. Lägstalönerna 

för 2016 och 2017 höjs med 80 procent av märket i procent och är oförändrade 

2018. Kravet i den högre lägstalönen på ett års sammanlagd anställning tas bort. 

 

Centrala och lokala protokollsanteckningar 

En tydligare skrivning om Löneavtalets tillämpning har gjorts där endera part äger 

möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation med syfte att stödja 

parterna att nå en lokal förhandlingsordning. 

Ett lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete sak göras där alla arbetsgivare ska ha 

en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 

 

Centrala protokollsanteckningar 

Centrala parter ska fastställa det utrymme för 2017 och 2018 som ska tillföras 

LOK 16. Fastställande ska ske i anslutning till avtalsförhandlingarna mellan 

berörda arbetsgivarorganisationer och IF Metall inom den internationellt 

konkurrensutsatta sektorn har slutförts. Utrymmet utgörs av det fastställda 

utrymmet i procent för IF Metall respektive år. 

Centrala parter ska gemensamt 

- Följa upp och analysera löneutvecklingen för Kommunals medlemmar generellt 

och för undersköterskor speciellt 

- Arbeta med karriär- och utbildningsfrågor avseende utveckling av 

undersköterskans yrkesroll 
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- Arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar samt 

Utvärdera tillämpningen gällande jourtjänstgöring enligt bilaga J. 

 

Centrala parters syn på en väl fungerande individuell lönesättning 

Bilagan har utvecklats i linje med avtalsförändringarna. 

Handlingar i ärendet 

SKL:s cirkulär 16:15 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att på rekommendation av Sveriges 

Kommuner och Ladstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse att 

med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 16 med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr o m 2016-05-01, att anta 

bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 16 samt att efter 

framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK 16 – i 

enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 
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Dnr KS 2016/223 

§ 25 Lön och anställningsvillkor för personlig 

assistent och anhörigvårdare- PAN 16 - med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade 

2016-04-29, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 

assistent och anhörigvårdare PAN 16 med Svenska Kommunalarbetarförbund 

(Kommunal). 

 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. 

 

Nedan följer en redovisning av överenskommelsen. I den bifogade redogörelsen 

finns en mer utförlig redovisning av överenskommelsens innehåll. 

 

Innehåll 

Löneavtal, Bilaga 1 

- Avtalsperioden omfattar tiden 2016-05-01 – 2019-04-30. Avtalet är inte 

uppsägningsbart under avtalsperioden. 

- Löneöversynstillfället är den 1 maj och genomförs genom traditionell 

förhandling om inte annat överenskoms lokalt. 

- Till löneöversynen finns ett löneökningsutrymme för 2016 med 3,15 kronor, för 

2017 och 2018 fastställs utrymmet av centrala parter. 

- Avtalet innehåller inga individgarantier. 

- Lägstalönen för arbetstagare som omfattas av bestämmelsen §1C) i Bilaga 2, 

Bestämmelser för personalig assistent och anhörigvårdare, och som fyllt 19 år ska 

fr o m 2016-05-01 uppgå till lägst 111,50 och fr o m 2017-05-01 fastställs 

lägstanivån av centrala parter. 2018 sker ingen höjning av lägstlön, höjningen sker 

istället 2019-01-01 med nivå som fastställs av centrala parter. Bestämmelser för 

personlig assistent och anhörigvårdare, Bilaga 2. 

- De särskilda ersättningarna (o-tillägg och jour) uppräknas med 2,2 procent. 

Handlingar i ärendet 

SKL:s cirkulär 16:24 
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Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att på rekommendation av Sveriges 

Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse att 

med anledning av träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 

personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetarförbundet 

för tillämpning fr o m 2016-05-01, att anta bestämmelserna enligt 

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 

anhörigvårdare samt att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna 

lokalt kollektivavtal- LOK 16 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 
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Dnr KS 2016/224 

§ 26 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser 

för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - 

BEA 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 

överenskommelse om ändringar i Bestämmelserna för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet. 

 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Fackförbunden 

Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) samt för 

AkademikerAlliansen gäller tidigare träffad överenskommelse från 2012. 

 

För OFRs förbundsområde Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds 

samverkansråd och Sveriges läkarförbund gäller BEA 06. 

 

Förhandlingarna om ett likalydande BEA-avtal pågår. 

 

Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen. 

 

Ändringar i BEA gäller fr o m 2016-05-01 

 

- Gymnasial lärlingsanställning tillförs BEAs tillämpningsområde enligt § 2 

moment 1 b). Tidigare skrivning i protokollsanteckning om lärling enligt 

individuella gymnasieprogram utgår. 

 

- Möjligheten till lokal överenskommelse om arbete inom ramen för ordinarie 

verksamhet och budget enligt BEA 06 återinförs såsom anmärkning till § 2 

moment 1 c). 

 

- Möjligheten att byta ut rast mot måltidsuppehåll med stöd av § 11 moment 6 a) 

har utvidgats. Utöver byte på natten får byte göras övrig tid fredag, lördag, söndag 

och helgdag. Det har även gjorts ett tillägg i moment 6 b) som innebär att 

kompensationsledighet inte ska anses som arbetad tid. 

 

- De särskilda ersättningarna i §§ 16 – 18 har räknats upp med 2,2 procent. 
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Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att på rekommendation av Sveriges 

Kommuner och Landstings styrelse och Pactas styrelse att med anledning av 

träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelserna för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA med Svenska Kommunalarbetarförbundet 

fr o m 2016-05-01, anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA samt att efter framställan från respektive 

riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – BEA i enlighet med det centrala 

förhandlingsprotokollet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 
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Dnr KS 2016/225 

§ 27 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser 

för arbetstagare i utbildnings- och 

introduktionsanställning - BUI 16 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 

överenskommelse om ändring i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 

introduktionsanställning – BUI 16 med Svenska Kommunalarbetarförbundet. 

Nedan följer en kort redovisning i punktform av de ändringar som gäller enligt 

överenskommelsen. 

Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 

introduktionsanställning – BUI 16 gäller fr o m 2016-05-01. 

 

- Möjligheten att byta rast mot måltidsuppehåll med stöd av § 13 moment 7a) har 

utvidgats. Utöver byte på natten får byte göras övrig tid fredag, lördag och 

helgdag. Det har även gjorts ett tillägg i momentet 7b) som innebär att 

kompensationsledighet inte ska anses som arbetad tid. 

- Den fasta kontanta månadslönen enligt § 15 moment 2 utgör 75procent av lägsta 

lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning enligt HÖK 

16. 

- De särskilda ersättningarna i §§ 19-22 har räknats upp med 2,2 procent. 

Handlingar i ärendet 

SKL:s cirkulär 16:21 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att på rekommendation av Sveriges 

Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse att 

med anledning av träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 

arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 16 med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet fr o m 2016-05-01, att anta ändringar i 

Bestämmelserna för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – 

BUI 16 samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 

kollektivavtal – BUI 16 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 15/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/229 

§ 28 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser 

för traineejobb 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 

överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för traineejobb med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet. 

Bestämmelserna för traineejobb kopplas till Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktion – BAL 16, i lydelse 2016-05-01, med de tillägg och 

justeringar som framgår av Bilaga 1 till överenskommelsen. 

Nedan följer en kort redovisning i punktform av de ändringar som gäller enligt 

överenskommelsen. 

Ändringar i Bestämmelser för traineejobb gäller från 2016-05-01 

- Avtalets tillämpningsområde har, förutom vård och omsorg, utvidgats till att 

även omfatta barn- och fritidsverksamhet. Kravet på lokalt kollektivavtal enligt § 

1 moment 2 gäller dock fortfarande för att utvidga till övrig verksamhet. 

- Tidigare skrivning avseende § 6 moment 1 har upphört att gälla. BAL 16, § 6 

moment 1 är istället direkt tillämpning vilket nu innebär att det är möjligt att vid 

behov förlänga anställningen utöver 2 år om lokala parter kommer överens om 

detta. 

- Lönen, § 15 moment 2, justeras utifrån vad som gäller enligt lägst lön för 

arbetstagare som fyllt 19 år enligt HÖK 16. 

- I övrigt gäller ändringar utifrån bestämmelserna i BAL 16, §§ 13 samt 19 – 21. 

Handlingar i ärendet 

SKL:s cirkulär 16:19 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att på rekommendation av Sveriges 

Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse med 

anledning av träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 

traineejobb med Svenska Kommunalarbetarförbundet fr o m 2016-05-01, att anta 

ändringarna i Bestämmelser för traineejobb samt att lämna protokollutdrag över 

beslut till de berörd arbetstagarorganisation som begär det. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 16/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/230 

§ 29 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser 

för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 16 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 

överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktion – BAL 16 med Svenska Kommunalarbetarförbundet. 

 

Nedan följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts. 

 

Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion – BAL 16 

gäller från och med 2016-05-01. 

 

- Åldersbegränsningen i avtalet är borttaget i sin helhet 

 

- Avtalets tillämpningsområde har, förutom vård och omsorg, utvidgats till att 

även omfatta barn- och fritidsverksamhet. Kravet på lokalt kollektivavtal enligt § 

1 moment 2 gäller dock fortfarande för att utvidga till övrig verksamhet. 

 

- Avtalet öppnas för anställning upp till två år, med möjlighet till ytterligare 

förlängning efter lokal överenskommelse, enligt § 6 moment 1. 

 

- Den fasta kontanta månadslönen utgör 75 procent av lägsta lön för arbetstagare 

som fyllt 19 år enligt HÖK 16. 

 

- Möjligheten att byta ut rast mot måltidsuppehåll med stöd av § 13 moment 7a) 

har utvidgats. Utöver byte på natten får byte även göras på övrig tid fredag. 

Lördag, söndag och helgdag. Det har även gjorts ett tillägg i moment 7 b) som 

innebär att kompensationsledighet inte ska anses som arbetad tid. 

 

- De särskilda ersättningarna i §§ 19 – 21 har räknats upp med 2,2 procent. 

Handlingar i ärendet 

SKL:s cirkulär 16:20 

 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 17/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att på rekommendation av Sveriges 

Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse med 

anledning av träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 

arbetstagare i arbetslivsintroduktion – BAL 16 med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet fr.o.m. 2016-05-01 att anta ändringar i Bestämmelser 

för arbetstagare i arbetslivsintroduktion – BAL 16 samt att efter framställan från 

respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – BAL 16 i enlighet med 

det centrala förhandlingsprotokollet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/235 

§ 30 Avslutande av stiftelsen Göhles och Ullenska 

testamentet 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-02-23 att Hagfors kommun ges tillstånd, 

enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda, 

eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka 

tillgångarna i Stiftelsen Göhles och Ullenska testamentet. 

Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte 

stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat. 

Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse 

till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut 

stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och 

därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva. 

Stiftelsen Göhles och Ullenska testamentet 

vänder sig till elever i före detta Gustav Adolfs kommun att användas vid 

studiebesök, skolresa, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt 

ändamål. Donationen från Göthes lämnades till Gustav Adolfs skolrote, 1897-07-

20 och donationen från Ullenska lämnades 1876-01-30. Då både skolan i 

Gustavsfors och Sättraskolan i Hagfors är nedlagda återstår att fördela kapitalet 

till Älvstrandens Bildningscentrum och då till grundskolans F-6. Stiftelsen 

förvaltas av barn- och bildningsutskottet. behållningen är 29 835 kr. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-08 

Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-02-23 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att behållningen delas lika mellan skolresa för årskurs 

3, årskurs 5 och annan kulturell verksamhet för F-6. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Anja Heidkamp, rektor 4-6 Älvstranden 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 19/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/236 

§ 31 Avslutande av stiftelsen Magda och Gustaf 

Reuterbergs donationsfond 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-02-23 att Hagfors kommun ges tillstånd, 

enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda, 

eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka 

tillgångarna i Magda och Gustaf Reuterbergs donationsfond. 

Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte 

stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat. 

Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse 

till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut 

stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och 

därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva. 

Stiftelsen Magda och Gustaf Reuterbergs donationsfond 

Fonden lämnades till före detta Gustav Adolfs kommun, 1961. Vänder sig till 

elever i årskurs 6 i före detta Gustaf Adolfs kommun som visat goda kunskaper i 

matematik. Tidigare var det rektor vid Sättraskolan som i samband med 

skolavslutningen utsåg lämpliga stipendiater. Då Sättraskolan är nedlagd bör det 

bli rektor vid Älvstrandens bildningscentrum årskurs 6, som får utse lämpliga 

stipendiater. Behållningen i stiftelsen är 2 800 kr. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilsson och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28 

Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-02-23 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att rektor vid Älvstrandens bildningscentrum årskurs 

4-6 utser stipendiater. Stipendierna utdelas innan 2016 års utgång. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Anja Heidkamp, rektor 4-6 Älvstranden 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 20/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/237 

§ 32 Avslutande av stiftelsen Lars Jonssons 

studiefond och Jöns Lakes donation 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-02-23 att Hagfors kommun ges tillstånd, 

enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda, 

eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Lars Jonssons studiefond och Jöns Lakes donation. 

Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte 

stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat. 

Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse 

till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut 

stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och 

därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva. 

Stiftelsen Lars Jonssons studiefond och Jöns Lakes donation 

Stiftelsen Lars Jonssons donation lämnades till Norra Råda kommun, 1950-09-27 

och stiftelsen Jöns Lakes donation lämnades till Norra Råda socken 1884-07-02. 

Efter permutation 1980-05-20 lades Jöns Lakes donation till Lars Jonssons 

studiefond. Fonden vänder sig till studerande ungdomar, 13-30 år, att användas 

som studiestöd. Sökanden skall ha varit bosatt och folkbokförd i Norra Råda 

församling inom Hagfors kommun i minst 5 år. Stiftelsen förvaltas av barn- och 

bildningsutskottet. Behållningen i stiftelsen är 33 670 kr.  

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28 

Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-02-23 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att genom annonsering i lokalpress och via Hagfors 

kommuns hemsida annonsera efter lämpliga destinatärer och fördela ut 

behållningen till inför höstterminen 2016. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 21/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/239 

§ 33 Avslutande av stiftelsen Anna och Viktor Kjelléns 

stipendium 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-17 att Hagfors kommun ges tillstånd, 

enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda, 

eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Anna och Viktor Kjelléns stipendium. 

Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte 

stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat. 

Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse 

till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut 

stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och 

därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva. 

Stiftelsen Anna och Viktor Kjelléns stipendium 

Donationen lämnades till dåvarande Ekshärads kommun, 1946. Vänder sig till en 

eller flera behövande, skickliga ungdomar som är folkbokförda i Ekshärads 

församling, för bidrag till vidareutbildning. Stiftelsen förvaltas av barn- och 

bildningsutskottet. Kapitalet i stiftelsen är 11 932 kr. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28 

Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-03-17 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att annonsera på Hagfors kommuns hemsida om 

möjligheten att söka bidrag inför höstterminen för vidarestudier efter gymnasiet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 22/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/240 

§ 34 Avslutande av Stiftelsen Rappholtska donationen 

och Stiftelsen Kamrer Lagergrens understödsfond 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-17 att Hagfors kommun ges tillstånd, 

enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda, 

eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka 

tillgångarna i Stiftelsen Rappholtska donationen och Stiftelsen Kamrer  

 

Lagergrens understödsfond. 

Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte 

stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat. 

Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse 

till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut 

stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och 

därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva. 

Stiftelsen Rappholtska donationen 

Donationsvillkor saknas. Stiftelsen härrör dock från före detta Norra Råda 

kommun. Enligt kommunens fondräkenskaper existerade stiftelsen redan år 1852. 

Avkastningen fördelades då i tre lika delar som fördelades mellan den värdigaste 

barnuppfostraren, inköp av läroböcker och dels tillfördes fattigkassan. Stiftelsen 

förvaltas av kommunstyrelsen. Kapitalet är 10 770 kr. 

Stiftelsen Kamrer Lagergrens understödsfond 

Donationen lämnades till dåvarande Norra Råda kommun, 1899. Vänder sig till 

fattiga barns underhåll folkbokförda i tidigare Råda socken. Fonden förvaltas av 

individ- och omsorgsutskottet. Kapitalet är 25 400 kr. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilsson och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28 

Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-03-17 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att socialchefen tillsammans med socialsekreterare 

utser behövande barnfamiljer folkbokförda i Norra Råda som får tillgodogöra sig 

stiftelsernas tillgångar innan 2016 års utgång. 

_____ 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 23/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Monica Hammar, Socialchef IFO 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 24/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/241 

§ 35 Avslutande av stiftelsen Olof Karlssons 

donationsfond 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-02-23 att Hagfors kommun ges tillstånd, 

enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda, 

eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Olof Karlssons donationsfond. 

Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte 

stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat. 

Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse 

till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut 

stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och 

därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva. 

Stiftelsen Olof Karlssons donationsfond 

Vänder sig till gamla trotjänarinnor eller likställda i Gustav Adolfs församling. 

Donationen överlämnades i slutet av 1800-talet till fattigvårdsstyrelsen i Gustav 

Adolfs kapellförsamling. Enligt beslut i socialnämnden 2000-10-16, § 142, skall 

enhetschefen för hemtjänsten i Hagfors/Gustavsfors tillse att möjliga mottagare 

erhåller vad reglerna för fonden säger. Stiftelsen förvaltas av individ- och 

omsorgsutskottet. Behållningen i stiftelsen är 19 342 kr. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28 

Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-02-23 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Vård- och omsorgsavdelningen utser destinatärer 

att fördela medlen till innan 2016 års utgång.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Eva Alama, vård- och omsorgschef 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 25/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/242 

§ 36 Avslutande av stiftelsen Yngve Bäckers 

minnesfond 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-16 att Hagfors kommun ges tillstånd, 

enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda, 

eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Yngve Bäckers minnesfond. 

Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte 

stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat. 

Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse 

till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut 

stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och 

därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva. 

Stiftelsen Yngve Bäckers minnesfond 

Fonden överlämnades till dåvarande Hagfors stad, 1966. Avkastningen skall 

utdelas som premium till elev vid Asplundsskolan som visat intresse för och 

skicklighet i gymnastik och idrott samt gjort sig känd för gott uppförande. Enligt 

fondens stadgar skall utdelningen upphöra efter 50 år, alltså år 2018. För det 

kapital som då står kvar skall genom skolstyrelsen (nuvarande barn- och 

bildningsutskottet) försorg inköpas lämpligt idrottspris, förslagsvis ett 

vandringspris som utdelas enligt skolstyrelsens bestämmande. Behållningen i 

stiftelsen är 3 300 kr. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28 

Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-03-16 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att rektor ÄBC 7-9, utser stipendiater innan 2016 års 

utgång. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Carina Ek-Stenmark, rektor Älvstranden 7-9 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 26/31 

  

2016-05-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/243 

§ 37 Avslutande av stiftelsen Anna Nilssons fond 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-17 att Hagfors kommun ges tillstånd, 

enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda, 

eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Anna Nilssons fond. 

Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte 

stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat. 

Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse 

till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut 

stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och 

därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva. 

Stiftelsen Anna Nilssons fond 

Vänder sig till reumatiskt sjuka personer bosatta inom Ekshärads församling. 

Donationen överlämnades till före detta Ekshärads kommun, 1961. Stiftelsen 

förvaltas av kommunstyrelsen. Kapitalet i stiftelsen är 73 481 kr. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28 

Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2016-03-17 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skänka behållningen i Stiftelsen Anna Nilssons 

fond till Hagfors-Ekshärads reumatikerförening. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2016/244 

§ 38 Avslutande av stiftelsen Marit Perssons 

donationsfond och stiftelsen Ingeborg Larssons fond 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-17 att Hagfors kommun ges tillstånd, 

enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda, 

eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Marit Perssons donationsfond och Ingeborg Larssons 

fond. 

Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte 

stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat. 

Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse 

till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut 

stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och 

därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva. 

Stiftelsen Marit Perssons donationsfond 

donerades till Ekshärads sockens fattigkassa, 1919. Skall användas till extra 

förplägnad för de boende på Bellmansgården. Kapitalet är 15 247 kr. 

 

Stiftelsen Ingeborg Larssons fond 

donerades till Ekshärads sjukhem, 1941. Avkastningen skulle användas till en 

frisäng för någon behövande. Efter beslut 1973 av kammarkollegiet får denna typ 

av stiftelse användas till rekreationsresor och konvalescentvård till de boende på 

Bellmansgårdens äldreboende. Kapitalet är 35 960 kr. 

Socialnämnden beslutade 2000-10-16, § 142, att ansvarig personal vid 

Bellmansgården tillser att boende på Bellmansgården erhåller vad reglerna för 

fonderna säger. Bägge dessa stiftelser förvaltas av individ- och omsorgsutskottet. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28 

Beslut från länsstyrelsen i Dalarnas län, 2016-03-17 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge enhetschef på Bellmansgården i uppdrag att 

innan 2016 års utgång förbruka tillgångarna i stiftelserna till det ändamål de är 

bestämda. 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Maud Johansson, enhetschef Bellmansgården 
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Dnr KS 2016/245 

§ 39 Avslutande av stiftelser i Hagfors kommun 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2016-03-16 att Hagfors kommun ges tillstånd, 

enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) att för det ändamål de är bestämda, 

eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka 

tillgångarna i Stiftelsen Britta Öhlens minne, Stiftelsen Piscator, Lysholm och 

Pallinska och Thybergska fonden och Dahlska donationen. 

Ett tillstånd att ta i anspråk stiftelsens kapital för ändamålet förändrar inte 

stiftelsens status. En stiftelse är en stiftelse till dess kapitalet är förbrukat. 

Länsstyrelsens tillstånd innebär inte att stiftelsen övergår från att vara en stiftelse 

till att bli en ändamålsbestämd gåva. Det är således inte möjligt att betala ut 

stiftelsens behållning till ett visst konto som administreras av kommunen och 

därefter behandla pengarna som en ändamålsbestämd gåva. 

Stiftelsen Britta Öhlens minne 

donerades till före detta Ekshärads kommun, 1943. Vänder sig till behövande 

änkor inom före detta Ekshärads kommun för att bereda dem extra julglädje. 

Kapitalet är 11 765 kr. 

 

Stiftelsen Piscator, Lysholm och Pallinskaoch Thybergska fonden 

donerades 1820 till Ekshärads sockens fattigkassa. Kapitalet är 32 507 kr. 

 

Stiftelsen Dahlska donationen 

donerades 1858 till Ekshärads sockens fattigkassa. Skall tillgodose lämpligt behov 

inom Ekshärads församling. Kapitalet är 1 958 kr. 

Samtliga ovanstående stiftelser vänder sig till äldre i Ekshärads församling och 

förvaltas av individ- och omsorgsutskottet. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons och Desirée Walstads skrivelse, 2016-04-28 

Beslut från länsstyrelsen i Dalarnas län, 2016-03-16 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skänka behållningen i ovanstående stiftelser till 

Ekshärads församling att användas till lämpligt behov för boende i församlingen. 

_____ 
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§ 40 Information 

Kommunchef Jan Lilja informerar om att det är många olika projekt i omlopp just 

nu. Resurser i form av personal saknas för att kunna hantera och sköta alla projekt 

på rätt sätt. Större restriktivitet och försiktighet måste iakttas innan nya projekt 

inleds och de bör helst planeras in i verksamheterna. 

_____ 

 
 


