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Dnr KS 2016/180

§ 109 Budgetuppföljning kommunstyrelsen januarimaj 2016
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-maj 2016 uppgår till
284,5 miljoner kronor (mkr) vilket är 9,2 mkr lägre än budget (+3,1 %).
Kapitalkostnader, internhyra, interna fördelningar av kost och städ samt kostnader
för försäkringar är nu inlagda i både redovisning och budget. Saknas gör
utfördelning av löneökningspott vilken blivit försenad med anledning att samtliga
avtal inte var klara på central nivå. Prognosen för valnämndens kostnader för
helåret har uppskattningsvis justerats med hänsyn till möjligt lokalval.
Långtidsprognos avseende pensionskostnader inhämtats under mars från KPA
med relativt större kostnader än vad som budgeterats. Årets andra prognos på
skatteintäkter och generella bidrag (cirk 16:17) har använts i prognosen för
helåret. Prognosen innebär större intäkter om 4,2 mkr jämfört med budgeterat men
1,9 mkr mindre intäkter än föregående prognos. Vidare har prognosen för
finansiella intäkter skruvats ner med hänsyn till ränteläge samt lägre
borgensavgifter från dotterbolagen beroende av lägre borgensbelopp.
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli -0,8
mkr jämfört med budget (-0,1 %). Avvikelserna mot budget i årets första
helårsprognos är:











Kommunledningsutskottet
IOU: Sociala avdelningen
IOU: Vård- och omsorgsavdelningen
Barn- och bildningsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet
Miljö- och byggnadsnämnden
Valnämnden
Skatteintäkter o generella bidrag
Pensionskostnader
Finansnetto

0,4 mkr
1,4 mkr
-0,6 mkr
0,0 mkr
0,0 mkr
0,0 mkr
-0,3 mkr
4,2 mkr
-1,7 mkr
-0,5 mkr

Budgeterat resultat för 2016 enligt beslut i november 2015 av
kommunfullmäktige var +11,7 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +14,6 mkr.
Förslag till åtgärder:
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till
besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive
verksamhetsrapport.
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Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-06-14
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2016/275

§ 110 Försäljning av Råda 4:43, Hemgårdens
charkuteri, Råda
Den 14 juni 2016 inkom nuvarande hyresgäst inom lokalen, August Larsson
Charkuteri AB med förfrågan om att få förvärva fastigheten Hagfors Råda 4:43,
”Hemgården”.
Köpekontrakt har i enlighet med intresseanmälan upprättats och innebär att
fastigheten säljs för en köpeskilling om 1 krona med tillträdesdag 2016-10-01.
Vidare stadgar köpekontraktet att Hagfors Kommun friskrivs från allt ansvar
avseende fastighetens skick och status både ovan och under mark samt att
samtliga kostnader förenade med överlåtelsen bekostas av köparen.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättade avtal och beslutar att överlåta
fastigheten Hagfors Råda 4:43 till August Larsson Charkuteri AB (556414-7485)
för en köpeskilling om 1 krona och med tillträdesdag 2016-10-01 samt i enlighet
med övriga villkor enligt upprättat kontrakt.
_____
Beslutet skickas till
August Larsson Charkuteri AB, Älvdalsvägen 35, 683 93 Råda
Fastighetschef Louise Sjöholm
Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2016/252

§ 111 Partistöd 2016 - Vänsterpartiet och Miljöpartiet
Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande
mandatperioden så för att partier ska kunna erhålla partistöd ska beslut fattas i
fullmäktige.
För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna lämna en
redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en granskningsrapport
utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd betalas ut i förskott gäller
dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 2016, dock ska fullmäktige
fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är
representerade i kommunfullmäktige:
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Miljöpartiet

18 mandat
5 mandat
4 mandat
3 mandat
2 mandat
2 mandat
1 mandat

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6
enligt följande princip
-

20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i
kommunfullmäktige.

-

80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för
varje mandat.

Anslaget för 2016 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor
(10 600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat).
Miljöpartiet har, efter ett flertal påminnelser och kontakter med
partirepresentanter, inte lämnat in någon redovisning eller granskningsrapport för
år 2015 och gör således inget anspråk på partistöd för år 2016.
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Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-07-18
Vänsterpartiets verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2015
Vänsterpartiets revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande:
Vänsterpartiet erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2016
Miljöpartiet erhåller inget partistöd för 2016
_____
Beslutet skickas till
Keith Aheinen, keith.aheinen@gmail.com
Annika Arnesdotter, annikaarnesdotter@hotmail.com
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Dnr KS 2016/262

§ 112 Nya timplaner läsåret 2016-2017
Riksdagen har under 2016 beslutat om en utökad undervisningstid i matematik för
grundskolans årskurs 4-6 med start läsåret 2016-2017. Svenska elevers
matematikkunskaper har under 2000-talet försämrats och syftet med att utöka
timplanen är att eleverna ska få mer matematik på schemat för att nå
kunskapskraven.
För att kunna utöka med fler undervisnings timmar i matematik för årskurs 4-6 i
Sunnemo, Råda och på Älvstranden bildningscentrum (ÄBC) är förslaget att en
skoldag i veckan förlängs. Gällande Kyrkhedens skola krävs ingen förändring för
att möta kravet på utökad timplan då undervisningstiden redan är förlängd tre
dagar i veckan. Förslaget om nya timplaner kommer att påverka skolskjuts i
Sunnemo, Råda och på ÄBC.
Handlingar i ärendet
Jenny Dahlins skrivelse, 2016-06-20
Förslag på nya timplaner för läsåret 2016-2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta de nya timplanerna för läsåret 2016-2017.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors skolområde
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Dnr KS 2016/267

§ 113 Förslag till reviderat avtal om samverkan i
gemensam hjälpmedelsnämnd
Landstinget i Värmland bildade en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i
Värmland 2004-01-01. Hjälpmedelsnämnden har arbetat fram ett reviderat avtal
med anledning av vissa svårigheter vid tillämpning av gällande avtal.
Förslag till nytt samverkansavtal skickades på remiss till kommunerna och
landstinget 2016-06-17, för att inhämta synpunkter på föreslagna ändringar, enligt
beslut i Hjälpmedelsnämnden 2016-05-27. Revidering av samverkansavtalet
förutsätter att motsvarande ändringar görs i reglementet och att samtliga
deltagande kommuner och landstinget fattar beslut.
Hjälpmedelsnämnden önskar att synpunkterna skall ha inkommit senast den 31
augusti 2016, så att nytt samverkansavtal hinner beslutas i Hjälpmedelsnämnden i
september. Det slutliga förslaget behöver sedan godkännas av respektive kommun
och landstinget innan årsskiftet. Det nya avtalet är tänkt att gälla från 2017-01-01.
Ändringarna avser bland annat hjälpmedelsnämndens uppgifter och
resursfördelningen mellan huvudmännen. Därtill har vissa redaktionella ändringar
gjorts gällande det arbete som utförs idag inom hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.
I förslaget föreslås en organisationsförändring som förtydligar verksamheten som
svarar under hjälpmedelnämnden. Man delar upp hjälpmedelservice i två delar, en
del som finns kvar och arbetar på uppdrag från landstinget och en annan kompetenscentrum som skall arbeta på uppdrag av hjälpmedelsnämnden.
Den nya organisationen, dess ansvar och befogenheter behöver dock förtydligas i
avtalet.
I förslag på nytt avtal förslås även en ny kostnadsfördelning mellan kommunerna
och landstinget från 21 % för kommunerna och 79 % för landstinget, till 50 % för
kommunerna och 50 % för landstinget. Den nya kostnadsfördelningen anses vara
en mer rättvis fördelning än tidigare. Då kommunerna och landstinget har ett delat
ansvar för invånarna i Värmland. Fördelningen mellan kommunerna baseras dock
som tidigare på andelen 80 år och äldre.
Det reviderade avtalet medför förändrad årskostnad för kommunerna. För Hagfors
kommun medför det nya avtalet en kostnadsökning med 18 tkr per år.
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Kommunerna skall enligt förslag på nytt avtal själva ansvara för upphandling av
inkontinenshjälpmedel till vård- och omsorgstagare i särskilt boende. Den
gemensamma nämnden skall enligt förslaget enbart ansvara för upphandling av
inkontinens hjälpmedel avseende vård- och omsorgstagare i ordinärt boende.
Avgränsningen medför att kommunerna antingen själva eller genom gemensam
fullmakt, får göra upphandlingarna. Hur avgränsningen är, för de
inkontinenshjälpmedel som enbart ingår i landstinget uppdrag - inte reglerat i
avtalet. Avgränsningen kan medföra lägre kompetens vid upphandling samt högre
kostnader för inkontinenshjälpmedel då volymen minskar.
De redaktionella förändringarna medför att avtalet blir mer övergripande och inte
så detaljerat. Vilket i sig inte är något hinder men medför att berörda parter bör ha
riktlinjer och rutiner för hur det gemensamma arbetet skall utformas.
Remissvar
Vård- och omsorgsavdelningen i Hagfors kommun bedömer att förslag på ny
kostnadsfördelning är rimlig.
Upphandlingen av inkontinenshjälpmedel till personer som bor på särskilt boende
bör dock ligga kvar under hjälpmedelsnämnden, även om kommunen har
kostnadsansvar. Likvärdigt arbetssätt bör tillämpas för de inkontinenshjälpmedel
som ingår under landstingets ansvar.
I förslag på nytt avtal behöver organisationen, dess uppdrag, ansvar och
befogenheter tydliggöras.
Vård- och omsorgsavdelningen har inga synpunkter på de redaktionella
förändringarna som finns i avtalet.
Ekonomiska konsekvenser.
Hagfors kommun betalar 168 tkr per år till gemensam hjälpmedelsnämnd,
reviderat avtal innebär, fr.o.m. 2017 en kostnadsökning med 18 tkr.
Handlingar i ärendet
Vård- och omsorgschef Eva Alamas och verksamhetschef Rehab/MAR Carina
Wibergs skrivelse, 2016-08-11
Förslag på reviderat avtal för Hjälpmedelsnämnden
Förslag på reviderat avtal för Hjälpmedelsnämnden med spårade ändringar
Debitering Hjälpmedelsnämnden/kommun
Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämndens möte den 27 maj 2016
Presentation över förslag på nytt avtal och organisation
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna remissvar gällande reviderat avtal om
samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd.
_____
Beslutet skickas till
Carina Wiberg
Eva Alama
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§ 114 Svar på motion angående hundaktivitetsbana
Motionären föreslår att Hagfors kommun ska anlägga en motions-/aktivitetsbana
för hundar och hundägare. Vidare föreslås att banan ska vara ca 5 kilometer, att
det ska finnas bänkar, hinder, enkel grillplats med mera.
Hagfors kommun är rikt på föreningar i vilka våra kommunmedborgare kan
engagera sig och gemensamt utöva och utveckla olika typer av aktiviteter. Det
som motionären efterfrågar är en anläggning som mycket väl skulle kunna
anläggas och drivas i en förening. Dock är det inte en anläggning som ska byggas
och drivas i kommunal regi. För eventuellt ekonomiskt stöd till föreningar och
anläggningar hänvisas till gällande regelverk hos Hagfors kommun.
Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Nyborgs skrivelse, 2016-06-23
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
”SD Hagfors reserverar sig till beslut att avslå motionen”
_____
Beslutet skickas till
Lisen Persson
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§ 115 Anmälningar
UPH 2016-02
Avtal 2016-02 ”Tillfälliga lokaler vid ÄBC i Hagfors”
UPH 2016-04
Avtal 2016-04 A ”Farligt avfall”
UPH 2016-05
Avtal 2016-05 ”Utbyggnad stamfibernät”
UPH 2016-08
Avtal 2016-08 ”Färskt hängmörat kött”
UPH 2016-11
Avtal 2016-11 ”El-energi”
UPH 2016-12
Avtal 2016-12 A ”Konsultstöd Kv. Cykeln”
Dnr 2015/309 handling 4
Skolinspektionen: Avslutat ärende gällande anmälan om skyldigheten att
motverka kränkande behandling och elevens rätt till utbildning vid Älvstrandens
bildningscenter i Hagfors kommun
Dnr 2015/326 handling 9
DO: Begäran om yttrande angående anmälan till DO
Dnr 2016/11 handling 28
Samverkansavtal om gemensamt biblioteksdatasystem och gemensam
biblioteksweb
Dnr 2016/11 handling 31
Uppsägning av Avtal gällande elevhälsodatabasen ELSA för barn och unga
Dnr 2016/11 handling 33
Förlängning av avtal 178-205 Gräsklippning
Dnr 2016/11 handling 35
Förtida avslutning av avtal 2015-08A mellan Hagfors kommun och Skanska
Sverige A
Dnr 2016/11 handling 30
Avtal mellan Hagfors kommun och SveDem
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Dnr 2016/257 handling 1
Beslut att bevilja medel för projekt Kultur för äldre 2016
Dnr 2016/258 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Sunnemo skola
Nyhetsbrev juni 2016
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2016/23

§ 116 Delegeringsbeslut
Dnr 2016/5 handling 16
Personalärenden - maj 2016
Dnr 2016/5 handling 17
Delegeringsbeslut Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel,
Ekshärads Hembygdsförening
Dnr 2016/5 handling 18
Ansökan om byte av huvudman samt inriktning för projektet ung idé till ung
digital idé
Dnr 2016/5 handling 19
Personalärenden - juni 2016
Dnr 2016/5 handling 21
Delegeringsbeslut Svar om medlems intresse att erlägga särskild insats under
2016 – Kommuninvest
Dnr 2016/5 handling 22
Delegeringsbeslut Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel,
Gustav Adolfs Hembygdsförening
Dnr 2016/6 handling 16
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2016/6 handling 17
Delegeringsbeslut maj 2016 barn – och ungdomsenheten
Dnr 2016/8 handling 21
Delegeringsbeslut Vård- och omsorg
Dnr 2016/8 handling 22
Delegeringsbeslut Bostadsanpassning
Dnr 2016/8 handling 23
Delegeringsbeslut LSS och socialpsykiatri
Dnr 2016/8 handling 24
Delegeringsbeslut Ekonomiskt bistånd
Dnr 2016/8 handling 25
Delegeringsbeslut Vård- och behandling
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Dnr 2016/9 handling 3
Delegeringsbeslut Ansökan från Bygg- och Markteknik AB om tillfälligt tillstånd
att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Uddeholmsladan
Dnr 2016/9 handling 4
Delegeringsbeslut Ansökan från Bygg- och Markteknik AB om tillfälligt tillstånd
att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Uddeholmsladan
Dnr 2016/9 handling 5
Delegeringsbeslut Ansökan från Brukshotellet restaurang & Pub i Hagfors AB om
stadigvarande tillstånd att servera alla slag av alkoholdrycker till allmänheten och
slutna sällskap samt catering vid Brukshotellet i Hagfors
Dnr 2016/9 handling 9
Delegeringsbeslut Ansökan från Restaurang o Pub Bruksmästar´n AB om tillstånd
att till slutet sällskap under perioden 2 juni-4augusti servera starköl och andra
jästa alkoholdrycker vid Tallhults Motorstadion
Dnr 2016/49 handling 20
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – PRO Hagfors
Dnr 2016/49 handling 21
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Klarälvdalens kanot& multisportklubb
Dnr 2016/49 handling 22
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Edebäckskören
Dnr 2016/49 handling 23
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Drag i Blinkenbergs i samarbete med
Studiefrämjandet
Dnr 2016/49 handling 24
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Kulturföreningen Västra Täppan
Dnr 2016/49 handling 25
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – IK Vikings Friidrottsklubb
Dnr 2016/49 handling 26
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Innan luften går ur, ett projekt inom
kulturevenemang
Dnr 2016/49 handling 27
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Uddeholms Golfklubb
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Dnr 2016/114 handling 4
Mångfalds- och integrationsinitiativ – Ekshärads Röda Korskrets
Dnr 2016/114 handling 5
Mångfalds- och integrationsinitiativ – NBV-Värmland, Hagforsavdelningen
Kommunledningsutskottets protokoll 2016-06-27 §§ 41-44
Individ-och omsorgsutskottets protokoll 2016-06-27 §§ 31-36
Barn- och bildningsutskottets protokoll 2016-06-28 §§28-31
Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2016-06-28 § S 123-170
Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2016-07-19 § S 171
Hagforshems protokoll 2016-04-21 §§ 27-34
Hagforshems protokoll 2016-05-19 §§ 35-42
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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§ 117 Information
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) informerar om två work shops
som kommer äga rum under september månad. Styrgruppen skulle vilja ha sju
politiker som deltar med spridning på partitillhörighet, ålder och kön. Åsa
Johansson (S), Ann-Sofie Ronacher (S) och Stellan Andersson (C) kommer att
delta vid båda tillfällena. Den första work shopen, som handlar om mål och
styrning, kommer att hållas i plenisalen i Ekshärad 2016-09-13 mellan klockan
13:00 och 17:00. Förutom ovan nämnda politiker kommer Sten-Inge Olsson (S),
Dennis Byberg (M), Anna-Greta Johansson (S) och Mikael Edvardsson (SD) att
närvara. 2016-09-23 mellan klockan 8:00 och 12:00 hålls en varumärksworkshop
där Hans Liljas (L), Margot Carlsson (S) och Karl Persson (SD) kommer att delta.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) informerar vidare om att
insamlingarna till Hagforsstrategin är klara och att en utställning med resultatet
kommer att hållas. I samband med utställningen finns förslaget att en paneldebatt
skulle kunna anordnas med representanter från samtliga partier och med frågor
som berör Hagforsstrategin. Paneldebatten skulle avslutas med frågor från
publiken som rör strategin. Dag och tidpunkt för debatten är inte bestämd men
förslaget är någon kväll mellan 3 och 23 oktober.
Kommunchef Jan Lilja informerar om man till det utredningsuppdrag som
beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde har anlitat Tage Nordkvist. Tage
Nordkvist är en person som har stor erfarenhet av skolvärlden då han bland annat
jobbat som rektor, skolchef och chef för skolverket.
Vidare informerar kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson och kommunchef
Jan Lilja om personalsituationen under sommaren. Förutom vissa svårigheter att
få tag på personal, bland annat inom hemtjänsten, har det flutit på bra. Däremot
har orosanmälningarna ökat inom barn- och bildning och fler insatser på grund av
alkohol och droger har krävts inom individ- och omsorg.
Hedegård och Björns Wärdshus kommer att stängas och Kyrkhedens skola har
återigen utsatts för vandalism. Den här gången var det en entrédörr som slogs
sönder.
Avslutningsvis informerar kommunchef Jan Lilja om att den nya skolchefen,
Tove Frostvik, påbörjar sin anställning 2016-10-01.
_____
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