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Dnr KS 2017/327

§ 60 Delårsbokslut 2017
Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari – augusti 2017
samt prognos för helåret.
Delårsbokslutet per 31 augusti 2017 uppvisar ett positivt resultat på 47,2 miljoner
kronor (Mkr). Budgeterat resultat för motsvarande period är +21,5 Mkr vilket
således innebär en positiv resultatavvikelse med 25,7 Mkr. Utfallet per 31 augusti
2016 var +60,5 Mkr. Således är utfallet för perioden januari-augusti 2017 13,3
Mkr lägre än motsvarande period året innan.
Prognosen för hela året 2017 antas bli +21,8 Mkr. Detta innebär en positiv
avvikelse med +11,6 Mkr mot budgeterat resultat för 2017.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 129
Revisorsyttrande, 2017-10-18
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2017-10-09
Delårsrapport januari-augusti 2017
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2017/171

§ 61 Målkortsrapportering 2017
Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som
bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna
kortsiktiga mål som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga mål; nöjda
medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett kreativt och målinriktat
arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi.
Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det andra tertialet
2017. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun
har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande
resultatet av de korsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns
övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort.
De kortsiktiga målen bedöms utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. För de
icke-numeriska målen så innebär rött: ej påbörjat, gult: påbörjat/ännu inte uppfyllt
och grönt: uppfyllt/inga fler aktiviteter. För de numeriska målen så bedöms målet
som rött om mindre än 90 % av målet är uppfyllt, gult om 90 % eller mer av målet
är uppnått och grönt om 100 % eller mer av målet är uppnått.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 130
Utvecklingskoordinator Christoffer Branzéns skrivelse, 2017-10-09
Målkortsrapportering, 2017-08-31
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapporteringen för andra tertialet 2017.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 6/21

2017-10-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2017/282

§ 62 Informationssäkerhetspolicy
Hagfors kommun och dess bolag hanterar stora mängder information. Att
information som kommunen hanterar i relation till anställda, förtroendevalda,
brukare och allmänheten är korrekt utgör en grund för tillit och förtroende.
Information behöver hanteras på ett säkert sätt som gör att var och en som lämnar
eller samlar in information ska kunna förlita sig på att den är riktig, konfidentiell,
tillgänglig och spårbar med respekt för individen och den personliga integriteten.
Detta oavsett om informationen behandlas manuellt eller automatiserat och
oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Informationens säkerhet
är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter och bolag inom Hagfors
kommun
Ett förslag på informationssäkerhetspolicy har arbetats fram som beskriver hur
kommunkoncernen ska arbeta för att uppnå en god informationssäkerhet.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 131
Kommunledningsutskottets protokoll, 2017-09-25 § 27
Förvaltningssekreterare Linda Jonssons skrivelse, 2017-08-08
Informationssäkerhetspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta informationssäkerhetspolicyn för Hagfors
kommun.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
IT-enheten
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Dnr KS 2016/16

§ 63 Svar på Medborgarförslag om stadsbuss i
Hagfors
Skyddande av personuppgift har i ett medborgarförslag lämnat förslag om att
införa stadsbuss i Hagfors som alternativ till bil då centrum är utspritt och det
finns butiker på olika platser inom tätorten.
Förslaget om stadsbuss har precis som du framför i ditt förslag lyfts vid tidigare
tillfällen. Underlaget för att ha en särskild stadsbuss bedöms dock som för lågt
och Hagfors kommun arbetar därför tillsammans med Värmlandstrafik med att de
busslinjer som kommer till Hagfors också ska kunna täcka upp centrumområdet
inom sina respektive linjer. Som exempel kan nämnas linje 300 som kommer in i
Hagfors via Uvedsvägen och stannar vid busstationen innan den åker runt centrum
innan den åker ut ur Hagfors via Uvedsvägen tillbaka mot Karlstad. Detsamma
gäller för linje 600 som kommer in i Hagfors via Dalavägen och åker runt
centrum innan den stannar på busstationen. När linje 600 går i riktning mot
Karlstad åker bussen från busstationen och runt centrum innan den åker ut ur
tätorten. Både linje 300 och linje 600 trafikeras flera gånger dagligen och särskilt
under dagtid måndag-fredag. Mot bakgrund av att det är ett litet antal resenärer
som väljer att åka buss inom tätorten samt det faktum att det finns flera avgångar
att välja på inom de busslinjer som trafikerar sträckan bedöms det inte aktuellt att
införa något särskild stadsbuss inom Hagfors.
För den som vill ställa bilen till förmån för att gå eller cykla så har Hagfors
kommun ett väl utbyggt gång- och cykelnät där Uvåslingan med sitt läge längs
båda sidor om Uvån knyter ihop tätorten.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 139
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-09-26 § 78
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2016-10-10.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-09-19.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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Dnr KS 2016/16

§ 64 Svar på Medborgarförslag om återvinning av
material till skolor och förskolor
Skyddande av personuppgift har inkommit med ett medborgarförslag om att
kommunen ska arbeta med kreativt återvinnande där företag kan lämna överblivet
material till skola och förskola istället för att kasta bort det. Som exempel anger
Cecilia EU-projektet Remida som bland annat har startats upp i Vaggeryd.
Idén om kreativt återvinnande där olika aktörer överlåter överblivna material eller
produkter till andra aktörer eller till det allmänna är god och kan rätt hanterad
skapa förutsättningar för kreativitet och långsiktigt arbete mot såväl kommunala,
regionala som nationella miljömål.
För att hantera ett sådant projekt krävs det dock utbildad personal samt resurser att
hantera det material som kommer in då materialet inte bara ska tas om hand, det
måste också inventeras och kontrolleras samt bedömas utifrån övriga policys och
riktlinjer som tillämpas inom kommunen och som gäller för den verksamhet som
aktören önskar skänka produkten till.
Inom förskola och skola finns det många regler och riktlinjer för vilka produkter
och material som kan och får användas. Framförallt viktigt är de regler och
riktlinjer som rör hälsa och säkerhet. Vilket Hagfors kommun valt att prioritera
högt för förskolorna.
Inom Hagfors kommun har förskolan sedan 2015 arbetat med att minska
kemikalier i verksamheten. Under 2016 genomfördes en inventering genom
Sunda Hus och flera insatser har sedan gjorts för att skapa en friskare miljö för de
minsta invånarna. Produkter som inte är avsedda att användas av barn i skola och
förskola, såsom byggmaterial, däck, elektronikprodukter, telefoner m.m. som ofta
är populärt att skänka kan innehålla höga halter av oljor och kemikalier som inte
är lämpliga i en förskolemiljö. Dessa produkter har också en tendens att de
släpper ifrån sig kemikalier lättare vid kontakt med hud, mun och slemhinnor än
produkter avsedda för att tåla den lek som förekommer i förskolemiljö.
Hagfors kommun har i nuläget inte de personella resurser som krävs för att
hantera ett projekt för kreativt återanvändande, däremot har Hagfors kommun
tidigare ställt sig positiv till privata initiativ genom att medge privat container för
second hand och gåvor inom den kommunala återvinningscentralen. Där har
människor som haft föremål att kasta bort men som kan återanvändas kunnat välja
att skänka sin produkt istället för att kasta den. En förutsättning har dock varit att
initiativtagaren själv äger och ansvarar för container samt sköter hantering med
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tömning och städning.
Karlstad kommun har satt ihop en informationssida för den som vill läsa mer
http://skola.karlstad.se/kemikaliekoll
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 140
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-09-26 § 79
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2016-10-10.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-09-19.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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Dnr KS 2016/16

§ 65 Svar på medborgarförslag angående rökfria
arbetsplatser
Enligt tobakslagen ska inga arbetstagare utsättas för tobaksrök mot sin vilja i
arbetslokal eller liknade utrymme där arbetstagaren är verksam. Det betyder att
den tid man arbetar eller har paus skall vara rökfri.
I Hagfors kommuns medarbetarundersökning 2016 var det 15 % av Hagfors
kommuns medarbetare som uppgav att de röker en eller flera gånger i veckan,
vilket motsvarar drygt 150 medarbetare.
Hagfors kommun har i sina olika verksamheter rökförbud i samtliga lokaler
inomhus. Utomhus finns särskilt anvisade ytor där det är tillåtet att röka – och där
sker rökning under paus eller rast. Bland annat är det rökförbud vid entréer och
under fönster, för att förhindra att röklukt sprids till lokaler, utrustning och
material.
Hagfors kommun har via vår företagshälsovård och genom Friskvården i
Värmland erbjudit rök- och tobaksanvändningsprogram, där alla medarbetare
erbjudits att delta. Även fortsättningsvis planerar Hagfors kommun att erbjuda
sådana program för att stödja de medarbetare som önskar att upphöra med sin
tobaksanvändning. Arbetsgivaren kommer i första hand att vidta dessa åtgärder
som sker i fastställt program av erfaren personal, innan man införskaffar
nikotinplåster till verksamheterna. Notabelt i sammanhanget är att arbetsgivaren
vid ett beslut om förbud av rökning på arbetstid, arbetsrättsligt, har svårigheter att
förbjuda medarbetare att röka, då detta är tillåtet enligt vår lagstiftning.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 141
Kommunledningsutskottets protokoll, 2017-09-25 § 40
Åsa Johanssons svar på medborgarförslag, 2017-09-18
Skyddande av personuppgift medborgarförslag, 2016-12-10
Beslut
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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Dnr KS 2017/16

§ 66 Svar på medborgarförslag angående skylt i
Ekshärad
Skyddande av personuppgift har i ett medborgarförslag uttryckt önskemål om att
den gamla skylten vid riksväg 62 med texten ”äntligen Ekshärad” ska sättas upp
igen.
Först vill vi tacka för det inkomna medborgarförslaget. Vi vill även be om ursäkt
för att vårt svar har dröjt. En av anledningarna till dröjsmålet är att vi var tvungna
att säkerställa att den skylt som åsyftas var uppsatt och ägdes av Hagfors
kommun. Den aktuella skylten har en gång blivit uppsatt av Hagfors kommun och
det var således vår skylt.
Skylten togs bort på grund av att den var uttjänt.
Hagfors kommun har sedan tidigare beslutat att sätta upp nya välkomstskyltar vid
flera platser runt om i vår kommun. Dessa skyltar kommer att placeras utefter de
större vägarna när man åker in i vår kommun. Dock har vi inga planer på att
därutöver sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till våra tätorter. När det gäller
passerande trafik och besökare anser vi att vägverkets skyltar med ortsnamnet på
är informativa i avseende att upplysa kring vilken ort man passerar. Vidare finns
ytterligare information till besökare kring besöksmål med mera på de fem
infopoints som finns i vår kommun samt på vår turistinformation.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 142
Kommunledningsutskottets protokoll, 2017-09-25 § 41
Åsa Johanssons svar på medborgarförslag, 2017-09-18
Skyddande av personuppgift medborgarförslag, 2017-03-06
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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Dnr KS 2017/324

§ 67 Äskande om tilläggsbudget för
investeringsprojekt 1121 Centrumplan, delmoment
ombyggnation av Torget
2008 initierades Centrumprojektet i syfte att arbeta med att skapa ett
sammanhängande och trivsamt centrum. Flera åtgärder har under åren gjorts för
att förbättra logistiken, tillgängligheten samt trivseln. bland annat har en ny
busstation anlagts, ny återvinningsstation anordnas och parkeringsplatser
strukturerats upp för centrumområdets besökare. Inom ramen för projektet har en
större ombyggnation av Hagfors Torg funnits med för genomförande under 2017.
Projektering av torget pågick under 2016 och en bit in på 2017 och under våren
2017 påbörjades arbetena med att förverkliga beslutet om ett nytt torg.
Då den föreslagna ombyggnationen inte var färdigprojekterad i samband med att
investeringsbudgeten antogs för 2017 startades arbetena upp utan att en särskild
budget avsatts. Under våren togs en preliminär prognos fram och avdelningen
bedömde då att ombyggnaden skulle kunna finansieras med överskott från andra
projekt samt en del av de extra avsättningar som medgetts för markunderhåll.
Under sommaren 2017 har större delen av projekt genomförts och följts upp.
Sammanlagt kommer ombyggnationen av torget att kosta 4,5 miljoner kronor,
vilket är 3,9 miljoner kronor mer än den avsättning som fanns kvar för
centrumplanering från år 2016. Samtidigt kan avdelningen konstatera att de extra
medel som preliminärt avsatts för torgprojektet kommer att behövas för
upprustning av Klarälvsbanan då denna bedömts behöva ett större underhåll inför
Klarälvsloppen än vad som tidigare bedömts. Avdelningen äskar därför om
tilläggsbudget om 3,9 miljoner kronor för att få kostnadstäckning för
investeringsprojekt 1121, Ombyggnation av Torget.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 136
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-09-26 § 77
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2017-09-15.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsutskottets äskande om
tilläggsbudget om 3,9 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för investerings
projekt 1121 Centrumplan, delmoment ombyggnation av Torget.
Kommunstyrelsen anser dock att detta är ett överdrag som borde ha hanterats i ett
tidigare skede
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2017/326

§ 68 Ersättares turordning i styrelse, nämnder och
utskott
Kommunfullmäktige fattade 2015-02-23 § 4 beslut om ersättarnas turordning i
nämnder, styrelse och utskott. Då tolkningen av beslutet har sett olika ut i
nämnder och utskott har administrativa enheten arbetat fram ett nytt förslag till
beslut med avsikt att klargöra ersättares turordning i styrelse, nämnder och
utskott. Varje styrelse, nämnd och utskott har sin egen turordningslista.
Partierna har själva föreslagit vilket parti som ska ersätta i första, andra och tredje
hand och har fått ge sina synpunkter på det nya förslaget.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 132
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-09-19
Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-02-23 § 4
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens reglemente 14 § andra
stycket, miljö- och byggnämndens reglemente 8 § andra stycket samt
valnämndens reglemente 9 § tredje stycket ska tolkas enligt följande:
Vid förhinder för ledamöter tillhörande Socialdemokraterna kallas i första hand
ersättare från samma parti och i andra hand ersättare från V.
Vid förhinder för ledamöter tillhörande Centerpartiet kallas i första hand ersättare
från samma parti, i andra hand ersättare från M och i tredje hand ersättare från L.
Vid förhinder för ledamöter tillhörande Moderaterna kallas i första hand ersättare
från samma parti, i andra hand ersättare från C och i tredje hand ersättare från L.
Vid förhinder för ledamöter tillhörande Liberalerna kallas i första hand ersättare
från samma parti, i andra hand ersättare från C och i tredje hand ersättare från M.
Vid förhinder för ledamöter tillhörande Sverigedemokraterna kallas i första hand
ersättare från samma parti, i andra hand ersättare från C och i tredje hand ersättare
från L.
Vid förhinder för ledamöter tillhörande Vänsterpartiet kallas ersättare från samma
parti.
Finns ingen ersättare att tillgå efter partiernas önskemål, tjänstgör nästa ersättare i
turordningslistan, oavsett partibeteckning.
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Beslutet skickas till
Sekreterare i utskott och nämnder
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Dnr KS 2017/14

§ 69 Återrapportering av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats 2017
Kommunstyrelsen skall i april och oktober varje år återrapportera till
kommunfullmäktige de motioner och medborgarförslag som ännu inte har
besvarats.
Fram till och med 2017-10-09 har följande motion inte besvarats:
2017/15 handling 1
Motion angående busskortsbestämmelser
Fram till och med 2017-10-09 har följande medborgarförslag inte besvarats:
2016/16 handling 18
Medborgarförslag angående miljögifter och farliga kemikalier i förskolor
2017/16 handling 3
Medborgarförslag angående skylt i Ekshärad
2017/16 handling 34
Medborgarförslag angående lekplats i Hagälven
2017/16 handling 41
Medborgarförslag angående motionsspår på Mana/Värmullsåsen
2017/16 handling 55
Medborgarförslag angående belysning vid utegymmet i Ekshärad
2017/16 handling 56
Medborgarförslag angående iordningställande av ytan framför Hagfors stadshus
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 133
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-10-09
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats.
_____
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Dnr KS 2017/34

§ 70 Återrapportering av ej verkställda beslut KS
Dnr KS 2017/35
Återrapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om
personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg
Dnr KS 2017/35
Återrapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom
omsorg om personer med funktionshinder
Dnr KS 2017/36
Återrapportering av ej verkställda beslut, vård- och omsorg 2017
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 134
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2017-09-25 § 59
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-09-22
Statistikrapport t.o.m. 2017-09-22
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2017-08-28 § 51
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-07-03
Statistikrapport t.o.m. 2017-06-30
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2017-08-28 § 52
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-07-03
Statistikrapport t.o.m. 2017-06-30
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2017-08-28 § 53
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-08-15
Statistikrapport t.o.m. 2017-07-31
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2017-08-28 § 54
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-08-16
Statistikrapport t.o.m. 2017-08-15
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej
verkställda beslut
_____
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Beslutet skickas till
Eva Alama, vård- och omsorgschef
Ann Sjögren Bengtsson, tf. socialchef
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Dnr KS 2017/345

§ 71 Fyllnadsval av ledamot till valberedningen
Då Ann-Christine Janhagen-Olsén (S) avsagt sig sin plats som ledamot i
valberedningen ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2014-10-15 – 2018-1014.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Ingegärd Olsson (S) till ledamot i
valberedningen för mandatperioden 2014-10-15 – 2018-10-14 och Stig Jansson
(S) till ersättare i valberedningen för mandatperioden 2014-10-15 – 2018-10-14.
_____
Beslutet skickas till
Valberedningens ordförande Jan Bohlin
Ingegärd Olsson
Stig Jansson
Nämndsekretariatet
Personalenheten
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Dnr KS 2017/346

§ 72 Fyllnadsval av ersättare till
fullmäktigeberedningen
Då Ann-Christine Janhagen-Olsén (S) avsagt sig sin plats som ersättare i
fullmäktigeberedningen ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2014-10-15 –
2018-10-14.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Margot Karlsson (S) till ersättare i
fullmäktigeberedningen för mandatperioden 2014-10-15 – 2018-10-14.
_____
Beslutet skickas till
Valberedningens ordförande Jan Bohlin
Margot Karlsson
Nämndsekretariatet
Personalenheten
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Dnr KS 2017/23

§ 73 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-09-25 §§ 45-59
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 §§ 128-145
Rapport från revisorerna
Medborgarförslag angående belysning vid utegymmet i Ekshärad
Medborgarförslag angående att göra iordning ytan/parken framför stadshuset i
Hagfors
Medborgarförslag angående cykelpark
Medborgarförslag angående rondell på Dalavägen
Medborgarförslag angående hastighetsbegränsning vid
Uddeholmsvägen/Skolgatan
Medborgarförslag angående skyltar vid Monica Zetterlundmuséet
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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