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Dnr KS/2022:46

§ 1 - Kommunkoncernens låneram
Enligt kommunkoncernens finanspolicy, KF 2009-09-29 §68, skall
kommunfullmäktige besluta om storlek på kommunkoncernens låneram att gälla
för kommande år. Idag uppgår totala låneskulden till 262 990 883 kronor, varav
kommunen 155 000 000 kronor. För 2022 finns, enligt budget 2022, att
kommunen inte behöver ta upp nya lån. Däremot kommer befintliga lån att
behöva refinansieras.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-01-17 § 2
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2022-01-04
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar låneramen för 2022 till samma nivå som 2021,
maximalt 262 990 883 kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i
uppdrag att, var för sig eller gemensamt, underteckna de dokument som krävs för
att omsätta de lån som i övrigt förfaller under året.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Hagfors Energi AB
Hagforshem AB
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Dnr KS/2018:187

§ 2 - Beslut att anta förslag till Detaljplan för
Gustavagården, Geijersholm 1:9 och del av 1:37,
Hagfors kommun, Värmlands län
Planen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL
2010:900 (SFS 2014:900). Förslag till DETALJPLAN FÖR
GUSTAVAGÅRDEN, Geijersholm 1:9 och del av 1:37, Hagfors kommun, har
genomgått granskning under tiden 2021-10-13 - 2021-10-28.
Hagfors kommuns bedömning är att alla som under samrådet och
granskningen inkommit med skriftliga synpunkter där sakskäl bedömts föreligga
har fått sina synpunkter tillgodosedda. Länsstyrelsen har emellertid påpekat “att
kommunen bör undersöka behov av att utöka (m1)-området om det finns
osäkerheter kring släntkröns exakta läge över tid.”
Kommunens bedömning är att PM geoteknik anger de förutsättningar som
gäller och restriktioner som ska beaktas i samband med planens utformning.
Beställarens plan-konsult har gjort bedömningen att planens nuvarande
utformning tar skälig hänsyn till var och hur mycket marken får belastas samt att
PM geoteknik har god marginal till riskvärden och riskområden som är rimliga att
förvänta på grund av de pågående klimatförändringarna.
Hagfors kommun har upprättat ett granskningsutlåtande med tillhörande bilaga
daterade 2021-11-17. Antagandehandlingar daterade 2021-11-17, har upprättats.
Hagfors kommun har underrättat Fortum AB, Länsstyrelsen och Lantmäteriet (de
berörda som inkommit med skriftliga synpunkter på förändringar
respektive förbättringar av planförslaget) enligt PBL kap 5 § 24, att
granskningsutlåtandet med bilaga och förslag till antagandehandlingar
tillkännagivits på Hagfors kommuns hemsida (www.hagfors.se) samt på
kommunens anslagstavla, och om inga skriftliga synpunkter inkommit till
kommunen senast den 10 december 2021, betraktas planärendet som godkänt och
tas vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande.
Inga skriftliga synpunkter hade inkommit till Hagfors kommun inom angiven
sluttid 2021-11-10. Planärendet kan därmed tas vidare till kommunfullmäktige för
beslut om antagande.
Konsekvenser av planens genomförande
Ett antagande av planen bedöms vara förenligt med plan- och bygglagens
bestämmelser om god hushållning med markresurserna enligt PBL kap 2 § 2 och
miljöbalken kap 3. Planförslaget överensstämmer både med Hagfors kommuns
inaktuella Översiktsplan 2000 och intentionerna i pågående planarbete för ny
översiktsplan. Planförslaget är också förenligt med Hagfors kommuns
bostadsförsörjningsprogram 2017-2027, de lokala miljömålen i Hagforsstrategin
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och det nationella miljömålet God bebyggd miljö liksom de nya förslagen till
nationella mål för en Hållbar landsbygdsutveckling och Gestaltad livsmiljö.
Om planen genomförs fullt ut kommer Gustavagården att få ny användning för
bostäder (B), tillfälligt boende (O), kontor (K) och icke störande verksamheter
(Z). Bostadskomplement/komplementbyggnader kommer att kunna uppföras till
en maximal yta av 150 kvadratmeter inom Geijersholm 1:9.
Ett genomförande av detaljplanen möjliggör att den lokala utvecklingen på orten
stimuleras. Kombinationen BOKZ möjliggör att Gustavagården kan byggas om
till lägenheter för permanent boende samtidigt som rum och lokaler i källaren
kommer kunna hyras ut för tillfälligt boende och verksamheter som inte är
störande för de boende. Kombinationsmöjligheterna ger flexibilitet och kan
anpassas med hänsyn till den efterfråga som råder för envar tid.
Att bygga om Gustavagården till bostäder för permanent boende (B) möjliggör
omflyttning, inflyttning och återinflyttning till orten och kommunen. Distrikt
Gustav Adolf, som har minst folkmängd av kommunens fem distrikt, kommer
kunna öka sitt antal invånare. Gustavagården har ett bra läge invid väg 246 endast
4 kilometer från Hagfors. Det finns även goda möjligheter att installera
fiber/internet - enligt Hagforsstrategins mål 24 - att alla hushåll och företag ska ha
möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s.
Om planen genomförs kan Gustavagården tillvaratas och komma till användning
vilket bidrar till att uppfylla Hagforsstrategins mål 2 - Hagfors kommun som plats
att bo och leva på. Detaljplanen är ett litet men betydelsefullt steg på vägen mot
att generera en mer levande landsbygd och att vända den negativa befolknings
utvecklingen i kommunen. Planen bidrar till att stärka kommunens situation som
helhet och uppfylla Hagforsstrategins mål 1 - att befolkningsutvecklingen ska
vara positiv.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-01-17 § 3
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-12-14 § 102
Antagandehandlingar
Tjänsteskrivelse 2021-12-08
Planbeskrivning antagandehandling daterad 2021-11-17.
Plankarta antagandehandling daterad 2021-11-17.
Grundkarta ingår i plankartan.
Granskningsutlåtande daterad 2021-11-17.
Bilaga till granskningsutlåtande daterad 2021-11-17.
Tidigare beslutade handlingar
Fastighetsförteckning/samrådskrets upprättad 2021-0111.
Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2020-0925. PM Geoteknik upprättad 2021-06-01.
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Övriga dokument (kan begäras ut)
Beslut Ks § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys.
Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 (inaktuell), hänvisning till
Kommunfullmäktiges beslut § 87, 2019-09-30.
Tidigare beslut
Beslut om planbesked Kommunledningsutskottet, § 81, 2019-10-01.
Beslut om samråd Kommunledningsutskottet, § 4, 2021-01-28.
Beslut om granskning Kommunstyrelsen, § 138, 2021-09-13.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2021-11-17, i
enlighet med 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt att anta Förslag till
DETALJPLAN FÖR GUSTAVAGÅRDEN, Geijersholm 1:9 och del av 1:37,
Hagfors kommun. Motsvarande område i gällande detaljplan ska utgå.
Beslutet skickas till:
mie.ostlund@gmail.com
daniel@sbkvarmland.se
marielle@sbkvarmland.se
miljo.bygg@hagfors.se
hakan.finnkvist@hagfors.se
louise.sjoholm@hagfors.se
ricardo.archer@hagfors.se
emil.florell@hagfors.se
liisa.larsson@hagfors.se
johannes.ainergren@hagfors.se
jenny.fridberg@hagfors.se
annika.ekblom@hagfors.se
plan.varmland@lansstyrelsen.se
registrator@lm.se
pernilla.spetz@fortum.se
utdelningsforbattringar@postnord.com
skanova-remisser-orebro@skanova.se
lars.c.olsson@trafikverket.se
RES.elleviofysiskplanering@ellevio.se
registrator.bergslagen@polisen.se
samt övriga som har rätt att informeras om planärendet enligt kommunens postoch sändlista.
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Dnr KS/2021:622

§ 3 - Beslut om återtändning av gatubelysningsstolpar
Belysningsanläggningar har varit föremål för diskussion i många kommuner
under många år och det råder olika inriktningar på hur man valt att arbeta med
belysning på kommunala, statliga och enskilda vägar i landets olika kommuner.
Inom Hagfors har det generellt varit viktigt att det ska finnas belysning där
människor bor samt där det utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms tryggare
med belysning än utan, t.ex. vid vissa korsningar och busshållplatser. Barn och
ungas skolväg har även i arbetet med belysning ansetts vara prioriterad.
Dock har man från period till period haft behov av att effektivisera med hänsyn
till rådande ekonomiska förutsättningar och redan 2003 antogs riktlinjer av
dåvarande tekniska utskottet där ambitionen var att glesa ut och minska antalet
belysningspunkter.
Sedan dess har ett flertal beslut om släckning och rasering fattats på såväl politiskt
som tjänstemannanivå, i vissa fall saknas dokumentation helt. Många av de
anläggningar som har släckts, särskilt vid statlig väg har raserats men i nuläget
bedöms det finnas ca hundra stolpar kvar som omfattas av någon form av beslut
om nedsläckning men där stolpen av olika anläggningar inte raserats.
Inom ramen för driftbudget 2022 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 100
000 kronor per år inom samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet i syfte att
långsiktigt verka för att de stolpar som har släckts med fortfarande finns kvar ska
kunna tändas upp på nytt.
Vilka åtgärder som krävs för respektive anläggning är olika, för en del
anläggningar är det en relativt liten insats att återtända de släckta
belysningsstolparna medan andra anläggningar kräver mer planering och större
investering.
För att tillgodose önskemålet om att successivt tända upp de stolpar som
fortfarande finns kvar föreslår avdelningen att samtliga tidigare beslut om
nedsläckning av de berörda anläggningarna skall anses vara upphävt och att detta
beslut om återtändning ersätter de besluten oavsett vart i organisationen de
fattats.
Vidare föreslås avdelningen att verksamheten får i uppdrag att planera och
prioritera återtändningen så att det kan genomföras så smidigt som möjligt, till
exempel i samband med andra projekt i området eller vid rondering.
I det fall verksamheten har behov av investeringsmedel för att kunna verkställa en
återtändning och det inte bedöms rymmas inom verksamhetens ordinarie
underhållspott kommer behovet av åtgärden att lyftas upp inom ramen för
kommunens investeringsbudget för det kommande år som då blir aktuellt.
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Lista över anläggningar som berörs
Totalt
Antal
antal stolpar släckta

Adress/Gata
Gustavsfors - väster om landsvägen
Genomfart (TRV-väg)

63

9

Tallhult

47

4

Ämtbjörk

37

7

Hornnäs

49

2

Hara

59

14

Byn

46

4

Basterud

43

4

Bergsäng

117

8

Uddeholmsvägen
Gökvägen
Orrspelsvägen
Hoggstervägen
Hedvägen

78

11

Graningevägen
Kanalvägen
Ringvägen
Magasinvägen

125

12

Björkbacken

54

2

Stjärnsfors

28

5

LV 246 (norr om rondellen)

29

29

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-01-17 § 4
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-12-14 § 104
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-12-08
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att befintliga anläggningar som har släckts ned skall
återtändas. Tidigare beslut om nedsläckning av dessa anläggningar skall med
detta beslut anses vara upphävda från och med att detta beslut vinner laga kraft.
Vidare ges samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att löpande verkställa
beslutet allt eftersom så medges inom verksamhetens ordinarie arbete med
belysningsanläggningar.

Beslutet skickas till:
GVA-chef Emil Florell
Driftledare Malin Skoog
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS/2022:34

§ 4 - Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2022
Värmlands läns Kalkningsförbund har i skrivelse daterad den 4 januari 2022
meddelat Hagfors kommun den beräknade kostnaden för kalkning år 2022.
Kostnaden baseras på gällande kalkningsplan för länet, som för år 2022 anger att
3 842 ton kalk ska spridas inom kommunens gränser. Beräknad total kostnad är
4 092 172 kronor varav Hagfors kommuns andel är 436 505 kronor.
Mellanskillnaden täcks av statsbidrag.
Kalkning av sjöar och vattendrag är en viktig åtgärd för biologiskt mångfald
varför det är helt nödvändigt att fortsätta kalkningen under överskådlig tid.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-01-17 § 5
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms tjänsteskrivelse, 2022-01-10
Värmlands läns kalkningsförbunds skrivelse, 2022-01-04
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följa kalkningsförbundets förslag och anta den
redovisade avgiften för kalkning avseende år 2022 på 436 505 kronor.
Beslutet skickas till
info@kalkningsforbundet.se
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Dnr KS/2021:640

§ 5 - Avsägelse av uppdrag - Niklas Hökenström
Niklas Hökenström (V) avsäger sig i skrivelse 2021-12-15 sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-01-18
Niklas Hökenströms avsägelse, 2021-12-15
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad
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Dnr KS/2022:70

§ 6 - Val av ersättare till Hagfors Energi AB
Då Per-Håkan Häll (C) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Hagfors Energi AB
ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Andreas Tovefalk (C) till ersättare i Hagfors
Energi AB för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Lars Nyborg
Ingela Axelsson
Mikael Kjellstrand
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Dnr KS/2021:15

§ 7 - Inkommen motion - Kompiskort för personer med
funktionsvariationer
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat en motion där man skriver att alla
människor har rätt till meningsfulla fritidsaktiviteter, men för vissa är det svårt att
delta ensam utan något stöd av en annan person. Kompiskortet, som används i
flera kommuner idag till exempel Umeå, Växjö, Eslöv, är ett kort till personer
över 12 år med beviljade insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen).
Innehavaren av kompiskortet har möjlighet att ta med sig en stödperson på olika
kultur- och idrotts evenemang där det är gratis för stödpersonen om innehavaren
betalar. Kompiskortet innebär att fler får ta del av kommunens utbud av kulturoch idrottsevenemang och föreningar och arrangörer har möjlighet att nå en större
målgrupp.
Socialdemokraterna yrkar därför:
- att kompiskortet införs i Hagfors kommun där innehavaren av kortet har
möjlighet att ta med sig en stödperson (fler om behovet finns) på olika kultur och
idrottsevenemang gratis
- att föreningar och arrangörer som får bidrag från Hagfors kommun ska vara
anslutna till Kompiskortet
- Att kompiskortet ska gälla i Hagfors och Munkfors kommun under
förutsättning att även Munkfors beslutar om samma sak
- Att förening som påvisar en betydande inkomstförlust kopplat till Kompiskortet
kan söka extra medel hos sin kommun
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse 2022-01-18
Socialdemokraternas motion – Kompiskort för personer med funktionsvarianter,
2021-12-21
Beslut
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning.
Beslutet skickas till
Jens Fischer
Lars Sätterberg
Ingela Axelsson
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Dnr KS/2021:15

§ 8 - Inkommen motion – Upptäck och motverka våld
och kränkningar i hemmet
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat in en motion där man skriver att
omsorgspersonal har ett väldigt viktigt arbete genom att se till att brukarna får
sina behov tillgodosedda i det egna hemmet eller på ett boende. Våld i hemmet är
något som förekommer i alla åldrar, bland yngre och äldre. Med rätt kunskaper
och tydlig rutin kan vår omsorgspersonal upptäcka om kränkningar och våld
förekommer i hemmet och bli trygga i hur dom ska agera.
Socialdemokraterna yrkar på
- att all omsorgspersonal ska få utbildning i hur kränkningar och våld i
hemmet kan upptäckas/förekommas
- att det ska tas fram tydliga rutiner för hur personalen ska agera om
misstanke finns
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-01-18
Socialdemokraternas motion – Upptäck och motverka våld och kränkningar i
hemmet, 2021-12-22
Beslut
Motionen remitteras till individ- och omsorgsutskottet för beredning.
Beslutet skickas till
Thony Liljemark
Maria Persson
Malin Qvicker

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 17/21

2022-01-31

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:434

§ 9 - Svar medborgarförslag; Utlåning av surfplattor
till seniorer
Det har inkommit ett medborgarförslag med förslag om personer som är över 65
år och är bosatta i Hagfors kommun erbjuds låna surfplatta samt får möjligheter
till digital hjälp för att komma igång med användandet.
Ett antagande för svar till detta medborgarförslag är att förslaget avser surfplattor
som inte är att se som del av eller som ses som en biståndsbedömd
välfärdstekniksprodukt eller förskrivet hjälpmedel.
Hagfors kommun kan bidra till att minska det digitala utanförskapet genom att
bidra till ökade kunskaper i intresseföreningar eller i samverkan med individer
som har insatser från verksamheten eller deras närstående. Innan pandemin bjöd
Hagfors kommun in till ett utbildningstillfälle i samverkan med andra aktörer.
Med den digitala utveckling vi nu haft kommer liknande aktiviteter troligen
återkomma i samverkan med intresseföreningarna. En åtgärd för att minska ett
digitalt utanförskap kan genom efterfrågan utvecklas genom ett ökat digitalt
inslag i dagverksamhet eller andra aktiviteter som erbjuds genom biståndsbeslut
eller vissa öppna verksamheter till de målgrupper som individ- och
omsorgsavdelningen arbetar för.
Hantering av eventuella surfplattor avseende behov av support och felsökningar
skulle kunna innebära längre handläggningstider än kontakter med lokala
näringsidkare. Utbudet skulle vara begränsat och inte individuellt anpassas efter
behov och önskemål om modell/typ. För full funktionalitet krävs uppkoppling
vilket ställer krav på ytterligare utrustning och/eller kostnader för abonnemang.
Ett digitalt utanförskap finns idag men minskar allteftersom produkter och tjänster
utvecklas och blir mer lättillgängliga både i användande och kostnadsmässigt. Det
digitala utanförskapet finns idag i olika åldersgrupper. Via kommunala biblioteket
finns möjlighet att prova på och använda digital utrustning för att söka efter
information eller göra ärenden på webben. Möjlighet till korttidslån av surfplatta
finns på plats i lokalen. Biblioteket erbjuder även eboksläsare (läsplattor) och har
startat upp digital-första hjälpen som en aktivitet en kväll i veckan.
En samlad bedömning är att Hagfors kommun kan vidta åtgärder för att minska
ett digitalt utanförskap i samverkan och genom att öka digitala inslag i ordinarie
verksamhet. Ett riktat stöd i enlighet med medborgarförslaget ses inte möjligt.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-01-17 § 9
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-12-20 § 182
Medborgarförslag, Utlåning av surfplattor till seniorer
Svar på medborgarförslag, Thony Liljemark
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Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S): Jag yrkar bifall till svaret på medborgarförslaget men jag
hoppas samtidigt att vår inlämnade motion om en digital fixare, som går i
förslagsställarens andemening, hanteras skyndsamt och att vi får ett bifall på den.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller Tomas Petterssons (S) yrkande.
Beslut
Medborgarförslag om utlåning av surfplattor till seniorer avslås.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS/2021:433

§ 10 - Svar medborgarförslag; Digital-otek för seniorer
Det har inkommit ett medborgarförslag med förslag om ett Digital-otek för
seniorer. Förslaget innebär att Hagfors kommun öppnar ett digital-otek, där
seniorer (personer över 65 år) får möjligheter att låna hem och testa olika digitala
saker innan man köper dem. Det kan handla om smartphone, surfplatta,
robotdammsugare, digitala terapidjur och liknande prylar som underlättar och
berikar en seniors vardag.
Inom Individ- och omsorgsavdelningen används viss digital teknik som
hjälpmedel och andra ses som välfärdsteknik. Välfärdsteknik är ett begrepp som
delvis överlappar begreppet hjälpmedel för det dagliga livet. Välfärdsteknik kan
användas av personen själv, av närstående eller personal. Det kan ges som
bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på
konsumentmarknaden. Några exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm,
nattillsyn via kamera, gps-larm, olika former av sensorer och medicinpåminnare.
Eftersom produkter som räknas som välfärdsteknik också kan förskrivas som
hjälpmedel kan det vara svårt att dra en skarp gräns mellan de båda. Skillnaden
kan vara att välfärdsteknik alltid är digital teknik medan hjälpmedel kan innehålla
digital teknik men inte behöver göra det. Det pågår ett arbete regionalt i länet för
att gemensamt för Region Värmland och de 16 kommunerna se på denna fråga.
Då utvecklingen går fort på området finns även pågående processer kring detta på
nationellt plan. Det finns inte någon juridisk definition av välfärdsteknik.
Socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som digital teknik som syftar till att
bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en
person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
Inom Individ- och omsorgsavdelningen kommer vi vara en del i arbetet med att
behovspröva och stödja individer i att få ta del av de produkter som bedöms av
biståndsbedömare eller förskrivs som hjälpmedel. Välfärdsteknik ingår som
alternativ av insatser som bäst svarar mot personens behov och önskemål. Ibland
är det tekniska lösningar och ibland är det andra insatser som hen bedömer är
mest lämpade. Ofta är det en kombination av teknik och personella insatser som
erbjuds via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen, SoL, Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS eller som förskrivet hjälpmedel enligt
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.
I mötet med enskilda som söker stöd kommer en dialog kring produkter som
ligger utanför de biståndsbedömda eller förskrivna successivt öka. Detta för att ge
stöd till individen att bibehålla självständighet och integritet. I arbetet med
omställningen till nära vård är individens delaktighet och preventiva insatser
centrala för att ge möjlighet till att vara en aktiv medskapare till sin egen hälsa.
Aktiva val för att förebygga behov av vård och omsorg är delvis ett egenansvar
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men med stöd från samhället. Information om produkter är viktigt. Vissa digitala
verktyg finns möjlighet att prova på våra kommunala bibliotek.
Ett digital-otek för produkter som finns inom ramen för ett egenansvar skulle
innebära en hantering av produkter som finns på en marknad med näringsidkare
som kan erbjuda kundservice. Efterfrågan på ett individuellt anpassat sätt skulle
vara svårt att möta vilket skulle kunna leda till en minskad efterfrågan och delvis
kunna ge motsatt effekt. En effekt av att ha provat en ej anpassad produkt skapar
osäkerhet och minskat intresse från den enskilde för den aktuella produkttypen.
Verksamheten kan vara ett stöd i att finna information om typer av produkter
medan näringsidkare och leverantörer kan erbjuda ett brett utbud med för
individen och hemmet anpassade produkter.
En samlad bedömning är att Hagfors kommun kan vidta åtgärder för att öka
kunskapen om digitala produkter i samverkan och genom att öka digitala inslag i
ordinarie verksamhet. En utlåning av produkter som finns inom ramen för
egenansvaret i enlighet med medborgarförslaget ses inte möjlig. Vissa produkter
infaller inom ram för hjälpmedel och välfärdsprodukter som vi redan idag bistår
med efter biståndsbeslut eller förskrivning.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-01-17 § 10
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-12-20 § 183
Medborgarförslag Digital-otek för seniorer
Svar på medborgarförslag, Thony Liljemark
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S): Jag yrkar bifall till svaret på medborgarförslaget men jag
hoppas samtidigt att vår inlämnade motion om en digital fixare, som går i
förslagsställarens andemening, hanteras skyndsamt och att vi får ett bifall på den.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller Tomas Petterssons (S) yrkande.
Beslut
Medborgarförslag om ett Digital-otek avslås.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS/2022:23

§ 11 - Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-12-20 §§ 107-117
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-01-17 §§ 1-13
Dnr KS/2021:1, handling 6628
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KS/2021:1, handling 6629
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KS/2021:1, handling 6630
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KS/2021:1, handling 6765
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KS/2021:1, handling 6766
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
______
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