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§ 67 Ändring av föredragningslista 

Punkt 4, begäran om utökad budget för miljö- och byggnämnden, och 

Punkt 10, ersättare i individ- och omsorgsutskottet, utgår från dagens 

sammanträde. 

_____ 
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Dnr KS 2020/28 

§ 68 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunstyrelsen 2020 
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-februari uppgår till 

192,1 miljoner kronor (mkr) vilket är 8,0 mkr högre än budget (4,3 %). 

Fokusering på bokslutsarbetet för 2019 innebär att vissa bokningar ännu inte 

utförts för innevarande år vilket medför att redovisat resultat inte till fullo ger en 

rättvisande bild. Vissa upplupna kostnader och intäkter är ännu inte bokförda. 

Omföring av bokslutsposter från årsbokslutet kan kortsiktigt påverka utfall men 

korrigeras på längre sikt. Årets första prognos på skatteintäkter och generella 

bidrag (cirk 20:8) har använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär lägre 

intäkter än budgeterat om totalt 2,2 mkr.  

 

Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och 

därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt 

följande: 

● Barn- och bildningsutskottet       5,5 mkr 

● Individ- och omsorgsutskottet     5,7 mkr 

Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 11,2 mkr. 

Efter detta återstår ca 9,0 mkr av avsättningen. 

  

Vidare antas, 3,8 mkr, av verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade 

kostnadsökningar inom verksamheterna enligt följande: 

● Individ- och omsorgsutskottet      3,8 mkr 

 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 6,9 

mkr högre jämfört med budget (0,9%). Överflyttning har skett av medel från 

kommunledningsavdelningen till individ- och omsorgsavdelningen avseende 

sökbara medel för överkostnader inom hemtjänst, 4,6 mkr. De större avvikelserna 

mot budget i helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är: 

 

● Barn- och bildningsutskott                                  -3,1 mkr 

● Individ och omsorgsutskott                                 -7,3 mkr 

● Skatteintäkter o generella bidrag                        -2,2 mkr 

  

Budgeterat resultat för 2020 enligt beslut i november 2019 av 

kommunfullmäktige var +21,3 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +12,2 mkr (1,8 %). 
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Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-04-17 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar: ” ”Vid senaste mötet med Barn-och 

Bildningsutskottet den 28/4 2020 uttrycker verksamheten att det råder stor oro för 

vikande elevunderlag, på Råda skola och på Kyrkhedens skola. 

Med anledning av detta finner vi det lämpligt och nödvändigt att ytterligare 

undersöka och uppdatera elevunderlaget i Hagfors kommun. 

Vi ger därför verksamheten i uppdrag att ta fram aktuellt elevunderlag genom en 

ny prognos som fokuserar på närmaste 6 åren. Prognosen ska även ta hänsyn till 

hur det fria skolvalet historiskt har utnyttjats för att få en så rättvisande bild som 

möjligt”. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 

bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation. 

Beslut 

Rapporten godkänns med bifallet yrkande. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr HH 2020/7 

§ 69 Tillägg i rivningsplan 

Hagforshem AB har trots tidigare insatser fortfarande för många vakanta 

lägenheter. Antalet vakanser uppgår i dagsläget till drygt 50 lägenheter vilket ger 

en vakansgrad om strax under 10 procentenheter.  Långsiktigt är det ekonomiskt 

ohållbart att driva bolaget med en så pass hög vakansgrad. 

Hagfors kommun har sedan tidigare tagit beslut om en plan för minskat 

fastighetsbestånd och ingått avtal med Boverket i vilket kommunen beviljats 

rivningsbidrag. Idag återstår 65 lägenheter inom detta avtal. Avtalet löper ut per 

2020-12-31 varför kommunen till Boverket bör ansöka om en förlängning av 

avtalet. 

Planen för minskat fastighetsbestånd pekar ut vilka hus som ska rivas. Sedan 2012 

då planen senast reviderades så har olika omständigheter resulterat i att det idag 

inte är aktuellt att riva helt enligt planen. Exempelvis så har Lovisebergsvägen 8-

12 rustats vilket medför att det knappast är aktuellt med rivning. De hus som idag 

finns i bolagets ägo och är upptagna i planen är Lovisebergsvägen 8-12 samt 

Tutemovägen 8-12. 

Företaget har som ovan beskrivits fortsatt behov av att minska sitt 

fastighetsbestånd för att därigenom minska antalet vakanta lägenheter. 

Sedan Migrationsverket sade upp sitt hyresavtal har antalet vakanser legat högt 

och stabilt på bostadsområdet Myrvägen i Ekshärad. Där finns idag cirka 20 

vakanta lägenheter. Efterfrågan hos Hagforshem på lägenheter i Ekshärad är låg 

och bedömningen är att det totala utbudet av lägenheter i Ekshärad är för högt i 

förhållande till efterfrågan. 

Förslaget är därför att lägga till huset Myrvägen 4 a-b i den sedan tidigare antagna 

planen för minskat fastighetsbestånd för att därefter kunna verkställa en rivning av 

huset och att kommunen därefter rekvirerar rivningsbidrag från Boverket i enighet 

med ingånget avtal. Det senare kan dock kräva att förlängning av avtalet söks och 

beviljas. 

Rivning Fastighetsbeteckning Antal lgh

Bokfört värde 

2020-12-31

Uppskattade 

omflyttningskostnader

Uppskattad 

Rivningskostnad

Återställnings-

kostnad fjärrvärme Summa SEK

Myrvägen 4 a-b Hagfors Grinnemo 1:208 18 2 525 665 500 000 450 000 25 000 3 500 665  
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Efter rivning av Myrvägen 4 a-b kommer Hagforshems bostadsbestånd på 

Myrvägen att utgöras av 40 lägenheter fördelat på 3 hus. 

Handlingar i ärendet 

Hagforshems styrelseprotokoll, 2020-04-16 § 8 

VD Lars Nyborgs skrivelse, 2020-04-09 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar: ”Att kommunen ser positivt på att Hagforshem ser på 

möjligheterna att tillsammans med statens bostadsomvandling anpassa delar av 

det kvarvarande beståndet till Boende för äldre”. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för liggande förslag genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga till huset Myrvägen 4 a-b på fastigheten 

Hagfors Grinnemo 1:208 i Hagfors kommuns plan för att minska 

fastighetsbestånd. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagforshem AB 
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Dnr KS 2019/261 

§ 70 Svar på Granskning av kostverksamheten 

PWC har på uppdrag av revisorerna i Hagfors Kommun genomfört en granskning 

av kostverksamheten. Granskningen konstaterar att kostverksamheten bedrivs 

utifrån de regelverk som gäller dels för livsmedel men också utifrån regelverken 

för skola och äldreomsorg. Granskningen har också identifierat att de ambitioner 

om effektivitet och kvalité som anges i antagna riktlinjer inte har definierats och 

att det är svårt för verksamheten att veta om man arbetar i linje med ambitionen 

eller inte. Granskningen konstaterar att de äldre riktlinjerna inte är fullt ut kända i 

organisationen och det finns svårigheter med att prioritera och följa upp då det 

saknas definitioner. 

Granskningen har därför sammanfattat följande rekommendation: 

“Utifrån våra iakttagelser i granskningen lämna vi följande rekommendationer 

till Kommunstyrelsen  

1. Säkerställa att de antagna riktlinjerna tillämpas och vid behov revideras 

2. Säkerställa att tjänstemännen har kännedom om riktlinjerna 

3. Säkerställa att målsättningarna fortfarande är aktuella och att dessa 

konkretiserar ledord som effektivitet och kvalitet i syfte att underlätta 

bedömningen av måluppfyllelse samt ändamålsenlighet.  

4. Definiera effektivitet i syfte att möjliggöra uppföljning och bedömning av 

uppfyllelse med särskild hänsyn avseende att minska matsvinnet. 

5. Att en utvärdering görs avseende huruvida kostverksamheten bedrivs 

effektivt.” 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen kan konstatera att de riktlinjer som finns, antagna 

2002, är att anse som otidsenliga. Verksamheten styrs i mångt och mycket av 

lagar och regler och skall förutom lagar och regler kring livsmedel och storkök 

också följa de riktlinjer för måltider som gäller specifikt för skola, barnomsorg 

och äldreomsorg. Sedan några år finns också Hagforsstrategin där mål för 

kostverksamheten finns formulerade och verksamheten arbetar även med målkort. 

För att säkerställa att verksamheten tillhandahåller önskad kvalité på måltider görs 

uppföljning med matråd på skolorna och möten med kostombud inom 

äldreomsorgen. Inom skolmåltidsverksamheten används verktyget Skolmat 

Sverige för att säkerställa att den mat som serveras är näringsriktig. 

 

Då riktlinjerna är otidsenliga och inte heller beaktar de krav som verksamheten 

behöver beakta utifrån sitt uppdrag mot kommunens övriga verksamheter föreslås 
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att riktlinjer antagna 2002 upphävs och att verksamheten istället ges i uppdrag att 

arbeta fram en modern riktlinje som följer de direktiv och mål som finns idag.  

Vidare föreslår avdelningen att beslut tas om att definiera kvalité utifrån 

näringsriktighet och att effektivitet definieras utifrån portionspris på måltider 

jämfört med övriga Värmland. 

Handlingar i ärendet 

Revisorernas granskningsrapport 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-04-22 

Kommunstyrelsens beslut 2002-12-02, § 128 

Riktlinjer för kostverksamheten att gälla från och med 2003-01-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsavdelningens redovisning och 

beslutar att upphäva de tidigare beslutade riktlinjerna antagna 2002-12-02, § 128 

samt ge avdelningen i uppdrag att ta fram nya moderna riktlinjer för 

kostverksamheten i enlighet med avdelningens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisorerna 

Verksamhetschef för städ- och kostverksamheten Marie-Louise Karlsson 
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Dnr KS 2020/239 

§ 71 Förslag till utökat gatuunderhåll 

Oberoende Realister har till samhällsbyggnadsavdelningen ställt frågan kring 

förutsättningarna att hantera en större andel projekt än planerat. 

Samhällsbyggnadsavdelningens enhet för gata, trafik och park har inom sitt 

ansvar en årlig underhållsbudget om totalt 2 275 tkr samt ett tilläggsanslag på 1 

100 tkr av en gemensam pott med gatubelysning. Den beslutade 

underhållsbudgeten avser planerat underhåll för gator och vägar, lekplatser, 

badplatser, planteringar och parkmiljöer, utomhuskonst samt andra offentliga 

utemiljöer som förvaltas av enheten. Enheten är liten och har få resurser som kan 

hantera mer komplexa projekt vilket gör att ett utökat anslag av medel under 

innevarande år får riktas till enklare underhållsåtgärder som inte kräver 

upphandling av specialister eller andra särskilda konsulttjänster. Enheten har 

pekat ut tre prioriterade underhållsprojekt som med kort varsel kan tidigareläggas 

från 2021 till 2020.  

1) Beläggningsarbeten Strandvägen etapp 2, Beläggningsarbetet på Strandvägen 

är ett stort projekt och har därför planerats in i etapper för att enheten med aktuell 

budget ska kunna genomföra projektet. Genom ett utökat anslag kan enheten låta 

genomföra hela Strandvägen under 2020. 

2) Beläggningsarbete Hagälvsvägen  

3) Beläggningsarbete Skogsvägen  

Sammanlagt uppgår dessa projekt till en bedömd kostnad om 1,5 mkr. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-04-28 § 23 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag om utökade medel till 

samhällsbyggnadsavdelningen och beslutar att omdisponera 1,5 mkr som tas från 

resultatet för år 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Dnr KS 2020/246 

§ 72 Politiskt initiativ Habiliteringsersättning 

En av våra mest utsatta grupper är personer inom LSS-verksamheten(Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade). Flera av dessa har ett beslut som 

innebär att de ska delta på daglig verksamhet där de utför diverse anpassade 

arbetsuppgifter. 

Några tillhör en riskgrupp när det gäller Covid19 och kan därmed inte delta på sin 

ordinarie syssla. Några kan känna rädsla för att gå dit. När de inte deltar i den 

beslutade verksamheten blir de av med sin habiliteringsersättning. Ersättningen är 

inte mycket per dag men betyder mycket för dessa personer. Denna ersättning går 

ofta till att sätta lite guldkant på deras vardag som tex pizza eller fredagsmys. 

Vi från S vill att de ska få behålla sin habiliteringsersättning även om de inte kan 

delta i verksamheten pga någon anledning som beror på Covid19 precis som 

övriga arbetare på arbetsmarknaden som tvingas vara hemma från jobbet pga detta 

virus. 

Detta ska gälla tom juli 2020 och kan därefter förlängas genom nytt beslut. 

Handlingar i ärendet 

Politiskt initiativ - Socialdemokraterna 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet till individ- och omsorgsutskottet för 

beredningen. Frågan utreds vidare i utskottet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare Malin Qvicker 
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Dnr KS 2020/256 

§ 73 Val av ledamot till pensionärsrådet 

Då Eva Johansson (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i pensionärsrådet ska 

fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Peter Åkerström (OR) till ledamot i 

pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 

Peter Åkerström 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 15/24 

  

2020-05-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2020/257 

§ 74 Val av ledamot till råd för funktionshinderfrågor 

Då Eva Johansson (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i rådet för 

funktionshinderfrågor ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Peter Brunius (OR) till ledamot i rådet för 

funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-2022. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 

Peter Brunius 
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Dnr KS 2020/150 

§ 75 Svar på Medborgarförslag - önskemål om 

paddeltennisbana vid ÄBC 

Hej! 

Tack för ditt medborgarförslag. Paddeltennis är som du skriver en snabbt växande 

sport och skulle säkert bli ett uppskattat inslag i samhället. Ett relativt enkelt och 

trevligt sätt att motionera och umgås för många. 

För att kunna gå vidare med förslaget och utreda möjligheterna att anlägga en 

bana i anslutning till Älvstranden bildningscentrum bör det startas en förening 

vilken ansvarar för drift, service och eventuellt bokning av banan/banorna. 

Detta innebär att det i dagsläget blir ett avslag på medborgarförslaget. Men genom 

att starta en förening som kan ansvara för det som beskrivs ovan, finns det på sikt 

möjlighet att utreda kommunal delaktighet i ett eventuellt projekt. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-04-28 § 26 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2020-04-22 

Medborgarförslag, 2020-02-30 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larsson 
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Dnr KS 2020/23 

§ 76 Anmälningar  

UPH 2020-106  

Insatsbevis Sinfra 

Dnr KS 2020/11, handling 20 

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning, NIU med Uddevalla 

kommun 

Dnr KS 2020/11, handling 21 

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning, NIU med Bengtsfors 

kommun 

Dnr KS 2020/11, handling 22 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Uddeholms AB 

Dnr KS 2020/11, handling 25 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Voestalpine Precision Strip AB 

Dnr KS 2020/11, handling 26 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Autofric AB 

Dnr KS 2020/11, handling 27 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Valmet AB 

Dnr KS 2020/11, handling 28 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Munkfors kommun 

Dnr KS 2019/435, handling 2 

Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan om elevs rätt till särskilt 

stöd vid Älvstrandens bildningscentrum 4-6. 

Dnr KS 2020/2, handling 10 

Tillsyn av Miljö- och byggavdelningen enligt miljöbalken av förskolan Asplund, 

Rektorn 4 

Dnr KS 2020/2, handling 11, Tillsyn av Miljö- och byggavdelningen enligt 

miljöbalken av förskolan Grinnemo 1:84 
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Dnr KS 2020/168, handling 3 

Svar till Skolinspektionen på anmälan och redovisning av elevens skolsituation 

och stöd. 

Dnr KS 2020/168, handling 4 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Hagfors 

kommuns klagomålshantering 

Dnr KS 2020/168, handling 5 

Skolinspektionens begäran om yttrande med anledning av anmälan mot ÄBC 7-9 

för enskild elev. 

Dnr KS 2020/6, handling 1 

Beslut gällande skolavslutning 2020 

Dnr KS 2020/219, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 4-6 

Dnr KS 2020/232, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut av trakasserier eller kränkande behandling ÄBC F-3 

Dnr KS 2020/233, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC F-3 

Dnr KS 2020/234, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 4-6 

Dnr KS 2020/235, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/235, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling Kyrkhedens skola 4-9 

Dnr KS 2020/213 

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren Värmland verksamhetsår 

2021 

Dnr KS 2020/4, handling 50 

Tillsyn enligt miljöbalken, Råda 2:8 Häggården 

Dnr KS 2020/4, handling 51 

Verksamhetsberättelse Ungdomsmottagningen Hagfors 2019 

Dnr KS 2020/4, handling 52 

Verksamhetsberättelse Familjecentralen Kärnhuset 
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Dnr KS 2020/4, handling 53 

Årsanställning, Personligt ombud 

Dnr KS 2020/4, handling 54 

Friskvårdscentralen Hagfors, verksamhetsberättelse 

Dnr KS 2020/4, handling 56 

Östra Göinge kommun, verkställande insatser inom hemtjänst utifrån 

vistelsebegrepp i samband med covid-19 

Dnr KS 2020/4, handling 58 

Kinda kommun, Tillfälliga omsorgsinsatser vid tillfälliga insatser, 

Delegationsbeslut 

Dnr KS 2020/4, handling 59 

Värmlands läns Vårdförbund, Protokoll direktionen 

Dnr KS 2020/4, handling 60 

Tillfällig vistelse i kommunen med anledning av covid-19, Upplands Väsby 

kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 61 

Tillfällig vistelse i kommunen med anledning av covid-19, Kävlinge kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 62 

Tillfällig vistelse i kommunen med anledning av covid-19, Laxå kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 63 

Tillsyn enligt miljöbalken, Lillåsen 

Dnr KS 2020/4, handling 64 

Verkställande av insatser inom hemtjänst utifrån vistelsebegrepp med anledning 

av covid-19, Lindesbergs kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 65 

Omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse i kommunen, Vänersborgs kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 66 

Ordförandebeslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Nynäshamns kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 67 

Tillfälliga omorganisationer vid tillfällig vistelse i kommunen, Arjeplogs kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 68 

Omorganisationer vid tillfällig vistelse i kommunen, Vellinge kommun 
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Dnr KS 2020/4, handling 69 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Uddevalla kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 70 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Vaggeryd kommun 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Föreläggande Mål nr 3118-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 5769-19 

Kammarrätten Göteborg 

Beslut Mål nr 1168-20 

Kammarrätten Göteborg 

Dom Mål nr 7145-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 5234-19 

Kammarrätten i Göteborg 

Beslut Mål nr 146-20 

Förvaltningsrätten i Karlstad  

Dom Mål nr 1976-20 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2020/23 

§ 77 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2020-04-07 tom 2020-05-04 

Dnr KS 2020/5, handling 12 

Fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid 

förrättningar av skilda slag 

Dnr KS 2020/5, handling 13 

Personalärenden - mars år 2020 

Dnr KS 2020/5, handling 14 

Yttrande till Skolinspektionen, dnr 2020:2973 

Dnr KS 2020/8, handling 12 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag mars månad 2020  

Dnr KS 2020/8, handling 13 

Delegeringsbeslut vuxengruppen mars månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 14 

Delegeringsbeslut familjerätten mars månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 15 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen mars månad 2020 

Dnr KS 2020/8 handling 16 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m mars månad 2020 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-04-28 §§ 13-15 

Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2020-04-28 § S 3 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2020-04-27 §§ 16-22 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-04-27 §§ S 23-33 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-04-20 § S 16 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-04-28 §§ 21-28 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.  

_____ 
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§ 78 Information 

Kommunchef Jan Lilja infomerade om revisorernas granskning av kommunens 

säkerhetsarbete. Svar på granskning kommer att redovisas på kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde. 

Ordförande i individ- och omsorgsutskottet Thony Liljemark informerade om att 

pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor, som skulle haft sammanträde i 

juni, har ställts in på grund av rådande situation med Covid-19. Hagfors skulle 

varit värd för ett möte med SuToHaMu, men även det har ställts in. 

Kommunchef Jan Lilja gav en lägesrapport om Covid-19. 

_____ 
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Dnr KS 2020/275 

§ 79 Politiskt initiativ om sommarjobb 

I mitten av april gick regeringen ut med att man satsar 180 miljoner på att ge 

sommarjobb till unga. Detta för att fler ungdomar ska få värdefull erfarenhet från 

arbetslivet. Från finanskrisen vet vi att ungdomsarbetslösheten kan få långvariga 

konsekvenser. När det första jobbet dröjer riskerar det att påverka hela yrkeslivet. 

För många unga är sommarjobbet det första steget in på arbetsmarknaden. Utifrån 

ovanstående tycker vi socialdemokrater att det är viktigt att så många ungdomar 

som möjligt får ett sommarjobb. Vi förstår att det är en utmaning at få fram fler 

sommarjobb än redan planerat, och kommer därför med några förslag som vi tror 

skulle kunna skapa meningsfulla sommarjobb för unga och ett mervärde för 

kommuninnevånarna. Restaurera vandringsleder och motionsspår i kommunen, 

exempelvis lägga ut bark där det behövs, laga spångar, komplettera markeringar 

osv, man skulle även kunna tillverka skyltar som peppar motionärerna som är ute 

i spåren. Markera upp nya leder på Mana utifrån medborgarförslaget som blev 

bifallet 2017-11-21 Kulturvandringar i kulturhistoriskt intressanta områden i 

kommunen. (starta sommarjobbet med inläsning och planering och efter det 

genomföra vandringar) Idrottskollo på våra fina idrottsanläggningar 

Hagforsvallen, Höökborgen riktat till olika åldrar olika veckor. Frågan om 

Sunnemo IF och Råda IK vill låna ut sina anläggningar en vecka för ett sådant 

ändamål skulle ju också kunna ställas. Iordningställa kommunens badplatser. 

Rensa dressinerna Uddeholm-Hagfors. Detta är bara förslag, det viktiga för oss är 

att fler unga får sommarjobb. Vi vet ju nu att kommunen får riktade statsbidrag till 

detta om vi gör det, så det är inte en ekonomisk fråga. 

Handlingar i ärendet 

Politiskt initiativ - Socialdemokraterna 

Beslut 

Ärendet skickas till verksamheten för handläggning. Verksamheten sonderar 

terrängen och ser över möjligheterna och återkommer med information till barn- 

och bildningsutskottet. Önskvärt är att handläggning sker skyndsamt. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare Eva Pettersson 
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Dnr KS 2020/274 

§ 80 Politiskt initiativ om Covid-19 

Pga Covid19 är det många som ofrivilligt blivit isolerade från resten av samhället. 

En del av dessa har anhöriga och grannar som ställer upp med både praktiska 

göromål samt finns där för frågor som dyker upp. En del sitter både isolerade och 

ensamma med sin oro. Vi vill att kommunen bidrar till att synliggöra vilka 

möjligheter som finns i vårt samhälle för dessa. Vi socialdemokrater vill att 

kommunen samlar information till de som tillhör en riskgrupp eller är 70+ på 

hemsidan på ett tydligt sätt. Detta för att de i den mest utsatta gruppen lätt ska 

kunna hitta information om vilken hjälp och vilket stöd som finns att tillgå för 

dem i vår kommun under denna kris. Det kan vara allt från telefonnummer till 

sjukvården, vart man kan vända sig för att få hjälp att handla, hur man kan få hem 

böcker från biblioteket till hur man på bästa sätt skyddar sig när man eventuellt 

måste gå ut. ( se exempel på Filipstad kommuns hemsida) Upptäcker man när 

denna information samlas att det finns saker som skulle underlätta vardagen för 

målgruppen och idag inte erbjuds tycker vi att kommunen ska se över hur det på 

bästa sätt kan lösas i samverkan med andra aktörer. 

Handlingar i ärendet 

Politiskt initiativ - Socialdemokraterna 

Beslut 

Ärendet skickas till utvecklingsenheten. Önskvärt är att ärendet handläggs 

skyndsamt och att utskottet sedan informeras. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 
 


