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Dnr KS 2016/180 

§ 48 Budgetuppföljning 2016 

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-februari 2016 uppgår 

till 102,9 miljoner kronor (mkr) vilket är 13,7 mkr lägre än budget (+11,7 %). 

Fokuseringen på bokslutsarbetet för 2015 innebär att vissa bokningar ännu inte 

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

rättvisande bild. Kapitalkostnader är inlagda i budget men inte i redovisningen. 

Internhyran är ännu inte inlagd vare sig i budget eller redovisning. Vissa upplupna 

kostnader och intäkter är ännu inte bokförda. Omföring av bokslutsposter från 

årsbokslutet kan kortsiktigt påverka utfall men korrigeras på längre sikt. Ny 

långtidsprognos avseende pensionskostnader kan inhämtas från KPA med relativt 

större kostnader än vad som budgeteras. Årets första prognos på skatteintäkter och 

generella bidrag (cirk 16:7) har använts i prognosen för helåret. Prognosen 

innebär större intäkter om 6,1 mkr. Vidare har prognosen för finansiella intäkter 

skruvats ner med hänsyn till ränteläge samt borgensavgifter. 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli -2,5 

mkr jämfört med budget (-0,4 %). Avvikelserna mot budget i årets första 

helårsprognos är: 

Kommunledningsutskottet                0,1 mkr 

IOU: Sociala avdelningen                0,2 mkr 

IOU: Äldreomsorgen                                      -0,3 mkr 

Barn-och bildningsutskottet                                      -0,9 mkr 

Samhällsbyggnadsutskottet                 0,0 mkr 

Miljö- och byggnadsnämnden               0,0 mkr 

Skatteintäkter och generella bidrag               6,1 mkr 

Pensionskostnader              -1,7 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 +14,8 mkr. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2016-03-15 

Budgetuppföljning januari – februari 2016 
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Förslag till åtgärder 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 

Beslut 

Rapporten godkänns 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2016/168 

§ 49 Kommunkoncernens låneram för 2016 

Enligt kommunkoncernens finanspolicy, KF 2009-09-29 § 68, skall 

kommunfullmäktige besluta om storlek på kommunkoncernens låneram. Vid 2015 

års slut uppgick den totala låneskulden till 359 739 233 kronor. Enligt budget 

2016 skall kommunen amortera 10 000 000 kronor. Inga nya lån skall enligt 

budget 2016 tas för kommunen. Hagfors Energi AB bedöms kunna amortera ett 

ospecificerat belopp i december 2016. Hagforshem har i februari amorterat 6 748 

350 kronor varför kommunkoncernens låneram per mars 2016 uppgår till 352 99 

883 kronor. Varken Hagfors Energi eller Hagforshem skall, enligt budget, ta upp 

några nya lån under 2016. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons tjänsteskrivelse 2016-03-21 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar låneramen för resterande del av 2016 för 

kommunkoncernen till totalt maximalt 352 990 883 kronor samt ger 

ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att gemensamt, underteckna de 

dokument som krävs för att omsätta de lån som förfaller under året 2016. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Hagfors Energi AB 

Hagforshem AB 
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Dnr KS 2016/158 

§ 50 Ansökan om kommunalbidrag från 

Adoptionscentrum Värmland 

Adoptionscentrum i Värmland ansöker om bidrag med 5000kr för att kunna 

utveckla det ideella arbetet bland adoptivfamiljer i kommunen. 

Inom den verksamhet Barn- och bildningsavdelningen driver finns ingen budget 

för att stödja enskilda föreningar oavsett vilken inriktning eller syfte föreningen 

har. Föreslår därför ett avslag på ansökan. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse, 2016-03-22 

Ansökan om kommunalt bidrag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om kommunalbidrag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Adoptionscentrum i Värmland. 
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Dnr KS 2016/166 

§ 51 Avgiftsfritt sommarkollo 

Barn- och bildningsutskottet arrangerar varje sommar kollo under tre veckor vid 

badplatsen Åsanland. Varje sommar deltar ca 60 barn per vecka i åldrarna 8-12 år. 

Kollot drivs av fritidsgårdarna i Hagfors kommun och är ett dagkollo. Kostnaden 

är 100 kronor per barn och vecka men avgiftsbefrielse är möjlig. 

Alla barn ska ha möjlighet till bra aktiviteter på sommarlovet och en viktig aspekt 

på tillgänglighet är kostnaden. Olika hjälp- och barnrättsorganisationer anser att 

kostnadsfria aktiviteter är en rättighet för alla barn. Barn- och bildningsutskottet 

vill därför avgiftsbefria sommarkollot vid Åsanland inför sommaren 2016. 

Kostnaden ryms inom budget. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhetschef Annica Lövgrens skrivelse, 2016-03-21 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sommarkollot på Åsanland ska vara avgiftsfritt 

för alla barn från och med sommaren 2016. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Annica Lövgren 

Helene Eng 
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Dnr KS 2016/15 

§ 52 Motion angående mångkulturellt bokslut för 

Hagfors kommun 

Sverigedemokraterna har genom Anders Skogfeldt, Jan Klarström, Mikael 

Edvardsson och Karl Persson väckt en motion, 2016-02-15, gällande ett 

mångkulturellt bokslut. De skriver i sin motion om de ökade kostnader som 

invandringen har fört med sig och föreslår att kommunen upprättar ett dokument 

som ska heta ”Mångkulturellt bokslut”. Detta dokument ska klarlägga 

asylmottagandets och anhöriginvandringens konsekvenser och kostnader för 

Hagfors kommun och dess invånare. 

Handlingar i ärendet 

Anders Skogfeldts (SD), Jan Klarströms (SD), Mikael Edvardssons (SD) och Karl 

Perssons (SD) motion 2016-02-15. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till kommunledningsutskottet. 

_____ 
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Dnr KS 2016/181 

§ 53 Återrapportering och uppföljning av ej verkställda 

beslut 

Dnr KS 2015/44-73 

Rapportering av ej verkställda beslut, Äldreomsorgen 

Dnr KS 2015/45 

Rapportering enligt 16 kapitlet § 6 SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om 

personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg 

Dnr KS 2015/45 

Rapportering enligt 28f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom 

omsorg om personer med funktionshinderfrågor 

Dnr KS 2016/35 

Återrapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § SoL, sociala 

avdelningen 

Dnr KS 2016/35 

Återrapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § SoL, sociala 

avdelningen 

Dnr KS 2016/35 

Återrapportering av ej verkställda beslut, vård- och omsorgsavdelningen 2016 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse 2016-04-04 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 

verkställda beslut 

_____ 

Beslutet skickas till 

Eva Alama, vård- och omsorgschef 

Monica Hammar, socialchef 
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Dnr KS 2016/182 

§ 54 Redovisning av motioner och medborgarförslag 

som ej besvarats 

Kommunstyrelsen skall i april och oktober varje år redovisa till 

kommunfullmäktige de motioner och medborgarförslag som ännu inte har 

besvarats. 

 

Följande motioner har till och med 2016-04-04 inte besvarats: 

Dnr 2016/15 handling 1 

Anders Skogfeldts (SD), Jan Klarströms (SD), Mikael Edvardssons (SD) och Karl 

Perssons (SD) motion om ett mångkulturellt bokslut. 

Följande medborgarförslag har till och med 2016-04-04 inte besvarats: 

Dnr 2015/15 handling 24 

Medborgarförslag - användande av förskolan Vitsippans staket för hundrastgård 

Dnr 2015/15 handling 27 

Medborgarförslag - Upprustning av strandkant 

Dnr 2015/15 handling 28 

Medborgarförslag - Hundrastgård 

Dnr 2015/15 handling 29 

Medborgarförslag - Walk of Fame 

Dnr 2015/258 handling 1 

Medborgarförslag – Isbana utmed Storgatan 

Dnr 2015/15 handling 43 

Medborgarförslag – Vattenpost vid motionsslinga i Vågbacken 

Dnr 2015/15 handling 52 

Medborgarförslag – Upprustning av lekplats 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-04-04 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och medborgarförslag 

som ej besvarats 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 2015/351 

§ 55 Samverkan genom social myndighetsutövning 

Torsby-Hagfors-Munkfors kommuner 

Sunne kommun har beslutat att ej medverka i gemensam utredning av 

förutsättningar för gemensam myndighetsnämnd. 

 

Förvaltningscheferna/avdelningscheferna(utredningsgruppen) har tidigare 

upprättat ett förslag till att utreda möjligheten till en gemensam 

myndighetsutövning i Sunne, Munkfors, Torsby och Hagfors. 

På uppdrag av Socialnämnds- och utskottsordförande i respektive kommun hade 

utredningsgruppen återigen gått igenom underlaget och även förnyat tagit del av 

erfarenheter från ”Norra Dalarnas Myndighetsservice”. Utredningsgruppen 

bedömer att den gemensamma verksamheten bör omfatta LSS-handläggning, 

biståndshandläggning inom SoL avseende hemtjänst, särskilt boende/ 

korttidsboende och socialpsykiatri samt handläggning av familjehem och 

familjerätt. Organisationen kan ske i en ”gemensam nämnd” som juridisk form. 

Finansiering ska ske proportionellt gentemot befolkningstalen. Vissa frågor 

behöver dock utredas mer noggrant p.g.a. förändrade förutsättningar och 

lagstiftning. 

 

Uppdrag 

Utredningsgruppen föreslog att en extern utredare tillsattes med uppdrag att 

klargöra nedanstående: 

 

Förslag på lämplig organisationsform. Styrning och ledningsfrågor. Roller och 

ansvarsfrågor. 

 

Hur kontakter och samverkan bör se ut mellan den gemensamma verksamheten 

och respektive kommuns ”utförarverksamhet”. 

 

Förslag på lämplig lokalisering. 

 

Hur många tjänster behöver tillföras den gemensamma verksamheten för 

respektive område? 

 

Hur en tänkt verksamhet bör finansieras, bland annat kostnadsfördelning mellan 

kommunerna. 
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Vad som krävs för en gemensam verksamhet, bland annat gemensamma riktlinjer, 

it-system, avgifter, rutiner. 

 

Beskriva för- och nackdelar när det gäller bland annat kvalité, personalkontinuitet, 

rekrytering. 

 

ÄBIC:s betydelse för deltagande i gemensam organisation. 

Tidsplan 

Utredningsgruppen ansåg att utredningen bör färdigställas under våren 2016, och 

kunna presenteras för utredningsgruppen inklusive socialnämnds- och 

utskottsordföranden under maj/juni. Utredningen bedömdes omfatta motsvarande 

en deltidstjänst under tre månader. 

 

Finansiering 

Inför föregående beslut skulle utredningen finansieras av fyra kommuner med 

fördelning. Sunne 32,5 %, Torsby 29,5 %, Hagfors 29 %, Munkfors 9 %. 

 

Förslag på upphandling av utredning 

Socialnämnds- och utskottsordförande i respektive kommun beslutade samfällt att 

föreslå att en utredning med uppdrag enligt ovan ska handlas upp av Torsby 

kommun till en maximal kostnad av 200 000 kr att fördelas mellan kommunerna. 

 

Beslut från kommunstyrelser i respektive kommun 

Sunne kommun fattade 2016-03-15 beslut om att inte delta i extern utredning av 

gemensam myndighetsnämnd. Kommunstyrelsen avslår även samverkan inom 

äldreomsorg- avseende biståndshandläggning inom Socialtjänsten gällande 

hemtjänst, särskilt boende/korttidsboende men är positiv till samverkan inom 

andra områden. 

 

Kommunstyrelsen i Hagfors kommun fattade beslut om att samverka i utredning 

om gemensam myndighetsnämnd 2016-01-18. Även Kommunstyrelsen i Torsby 

och Munkfors kommun är positiva till extern utredning. 

 

Reviderat förslag om finansiering av utredning 

Munkfors, Torsby och Hagfors kommun är intresserade av att fullfölja 

utredningen om gemensam myndighetsnämnd. Finansieringen sker proportionellt 

gentemot befolkningstalen. Utredning med uppdrag enligt ovan ska handlas upp 

av Torsby kommun till en maximal kostnad av 200 000 kr att fördelas mellan 

deltagande kommuner. 
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Munkfors 10 % 

Torsby 43,5 % 

Hagfors 43,2 % 

Handlingar i ärendet 

Vård- och omsorgschef Eva Alama, socialchef Monica Hammar och skolchef 

Stefan Meullers skrivelse, 2016-03-17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen anlitar en extern utredare för möjligheter till samverkan i 

gemensam myndighetsnämnd för Munkfors- Torsby och Hagfors kommun 

Kostnaderna fördelas mellan barn- och bildningsavdelningen, sociala avdelningen 

och vård- och omsorgsavdelningen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad barn- och bildningschef Jan Lilja 

Socialchef Monica Hammar 

Vård- och omsorgschef Eva Alama 
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Dnr KS 2016/113 

§ 56 Patientsäkerhetsberättelse 

Individ- och omsorgsutskottets avdelningar strävar efter en ökad patientsäkerhet 

genom egenkontroller av läkemedelsgranskning, hygienrond, journalgranskning, 

gemloggning och periodisk besiktning av lyftselar. Arbetar även med 

förebyggande underhåll av hjälpmedel på särskilda boenden. Egenkontroller 

omfattar uppföljning av avvikelser, kvalitetsindikatorer och statistik.  

  

Handlingar i ärendet 

Mas/Verksamhetsansvarig HSL Isa Nyberg och Mar/Verksamhetsansvarig Rehab 

Carina Wibergs Patientsäkerhetsberättelse. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Mas/Verksamhetsansvarig HSL Isa Nyberg  

Mar/Verksamhetsansvarig Rehab Carina Wiberg 
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Dnr KS 2016/139 

§ 57 Kvalitetsberättelse 

Under 2014 har arbetet påbörjats med ett gemensamt ledningssystem för individ- 

och omsorgsutskottets samtliga verksamheter enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9). 

All personal inom vård- och omsorgsavdelningen har en rapporteringsskyldighet 

enligt Lex Sarah. Personalen har en skyldighet att medverka i verksamhetens 

kvalitetsarbete. Klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från 

personalen tas emot, utreds och analyseras. Verksamheten ska kontinuerligt 

bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra 

brister i verksamhetens kvalitet. 

Klagomål och synpunkter från vård- och omsorgstagare och deras närstående, 

myndigheter och andra intressenter hanteras enligt kommunens rutiner. De 

diarieförs och utreds. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhetschef Monica Davidsson Janssons kvalitetsberättelse 2015 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef Monica Davidsson Jansson 
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Dnr KS 2016/154 

§ 58 Revidering av kommunens jakträttspolicy att 

gälla från och med 2016-07-01 

2009-05-11 § 64 beslutade kommunstyrelsen i Hagfors kommun att anta nya 

riktlinjer för upplåtelse av jakträtt. Syftet med de nya rutinerna var att skapa lika 

förutsättningar för kommunens alla jakträtter samt att klargöra hur jaktarrenden 

ska tillsättas. 

I jakträttspolicyn stadgas att ledig jakträtt skall utannonseras och därefter tillsättas 

genom lottning. Då policyn samtidigt stadgar att jakträtt ska upplåtas till 

jaktvårdsförening medför policyn att ett avtal som sägs upp av föreningen inte kan 

tillsättas på nytt enligt de rutiner som finns att följa. Detta då det inte är skäligt att 

upprätta jakträttsavtal med ny förening inom en förenings viltvårdsområde om 

markarrendet ligger på ett sådant sätt att det är insprängt i viltvårdsområdet. 

Frågan om lämplighet med krav på utannonsering och formerna för hur 

jaktarrenden skall tilldelas, har aktualiserats med anledning av att Hagfors 

Kommun 2015-12-29 skriftligen erhöll uppsägning av jaktarrende från Björkil-

Tömtes jaktvårdsförening avseende fastigheterna Björkil 1:4, Björkil 1:6, Björkil 

1:8 samt Björkil 1:28. 

 

Då det aktuella arrendestället ligger insprängt inom föreningens övriga 

viltvårdsområde bedömer samhällsbyggnadsavdelningen att det inte är lämpligt 

att annonsera ut arrendestället på nytt. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår 

därför att kommunstyrelsen beslutar om att arrendet inte skall annonseras ut enligt 

policyn samt att jakträttspolicy punkten 3 revideras så att kravet på annonseringen 

tas bort. Bedömning om huruvida ett arrendeställe eller markrättighet är lämpligt 

att annonsera ut bör rimligen delegeras till samhällsbyggnadschef att bedöma. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-03-24. 

Tidigare jakträttspolicy antagen 2009-05-11, KS § 64 

Förslag till ny reviderad jakträttspolicy att gälla från och med 2016-07-01 

Kartbilagor 

Förslag på sammanträdet 

Mikael Edvardsson (SD) yrkar: Avslag av ärendet. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen ställer Mikael Edvardsson yrkande mot liggande förslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att annonsering i enlighet med gällande policy, inte 

skall ske gällande av förening uppsagt, jaktarrende inom Björkil-Tömtes 

jaktvårdsområde med hänsyn till arrendets läge. 

Vidare beslutar Kommunstyrelsen att anta föreslagen revidering av Hagfors 

Kommuns jakträttspolicy att gälla från och med 2016-07-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef Louise Sjöholm 
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Dnr KS 2016/170 

§ 59 Förordnande av Hagfors Airport som SGEI- 

flygplats (Services of General Economic Interest) 

Under 2013 lämnade EU-kommissionen ett remissförslag gällande avskaffandet 

av offentligt stöd till regionala flygplatser. Förslag till lösning är att Hagfors 

kommun utser Hagfors Airport till SGEI-flygplats (Service of General Economic 

Interest) och detta innebär att det fortsättningsvis får ske finansiering via 

driftbidrag och kapitalkostnadsstöd. Enligt beslutet, artikel 2.2, bör beslut om 

tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) ha en varaktighet av högst 10 år 

för att beslutet skall vara tillämpligt. Detta beslut om att förordna Hagfors Airport 

att utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), gäller till och med den 

30 april 2026. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-03-23. 

Utredning: Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Services of 

General Economic Interest/härefter benämnt SGEI) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige förordnar Hagfors Airport uppgiften att utgöra en tjänst av 

allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), med skäl och enligt villkor som följer de 

krav som uppställs av EU kommissionen i sitt beslut av den 20 december 2011. 

Förordnandet gäller till och med den 30 april 2026. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Flygplatschef Henric Ceder 
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Dnr KS 2016/143 

§ 60 Yttrande över ansökan om nätkoncession inom 

Uddeholm ABs industriområde 2016-100517 

Ellevio AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga 

och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser två nya 50 

kV markkablar inom Uddeholms ABs industriområde, Hagfors kommun i 

Värmlands län. 

 

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som avgör om ledningen ska få 

tillstånd. Hagfors kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208) och Ellevio måste därför ha kommunens svar för att kunna fatta ett 

beslut. Handlingarna finns tillgängliga på www.ei.se/2016-100517 eller 

www.ei.se/kungorelser 

 

Synpunkter 

Hagfors kommun ställer sig positiv byggnationen då det skapar möjligheter för 

fortsatt utveckling för Uddeholms AB, vilket är viktigt både för företaget och hela 

kommunen. 

 

Kommunen vill dock lämna ett par punkter som behöver hanteras för en smidig 

och bra byggprocess: 

 

Viktigt att inte gräva för nära GC-vägen (gamla banvallen) med anledning av 

erosionsrisken. Ett säkerhetsavstånd på cirka 2 meter från vägkant bör appliceras 

och utföraren har ansvar för att undvika erosion. 

 

Eventuell omdirigering av trafik (gång, cykel och väg) ligger på utförarens ansvar. 

 

Utföraren ansvarar för att inga öppna schakter lämnas under arbetet. 

 

Kommunen önskar gemensam avsyning av arbetsområdet efter utfört arbete. 

 

Överskottsmassor tas omhand av utföraren. 

 

Utföraren ser till att alla tillstånd finns vid genomförandet. 

 

Utföraren ombesörjer all information om byggskedet, exempelvis om att GC-

vägen inte är i bruk. 

http://www.ei.se/kungorelser
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Kommunen önskar att hela processen utförs samlat (inte utdraget). 

 

Utföraren bör få ledningsrätten för den nya ledningen. 

 

Viktigt att den nya ledningen inte läggs för nära fiberkabeln. Det vill säga inte så 

nära att det kan ge störningar. 

 

All återställning av området ligger på utförarens ansvar. 

 

Öster om banvallen på angränsande tomt ligger både förskola, flerbostadshus samt 

trygghetsboende. Det är viktigt att dessa inte påverkas efter ombyggnad och 

säkerhetsåtgärder under byggnadsfasen behöver ombesörjas. 

 

Det finns gatubelysning längs sträckan med markförlagd kabel 

Handlingar i ärendet 

Energimarknadsinspektionens skrivelse 2016-03-03. 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-03-23. 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsavdelningens synpunkter. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Energimarknadsinspektionen registrator@ei.se Dnr: 2016-100517 
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Dnr KS 2015/178 

§ 61 Ekonomisk redovisning investeringsprojekt 2015 

Sammanställning helår: 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Investeringar 2015

Belopp i miljoner kronor
Budget 

2015 Utfall 2015

Begärd om-

budgetering 

pågående 

projekt

Resultat 

efter om- 

budgetering

Skattefinansierat

Försäljning/köp fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Fastigheter inkl. ny sporthall 25,3 5,3 19,8 0,2

Energiprojekt 1,4 0,8 0,6 0,0

Gator och vägar 4,2 2,0 2,2 0,0

Parker och lekplatser 1,2 0,7 0,5 0,0

Flygplatsen 1,1 0,3 0,8 0,0

Körjournalsystem & Kartsystem 0,8 0,3 0,5 0,0

Skattefinansierat 34,1 9,5 24,4 0,2

Avgiftsfinansierat

Avfall 1,6 0,1 1,5 0,0

Vatten- och avloppsverk 6,3 4,0 2,2 0,2

TOTALT 42,0 13,6 28,0 0,4  
 

Resultatet för 2015 efter ombudgeteringar är 0,4 Mkr bättre än budget. 

Ombudgeteringar av kvarvarande budgetbelopp begärs för enskilda projekt som 

inte är färdigställda och s.k. ”rullande” anslag. 

 

Gator och vägar har under 2015 fått beviljat bidrag för två GC-projekt (gång och 

cykelvägar), GC-väg centrum och GC-väg järnverket. Totalt är bidraget för de två 

projekten 447 000kr. Investeringsbidrag ska enligt regler inom redovisningen 

bokföras på ett balanskonto och en intäkt fördelas ut till verksamheten i samma 

takt som kostnaden för investeringen. Bidraget på drygt 0,4 Mkr syns därmed inte 

i redovisningen av projekten. 

 

Under 2015 har 13,6 Mkr av budgeterade 42 Mkr investerats. Stora planerade 

projekt där ombudgetering till 2015 har begärts inkluderar utbyggnad av 

sporthallen i Ekshärad med 7,3 Mkr, investeringar vid Råda skola med 3 Mkr 

samt filteranläggning badet med 3 Mkr. För de två förstnämnda projekten 

inväntas politiska beslut innan projektet kan fortskrida. För filteranläggning badet 

utförs arbetet när badet har stängt under sommaren för att inte störa verksamheten 
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vilket medför att projektet löper över flera år. Totalt har en ombudgetering med 

28 Mkr från 2015 till 2016 års budget begärts. Se bilaga för mer information om 

enskilda projekt. 

Sammanställning tre års investeringar - nyckeltal 
Ett mått för att bevara tillgångarnas värde är att summan av investeringar 

bör vara ungefär lika stor som avskrivningarna. 

Om investeringarna är lägre än årets avskrivningar urholkas 

anläggningarnas värde utifrån ett teoretiskt resonemang. 

 

Investeringar i lokaler och anläggningar 2013 – 2015 

 
Investeringar i Nyckeltal:

lokaler och anläggningar Summa Avskrivning Investering i 

(exkl inventarier) invest. 3 år Snitt/år 2015 % av avskrivning

Skattefinansierad verksamhet

Verksamhetslokaler 36 920,5 12 306,8 15 366,7 80%

Idrotts- och fritidsanläggningar 4 149,8 1 383,3 593,2 233%

Flygplatsen 2 718,3 906,1 584,8 155%

Kommersiella lokaler 454,9 151,6 493,8 31%

Gator och vägar 12 457,9 4 152,6 3 230,6 129%

Parker och lekplatser 2 859,0 953,0 57,9 1645%

Summa skattefinansierat 59 560,4 19 853,5 20 327,1 98%

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avlopp 7 846,4 2 615,5 4 380,6 60%

Avfall 0,0 0,0 227,2 0%

Summa avgiftsfinansierat 7 846,4 2 615,5 4 607,8 57%

TOTALT 67 406,8 22 468,9 24 934,9 90%

Belopp i tusental kronor

 
 

Parker och lekplatser har den högsta investeringsgraden jämfört med 

avskrivningarna. Detta beror på att investeringar centrumplanen ännu inte 

aktiverats då projektet fortfarande pågår. För fritidsanläggningar, flygplatsen samt 

gator och vägar har också stora investeringar genomförts under de senaste 3 åren. 

Den totala investeringen i % av avskrivningarna för 2015 ligger på 90 % jämfört 

med 96 % under 2014. Den högre investeringsgraden under 2012-2014 berodde 

främst på en stor investering som gjordes i 10 lägenheter vid äldreboendet 

Lillåsen under 2012. 

 

Den största investeringen under de senaste tre åren är bygget av den nya 

sporthallen vid ÄBC för drygt 28 Mkr. Vissa juridiska frågetecken kvarstår när 

det gäller bygget och kvarstående budget på projektet ombudeteras till 2016 för 

att täcka upp eventuella kostnader. 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 24/36 

  

2016-04-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Kommentar: 

Energieffektiviseringsprojekten pågår. 

Planering av VA-projekten pågår. Förnyelse av råvattenledningen är färdigställd i 

denna etapp. Säkerheten för VA-verksamheten behöver höjas och detta arbete 

pågår med diverse olika åtgärder. 

Byggnad för riskavfall vid Holkesmossen skall byggas för att förbättra 

arbetsmiljön. 

Flera investeringsprojekt under ansvar Fastighet är uppstartade. 

Lekplatsprojekt enligt plan pågår. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-03-23. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonom Marianne Eriksson 
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Dnr KS 2016/37 

§ 62 Slutredovisning investeringsprojekt, 

samhällsbyggnadsutskottet 2016-04-11 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2016-03-31, § 47, KS 2016/159, 

1102, Gatuarbeten Gärdet, Hagfors 

 

Budget  575 000 kronor 

Slutkostnad  575 000 kronor 

Resultat mot budget 0 kronor 

 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2016-03-31, § 48, KS 2016/44, 

 

1013,Förtätning Älvstranden Bildningscentrum 2014-2015 

Budget   1 200 000 kr 

Redovisat    570 464 kr 

Resultat mot budget  + 629 536 kr 

 

På grund av det höga trycket från asylsökande som uppstod under senare delen av 

2015 och som fortgår för 2016 kommer projektet att pausas tills vidare då det 

kraftigt ökade behovet inte kommer att kunna lösas med mindre förtätningar så 

som projektet är avsett för. Projektmedlen kommer att flyttats med som en reserv 

för förtätningar i det fall behov uppstår inom Älvstranden. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2016-03-31, § 49, KS 2015/230, 

1067, Sköljrum Sättragården 

 

Budget  190 000 

Inköp Desinfektor  52 785 

Anpassningar   58 420 

Resultat mot budget + 78 795 

 

Sammantaget gick projektet betydligt bättre än budgeterat, vilket delvis beror på 

att verksamheten kunde välja en desinfektor som inte krävde anpassning av 

trefasuttag samt att anpassningarna av de båda utrymmena blev billigare än vad 

som beräknats. 
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Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-03-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekten ovan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonom Marianne Eriksson 
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Dnr KS 2015/15 

§ 63 Svar på medborgarförslag: Walk of fame 

  

Hagfors kommun har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska anlägga en ”Walk of fame” i Hagfors. Förslagställaren menar att 

en Walk of fame kan anläggas i samband med att torget i Hagfors görs om med 

stenar med namn på lokala kändisar och profiler. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2015-09-28, § 68 ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Kommunen arbetar tillsammans med näringsidkarna runt torget i Hagfors för att 

göra det trevligare. Samhällsbyggnadsavdelningen tar med sig förslaget i framtida 

arbete med iordningställande av torget. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Ann-Sofie Ronachers skrivelse  

2016-03-15 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Bjuresäter-Östlund, maria.ostlund@kdab.com 

Planarkitekt Annika Ekblom 
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Dnr KS 2015/15 

§ 64 Svar på medborgarförslag: Upprustning av 

strandkant 

Hagfors kommun har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska rusta upp strandkanten längs Uvån. Förslagställaren menar att en 

upprustning med finare sittytor och soldäck är ett bra inslag i stadsbilden utan att 

behöva kosta för mycket. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-29, § 65 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunen har under hösten 2015 gjort en gång- och cykelslinga utmed Uvån 

som kallas Uvåslingan. Ett antal bänkar är också uppsatta utefter slingan samt röjt 

längs stränderna. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Ann-Sofie Ronachers skrivelse  

2016-03-15 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Bjuresäter Östlund, maria.ostlund@kdab.se 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 29/36 

  

2016-04-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2015/258 

§ 65 Svar på medborgarförslag: Förslag på att göra en 

isbana utmed Storgatan, Hagfors 

Hagfors kommun har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

anlägga en isbana placerad i centrala Hagfors. Förslagsställaren menar att en 

isbana skulle vara ett positivt inslag i stadsbilden och locka människor till 

aktiviteter och motion. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 § 70 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunen tycker att det är ett bra förslag, men i dagsläget har kommunen inte 

möjlighet att göra en isbana. Kommunen hoppas att de som önskar åka skridskor 

vill göra det på kommunens anläggningar Valhall eller Hagforsvallen. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Ann-Sofie Ronachers skrivelse  

2016-03-15 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Lars-Ove Hagell, lars-ove.hagell@uddeholm.se 
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Dnr KS 2015/15 

§ 66 Svar på medborgarförslag: Åtgärder vid 

motionsspåren i Vågbacken 

  

Hagfors kommun har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska ordna ett tappställe för vatten i anslutning till motionsspåren, samt 

ställa upp fler bänkar vid start/målet. 

Förslagställaren menar att en tappkran liknande den som finns vid tivoliplatsen 

utanför järnvägsstationen skulle fungera bra. 

Kommunen menar att ha en sådan öppen tappkran kan mycket enkelt missbrukas 

och öppnas och låtas stå öppen om någon får för sig det, och att den som används 

vid tivoliplatsen bara är öppen under tivolidagarna. Fler bänkar kommer 

kommunen att ställa ut på den aktuella platsen. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Ann-Sofie Ronachers skrivelse  

2016-03-15 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller förslaget om att ställa upp fler bänkar och avslår 

förslaget om tappkran 

_____ 

Beslutet skickas till 

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

 

Dnr KS 2016/23 

§ 67 Anmälningsärenden  

UPH 2015-29 

 

Avtal 2015-29 ”VA-material 

 

Dnr 2015/326 handling 7 

Uppföljning av anmälan om skolsituation för elev vid Älvstrandens 

bildningscenter i Hagfors kommun  

 

Dnr 2015/326 handling 8 

Kommunens bemötande på dnr 2015/326 handling 7 

 

Dnr 2015/359 handling 6 

Sammanställning av Hagforsstrategins arbetsgrupps workshop på 

kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-14 

 

Dnr 2016/1 handling 39 

Rökfritt Sverige 2025 – Ett perspektivskifte i det tobaksförebyggande arbetet 

 

Dnr 2016/1 handling 41 

Inbjudan till årsstämma från Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner 

 

Dnr 2016/1 handling 45 

Rapport från Rädda Barnens Mötesplats för ensamkommande barn och ungdomar 

i Värmland 2015  

 

Dnr 2016/11 handling 9 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors och EWJ AB 

 

Dnr 2016/11 handling 10 

Migrationsverket: Överenskommelse om mottagande och anordnande av boende 

för ensamkommande barn  

 

Dnr 2016/11 handling 18 

Förlängning av avtal ”Uppsättningsmaterialavstämningsmaterial och övrigt” 

Dnr 2016/11 handling 19 

Tjänsteavtal nätverk och kommunikation DSN  
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr 2016/11 handling 20 

Avtal om konsignationslager 

 

Dnr 2016/12 handling 3 

Skolavtal: Botkyrka kommun  

 

Dnr 2016/12 handling 5 

Skolavtal: Falköpings kommun 

 

Dnr 2016/12 handling 6 

Skolavtal: Karlstads kommun 

 

Dnr 2016/12 handling 7 

Skolavtal: Borås stad 

 

Dnr 2016/19 handling 10 

Klagomål gällande förskolan Milan  

 

Dnr 2016/129 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

 

Dnr 2016/133 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling  

 

Dnr 2016/133 handling 2 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

 

Dnr 2016/133 handling 3 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling  

 

Dnr 2016/140 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

 

Dnr 2016/155 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr 2016/156 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Evenemangskalender april 2016 Hagfors kommun 

 

Inbjudan till Arena för dialog för och med frivilligorganisationer aktiva i 

flyktingsituationen i Värmland 

 

Inbjudan till dialogmöte från Länsstyrelsen i Värmland 

 

Inbjudan till Länsdelsmöten 2016 från Trafikverket, Region Väst 

Nyhetsbrev mars 2016  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2016/23 

§ 68 Delegeringsbeslut för  

Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2016-02-24 tom 2016-03-16 

 

Dnr 2016/5 handling 8 

Personalärenden - februari 2016  

 

Dnr 2016/5 handling 9 

Delegeringsbeslut Ändrade öppettider för kommunens växel, turistinformation 

samt för Hagfors stadshus 

 

Dnr 2016/6 handling 8 

Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsenheten december 2015 

 

Dnr 2016/6 handling 9 

Delegeringsbeslut Skolskjuts vid växelvis boende 

 

Dnr 2016/8 handling 6 

Delegeringsbeslut Bostadsanpassning 

 

Dnr 2016/8 handling 7 

Delegeringsbeslut Vård och behandling 

 

Dnr 2016/8 handling 8 

Delegeringsbeslut LSS och socialpsykiatri 

 

Dnr 2016/8 handling 9 

Delegeringsbeslut Vård- och omsorg 

 

Dnr 2016/8 handling 10 

Delegeringsbeslut Ekonomiskt bistånd 

 

Dnr 2016/49 handling 3 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Boxningsklubb  

 

Dnr 2016/49 handling 4 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – BK Bågen  
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr 2016/114 handling 2 

Mångfalds- och integrationsinitiativbidrag – IOGT-NTO Regnbågen  

 

Dnr 2016/141 handling 1 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 

 

Dnr 2016/141 handling 2 

Mailkonversation om skolskjuts vid växelvis boende dnr 2016/141 handling 1 

 

Dnr 2016/141 handling 3 

Avslag på ansökan om skolskjuts vid växelvis boende dnr 2016/141 handling 1 

 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll 2016-03-29  §§ 9-14 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll 2016-03-29  § S 9-15    

 

Barn- och bildningsutskottets protokoll 2016-03-30  §§11-18 

 

Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2016-03-30  §§ S 51-67 

 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2016-03-30 §§ 43-57 

 

Hagforshem AB - Årsredovisning 2015 

 

Gemensam överförmyndarnämnds protokoll 2016-03-31 §§ 26-27 och § 30 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 69 Information 

Kommunstyrelsens vice ordförande Ann-Sofie Ronacher informerar om att 

Hagfors Energi har bolagsstämma kl. 14:00. 

 

Vidare informerar Ann-Sofie Ronacher om sista anmälningsdag till Öppet forum 

som hålls söndag 2016-04-17 mellan 13:00-17:00. 

_____ 

 
 


