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§ 85 Information 

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med att ekonomichef Jonas Nilsson 

informerade om Hagfors kommuns delårsrapport. 

Därefter redovisade revisorernas ordförande Jan Bohlin revisionens syn på 

delårsrapporten. 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) informerade om att 

kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30 kommer att förläggas i Stora 

Aulan på Älvstrandens Bildningscentrum för att kunna hålla ett större avstånd 

mellan ledamöterna. 

_____ 
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Dnr KS 2020/471 

§ 86 Delårsbokslut 2020 

Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari – augusti 2020 

samt prognos för helåret. 

Delårsbokslutet per 31 augusti 2020 uppvisar ett positivt resultat på 59,2 miljoner 

kronor (Mkr). Budgeterat resultat för motsvarande period är +44,8 Mkr vilket 

således innebär en positiv resultatavvikelse med +14,4 Mkr. Utfallet per 31 

augusti 2019 var +30,6 Mkr. Således är utfallet för perioden januari-augusti 2020 

28,6 Mkr högre än motsvarande period året innan. 

Prognosen för hela året 2020 antas bli +30,6 Mkr. Detta innebär en positiv 

avvikelse med +9,3 Mkr mot budgeterat resultat för 2020. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-12 § 133 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-10-05 

Delårsrapport januari-augusti 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/458 

§ 87 Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk 

förening 

Hagfors kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 

värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilket bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 

för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 

miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 

har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 

Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 

Hagfors kommuns förlagslån till föreningen uppgår per den 31 augusti till  

2 600 000 kronor. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 

funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har 

därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i 

att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp 

och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 

Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 

av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 

samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 

av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 

motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Hagfors kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 

värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
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Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilket bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 

för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 

miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 

har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 

Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 

Hagfors kommuns förlagslån till föreningen uppgår per den 31 augusti till 2 600 

000 kronor. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 

funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har 

därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i 

att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp 

och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 

Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 

av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 

samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 

av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 

motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 

möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 

nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 

medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner 

och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha 

uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där 
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kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 

delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 

motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-12 § 134 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-09-22 

Kommuninvest: Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening, 2020-09-

03 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att Hagfors kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 

inbetala ett insatsbelopp om 2 600 000 kronor samt att kommunstyrelsen 

bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 

för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024. 

Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledningarna enligt 

besluten ovan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2020/317 

§ 88 Målkortsrapportering 2020 

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 

2020. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun 

har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande 

resultatet av de kortsiktiga 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, 2020-10-12 § 135 

Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2020-10-05 

Målkortsrapportering, 2020-08-31 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för andra tertialet 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/408 

§ 89 Beslut om inköp av ljusanläggning till Uddeholm 

Arena 

Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen 2020-09-14, § 110 på grund av 

dåligt underlag. 

Hagfors Innebandysällskap (Föreningen) har till Hagfors Kommun inkommit med 

önskemål om en förbättrad ljusanläggning i Uddeholms Arena.  

Föreningen har framfört önskemål om att kommunen ska komplettera den 

befintliga ljusanläggningen för att möjliggöra fler ljuseffekter och möjlighet att 

skapa stämning i samband med match och arrangemang. Bland annat har 

föreningen framfört önskemål om en anläggning som möjliggör ett rörligt ljus i 

takt med musik till exempel i samband med spelarnas entré på plan samt en 

anläggning som ger fler möjligheter till olika sorters ljuseffekter.  

En dialog har förts med föreningen om vilken utrustning som krävs för att 

tillmötesgå underlaget och sammantaget bedöms erforderlig teknik inklusive 

montage uppgå till ca 70 000 kronor. Eventuella uppgraderingar av programvara i 

befintligt system är inte beaktat då det inte är känt huruvida det behövs.  

Medel föreslås omdisponeras från projekt 1064 Kök/pentry ÄBC och Ekshärad då 

dessa projekt färdigställt till en lägre kostnad än budget och utrymme till 

omdisponering därför är möjlig.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-12 § 136 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-30 § 53 

Kommunalrådets tjänsteskrivelse 2020-09-23 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 100 

HIF och HIBS ansökan 

Mailkorrespondens 

Offert 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Fastighetsenheten i uppdrag att utreda, 

upphandla och verkställa erforderliga åtgärder i syfte att uppgradera befintlig 

ljusanläggning enligt föreningens önskemål i Uddeholm Arena till ett belopp om 

maximalt 70 000 kronor exkl. moms. Åtgärderna skall finansieras genom 

omdisponering av medel från investeringsprojekt 1064 kiosk/kök ÄBC och 

Ekshärad. 
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_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen sofia.eriksson@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se 

HIBS, Richard Bjöörn 

HIF Anders Carlsson 
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Dnr KS 2020/31 

§ 90 Återrapportering av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats 2020 

Fram till och med 2020-10-05 finns inga obesvarade motioner. 

Fram till och med 2020-10-05 har följande medborgarförslag, e-förslag och 

Hagforsförslag inte besvarats: 

2018/398 handling 1 

Medborgarförslag om uppsättning av välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad 

2019/74 handling 1 

Medborgarförslag angående skylt vid infarten till Ekshärad 

2020/92 handling 1 

Medborgarförslag om utställning och visning av kommunägd konst 

2020/120 handling 1 

Medborgarförslag om önskemål om dekorationsbelysning på stadens broar 

2020/356 handling 1 

Medborgarförslag om önskemål om tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på 

Värmullsåsens topp 

2020/358 handling 1 

Medborgarförslag om önskemål om fasta trafikhinder utmed Herleniusvägen, 

Uddeholm 

2020/359 handling 1 

Medborgarförslag om önskemål om fasta farthinder på Norrings väg, Hagfors 

2020/423 handling 1 

Medborgarförslag om att kommunen ska anställa fler elevassistenter och 

barnskötare 

2020/430 handling 1 

E-förslag om önskemål att kommunen sänder kommunfullmäktiges möten på 

webben 

2020/443 handling 1 

E-förslag om önskemål om offentlig toalett vid busstationen, Hagfors 

2020/470 handling 1 

Hagforsförslag - Professionell vårdhygienisk städning i vård och omsorg 
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Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-12 § 137 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-10-05 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/225 

§ 91 Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2020 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga 

nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej 

återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges del bör redovisning ske i april och oktober. 

Dnr KS 2020/29 

Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 2020 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-12 § 138 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-10-05 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2020-08-31 § 57 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-08-24 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-04-27 § 21 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-04-21 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 

verkställda beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef 
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Dnr KS 2020/462 

§ 92 Sammanträdesdagar för 2021 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens utskott har upprättats. 

Kommunfullmäktige sammanträder på måndagar kl. 19:00. 

Kommunstyrelsen sammanträder på måndagar kl. 09:00. 

Kommunledningsutskottet sammanträder på tisdagar kl. 13:15. 

Individ- och omsorgsutskottet sammanträder på måndagar kl. 13:15. 

Barn- och bildningsutskottet sammanträder på tisdagar kl. 09:00. 

 jan feb mars april maj juni jul aug sept okt nov dec  

KF 25 --- 1, 29 26 31 28 --- --- 27 25 29 20  

KS 11 15 15 12 17 14 --- --- 13 11 15 6  

KLU 26 --- 2, 30 --- 4 1 --- 31 28 --- 2, 23 14  

IOU 25 --- 1, 29 26 31 28 --- 30 27 25 29 20  

BOBU 26 23 30 27 25 --- --- 31 28 26 23 14  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-12 § 142 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-10-05 

Förslag på sammanträdesdagar 2021 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar på att även datum för bokslutskommittén och 

budgetkommittén ska vara med. 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer propositions 

ordning och finner bifall för Tomas Petterssons yrkande genom acklamation. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2021 

med tillägg att även dagar för bokslutskommittén och budgetkommittén läggs till. 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare Hagfors Energi AB  

Ledningsgruppen  Hagforshem AB 

Ekonomienheten Revisionen  

Utvecklingsenheten Verksamhetschefer 

Administrativa enheten Växeln 

Personalenheten Biblioteket 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS 2020/430 

§ 93 Angående e-förslag om önskemål om att 

kommunen sänder kommunfullmäktiges möten på 

webben 

Enligt riktlinjer för e-förslag, antagna av kommunfullmäktige 2020-09-29 § 65, 

ska information om ett e-förslag som har erhållit 25 röster ges till 

kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar då om ärendet ska remitteras till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

E-förslaget om önskemål om att kommunen sänder kommunfullmäktiges möten 

på webben uppnådde 25 röster 2020-10-02. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-10-16 

Medborgarförslag, 2020-09-04 

Förslag på sammanträdet 

Thony Liljemark (OR) yrkar på att medborgarförslaget bereds skyndsamt. 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström ställer propositionsordning och 

finner bifall för Thony Liljemarks (OR) tilläggsyrkande genom acklamation. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. Ärendet ska beredas skyndsamt. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Utvecklingsenheten 

Förslagsställaren 
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Dnr KS 2020/443 

§ 94 Angående e-förslag om önskemål om offentlig 

toalett vid busstationen, Hagfors 

Enligt riktlinjer för e-förslag, antagna av kommunfullmäktige 2020-09-29 § 65, 

ska information om ett e-förslag som har erhållit 25 röster ges till 

kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar då om ärendet ska remitteras till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

E-förslaget om önskemål om offentlig toalett vid busstationen, Hagfors, uppnådde 

25 röster 2020-10-02. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-10-16 

 

Medborgarförslag, 2020-09-09 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2020/15 

§ 95 Svar på interpellation  

Vi vill börja med att tacka Kristoffer Ejnermark för interpellationen. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har ju det övergripande 

arbetsmiljöansvaret medan det dagliga arbetsmiljöarbetet ligger på förvaltningen. 

I och med att politiken har det övergripande ansvaret är det ju bra att vi diskuterar 

dessa frågor bland annat här i KF. 

Låt oss börja med att konstatera att vi har en bra arbetsmiljö inom IOU:s 

verksamheter vilket framgår av medarbetarbarometern där medarbetarna i 2019-

års undersökning överlag ger högt betyg i arbetsmiljöfrågorna. 

Men naturligtvis finns det delar som kan förbättras och de delarna får vi fortsätta 

jobba med och i det arbetet sker förstås en dialog med de fackliga 

organisationerna. 

Kommunen som arbetsgivare arbetar utifrån arbetsmiljölagstiftningen och vårt 

lokala samverkansavtal. Detta ger ramar för hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Ute i respektive arbetsgrupp arbetar 

arbetsplatsombud/skyddsombud gemensamt med arbetsgivarrepresentant för att 

säkerställa arbetet. På de arbetsställen som arbetstagarorganisationen inte har 

ombud utsedda uppmuntrar arbetsgivaren till att tillsätta rollen som 

arbetsplatsombud och/eller skyddsombud. 

Vad har då gjorts för att förhindra en försämrad arbetsmiljö och vad kommer 

göras framgent för att uppnå en förändring av vårdanställdas arbetsmiljö, undrar 

Kristoffer Ejnermark? 

Vi utgår från att Ejnermark menar vad vi i OR som styrande parti gjort. 

När vi tog över styret av kommunen började vi med att lyssna av med fack och 

medarbetare inom IOU:s verksamheter vad de såg som viktiga arbetsmiljöfrågor. 

Det vi fick till oss först av allt var att det fanns en önskan om att få bort 

planeringen på Säbo som upplevdes som ett arbetsmiljöproblem. Efter att frågan 

utretts av förvaltningen förde vi i OR fram borttagen planering som ett förslag i 

budgetarbetet och en majoritet ställde sig bakom förslaget vilket betydde att 

planeringen togs bort. 

Vi ser även att den orättvisa löneskillnad som uppstod mellan undersköterskor 

inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten i den så kallade 

undersköterskesatsningen delvis har rättats till. Detta är självklart något som 

arbetsgivarparten och facket förhandlat fram men vi i OR har tillrättandet av 
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denna orättvisa löneskillnad i vårt framtidsprogram och att vi lyft upp och belyst 

frågan har säkerligen medverkat till att vi nu ser att orättvisan åtminstone delvis 

har korrigerats.  

OR har även tagit initiativ till ett arbetsmiljöprojekt där fokus ligger på att 

minska/ta bort delade turer, men det som facket benämner hälsosam 

schemaläggning kommer också att ingå i projektet. Målet är att projektet ska 

startas i år och det kommer att genomföras på ett Säbo. Faller detta väl ut är vår 

förhoppning att modellen kan implementeras i övriga delar av IOU:s 

verksamheter. 

Till ovanstående kan läggas satsningar vi i OR vill göra 2021. Staten har skjutit 

till pengar för ökad kvalitet i äldreomsorgen och vår uppfattning är att en del av 

de pengarna ska läggas på ökad personaltäthet på våra särskilda boenden vilket 

leder till mindre stress och minskad arbetsbelastning. 

Självklart har det även skett och sker förbättringar av den fysiska arbetsmiljön. I 

samband med ombyggnationen av Häggården förbereds förbättrade 

personalutrymmen, delvis i befintlig byggnad, delvis även nya utrymmen. Det har 

också gjorts en översyn av omklädningsrum för att fördela om platser till den, 

glädjande nog, ökande andel av män i verksamheten (tex på Tranan, hemtjänstens 

baslokaler i Hagfors) och det har skett en utökning av de utrymmen hemtjänsten 

har att tillgå på Tranan.  

Inför 2021 finns även investeringsprojekt som bland annat ska skapa bättre 

dokumentationsplatser på Lillåsen och förbättra tvättstugor för personaltvätt.  

Under 2020 har förstås arbetsmiljön påverkas av covid-19. Nya 

risker/rutiner/arbetsmoment/skyddsutrustning har tillkommit och delvis förändrats 

i snabb takt. Även denna situation gjordes det riskbedömning inför vilket ledde till 

ett antal åtgärder. Under detta speciella år har extra fackliga avstämningar med 

ledningsgrupp för verksamheten genomförts för att gemensamt följa utveckling 

och se på risker/åtgärder. 

I övrigt om arbetsmiljöarbetet inom IOU kan nämnas: 

 På individnivå erbjuds ett årligt medarbetarsamtal och vid behov 

rehabsamtal, ibland i förebyggande syfte 

 Vi har i samverkansavtalet 8 arbetsplatsträffar per år. 

 Verksamheten har avdelningsövergripande verksamhetsråd 4 ggr/år. 

(Socialchef och fackliga representanter och utifrån dagordning adjungeras 

verksamhetschefer). 

 Vi har kommunövergripande centralråd 4 ggr/år. (Kommunledningsgrupp 
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och fackliga representanter). 

 Det systematiska arbetsmiljöansvaret summeras årligen och redovisas till 

personalenheten. 

 Den psykosociala arbetsmiljön följs upp årligen genom 

medarbetarbarometer, resultatet redovisas och det förs en dialog om vilka 

åtgärder som ska genomföras för att förbättra respektive bibehålla ett bra 

resultat. 

 Sedan hösten 2019 har analysen kring diskrimineringsfrågor fördjupats 

genom arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering.   

 Under samordning av samhällsbyggnadsavdelningen genomförs 

fastighetsronder och man ar fram och prioriterar åtgärder.  

 Det arbetas med riskbedömningar och åtgärdsplaner på olika nivåer vid 

förändringar i verksamheten och vid uppmärksammade risker. 

 Medarbetarna uppmuntras och påminns om att skriva tillbudsrapporter 

och arbetsskadeanmälan vilka följs upp av närmsta 

arbetsledare/enhetschef samt på ett övergripande plan. 

Handlingar i ärendet 

Jens Fischers och Thony Liljemarks svar på interpellation, 2020-10-21 

Kristoffer Ejnermarks interpellation, 2020-09-04 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser interpellation besvarad. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kristoffer Ejnermark 
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Dnr KS 2020/15 

§ 96 Inkommen interpellation 

Tomas Pettersson (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Jens Fischer (OR) gällande byggandet, utförandet och finansieringen 

av allvädersbanor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-10-19 

Tomas Petterssons interpellation, 2020-10-19 

Beslut 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer svarar på interpellationen på 

kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Tomas Pettersson 

Jens Fischer 
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Dnr KS 2020/15 

§ 97 Inkommen interpellation 

Tomas Pettersson (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Jens Fischer (OR) gällande vilka planer som finns för Fritidsbanken i 

kommunen. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-10-19 

Tomas Petterssons interpellation, 2020-10-19 

Beslut 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer svarar på interpellationen på 

kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Tomas Pettersson 

Jens Fischer 
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Dnr KS 2020/23 

§ 98 Anmälningar  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-09-28 §§ 74-84 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-10-12 §§ 132-148 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


