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§ 99 Ändring av föredragningslista
Punkt 10 ”Bidrag till idrottsföreningar kopplat till idrottsutbildningar inom BoB”
utgår ur dagens föredragningslista.
Följande ärenden tillkommer:
Beslut om studentmingel
Skrivelse till statsråd Ylwa Johansson
_____
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Dnr KS 2019/340

§ 100 Skrivelse till Ylva Johansson
Med bakgrund av att flera av arbetsförmedlingens kontor ska stängas i Värmland
har kommunstyrelsens ledamöter tagit fram en skrivelse som ska gå till statsråd
Ylva Johansson.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens skrivelse till statsråd Ylva Johansson
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen till statsråd Ylva Johansson.
_____

Beslutet skickas till
Statsråd Ylva Johansson
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Dnr KS 2019/28

§ 101 Verksamhets- och budgetuppföljning
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-mars 2019 uppgår till
188,9 miljoner kronor (mkr) vilket är 1,0 mkr högre än budget (0,5 %).
Fokusering på bokslutsarbetet för 2018 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 19:6) har använts
i prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat om totalt
1,8 mkr. En förändring har skett i intäktsbudgeten sedan kommunfullmäktige
beslutade om budget 2019. I budgetbeslutet hade generella bidrag minskat pga av
skatteväxlingen med Region Värmland. Skatteväxling innebär större eller lägre
skatteintäkter varför skatteintäkterna och generella bidrag både i prognos och
budget för helåret justerats till rätt nivå. Effekten blir mindre skatteintäkter och
mer generella bidrag, däremot avvikelsen oförändrad. Barn- och bildning samt
Individ- och omsorgsavdelningen bedöms för helåret uppvisa underskott inom
respektive avdelnings flyktingverksamhet. I tabellen har därför budget för nämnda
avdelningar samt budget och utfall för generella bidrag påverkats av ersättning
från den avsättning som finns sedan 2015 för flyktingrelaterade kostnader. Totalt
har Barn och bildningsavdelningen tillförts 1,8 mkr och sociala avdelningen 2,3
mkr och således både utfall och budget för generella bidrag med totalt 4,1 mkr.
Vidare antas 4,3 mkr av verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade
kostnadsökningar inom barn- och bildningsutskottet (1,8 mkr) samt individ och
omsorgsutskottet (2,5 mkr).
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 2,6
mkr högre jämfört med budget (-0,4 %). De större avvikelserna mot budget i
helårsprognosen är:




Barn- och bildningsutskott
Individ och omsorgsutskott
Skatteintäkter o generella bidrag

-3,4 mkr
-3,4 mkr
1,8 mkr

Budgeterat resultat för 2019 enligt beslut i november 2018 av
kommunfullmäktige var +2,8 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli 2,0 mkr (0,3 %).
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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.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-04-15
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2019/284

§ 102 Beslut om försäljning av Hantverkaren 12,
Primusfastigheten
Hagfors kommun har sedan tidigare målsättning att inte äga mer lokaler än vad
som krävs för egna verksamheter. Fastighetsenheten har i uppdrag att prioritera
förvaltning av samhällsfastigheter såsom förskola, skola och vårdlokaler samt de
administrativa lokaler som krävs för kommunens egna verksamheter.
Hantverkaren 12, mer känd som Primusfastigheten, kostar Hagfors kommun cirka
1,6 miljoner kronor i driftkostnader varje år och har under många år haft stora
vakanser. Sedan en större hyresgäst lämnade fastigheten 2018 är intäkterna
väsentligt lägre än driftkostnaderna. Fastighetens lokalarea uppgår till 13 000 kvm
och endast ca 2400 kvm används för egna verksamheter. Målsättningen är att
dessa verksamheter inom 5-7 år ska kunna inhysas i andra av kommunen ägda
lokaler och att Primus därigenom ska återgå till renodlat extern förhyrning.
Då målsättningen är att på sikt flytta ur fastigheten samt det faktum att fastigheten
inte utgör ett prioriterat förvaltningsobjekt enligt de riktlinjer fastighetsenheten
föreslås att fastigheten alternativt det bolag som fastigheten är placerad i avyttras
och att de ytor som fortsatt behövs hyrs tillbaka under den tid som krävs tills dess
att andra lokaler kan frigöras.
På så vis bedöms fastighetsenhetens kostnader att minska med ca 600 000 kronor
per år samtidigt som Primusfastigheten ges möjlighet att utvecklas i privat regi.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-30 § 55
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-04-15
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag om försäljning av
Primusfastigheten antingen genom att Hantverkaren 12 KB avyttrar fastigheten
alternativt genom att Hantverkaren 12 KB avyttras.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadschef i uppdrag att annonsera ut
objektet och ta fram erforderliga handlingar för överlåtelse.
Eventuella hyreskontrakt som erfordras för de kvarvarande kommunala
verksamheterna uppdras till Fastighetschef att ingå i samband med att överlåtelsen
verkställs.
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_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/312

§ 103 Avveckling av Årosgården, Hagfors 2:191
Åråsgården har sedan 2016 varit till stor del belagd med nyttjandeförbud på grund
av bristande brandsäkerhet i förhållande till lokalens ändamål.
Då fastigheten kräver stora investeringar för att kunna nyttjas och det hittills varit
svårt för de som arrenderat eller hyrt lokalen att finansiera de investeringar som
krävts föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att lokalen istället avvecklas i första
hand genom försäljning med krav på att byggnaden utvecklas och att erforderliga
investeringar genomförs alternativt genom rivning i det fall ingen lämplig
intressent kan finnas.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-30 § 56
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-04-23
Förslag på sammanträdet
Boo Westlund (OR) yrkar att Åråsgården varken ska säljas eller rivas. Byggnaden
är av central betydelse för en utveckling av området. I stället för att sälja bör vi
inleda en process för att göra området mer attraktivt med möjlighet till sommaroch vinteraktiviteter. OR vill ge Utvecklingsenheten i uppdrag att se över
möjligheterna att utveckla området, samt återkomma till kommunstyrelsen med
förslag.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner
bifall för Boo Westlunds (OR) ändringsyrkande genom acklamation.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Åråsgården varken ska säljas eller rivas enligt
förslaget. Byggnaden är av central betydelse för en utveckling av området. I
stället för att sälja bör en process inledas för att göra området mer attraktivt med
möjlighet till sommar- och vinteraktiviteter. Kommunstyrelsen ger
utvecklingsenheten i uppdrag att se över möjligheterna att utveckla området, samt
återkomma till kommunstyrelsen med förslag.
_____
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Utvecklingschef Lars Nyborg
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Dnr KS 2019/331

§ 104 Yttrande på SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn
av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Finansdepartementet har gett kommunen tillfälle att yttra sig över betänkandet.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast 17 maj 2019. Regeringens
uppdrag till utredaren Håkan Sörman har varit att utreda och uppdatera
kostnadsutjämningen – dvs en delmängd av den kommunalekonomiska
utjämningen. I direktiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande
systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med
anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya
delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingick också att analysera
möjligheterna att förenkla utjämningen. Kostnadsutjämningen har som syfte att
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att
kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende av opåverkbara strukturella
förhållanden. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom
kommunsektorn och denna del av den kommunalekonomiska utjämningen
finansieras alltså inte av staten. Under större delen av 1900-talet har de svenska
kommunerna och landstingen fått någon form av statligt bidrag i syfte att utjämna
skillnader i ekonomiska förutsättningar. Ett utjämningssystem i egentlig mening
infördes dock först år 1966. Större justeringar i utjämningssystemet har under
senare år skett 1993, 1996, 2005 och (efter 2011 års utredning) 2014.
Våra sammanfattande synpunkter om förslagen för kommuner:
- Förslaget om en ny verksamhetsorienterad modellstruktur med nio delmodeller
är i stort sett positivt (p 5.3).
- Lönekostnader, som föreslås kvarstå som faktor men inkluderas i de olika
delmodellerna, anser vi dock helt bör tas bort som ett utjämningsinstrument.
- En ny metod för skillnader i förskola och fritidshem som inkluderar nya faktorer
gällande socioekonomi, gleshet och minskning av antal barn välkomnas (p 7.2).
- Förskoleklass och grundskola (p 7.3) tillstyrks.
- Förslaget för gymnasieskolan tillstyrks i huvudsak (p 7.4).
- Den föreslagna nya delmodellen för kommunal vuxenutbildning tillstyrks (p
7.5).
- Den föreslagna nya delmodellen för IFO tillstyrks, med undantag för variabeln
”flerfamiljshus” (p. 7.6).
- Förslagen om äldreomsorg tillstyrks (p.7.7)
- Förslagen till modellerna ”Infrastruktur och skydd” samt ”Kollektivtrafik”
tillstyrks.
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- Verksamhetsövergripande kostnader (nytt förlag) tillstyrks (p 7.9).
- Det är viktigt att förslaget om införandebidrag genomförs.
Övergripande anser Hagfors kommun att det är positivt att kostnadsersättningar
uppdateras till dagens nivå, och indexeras så långt möjligt. Att nivåer legat stilla
sedan 1990-talet är djupt otillfredsställande, särskilt som en av
kostnadsutjämningens principer är att ”den ska baseras på aktuella och
tillförlitliga data”. Två års eftersläpning kan accepteras, men allt därutöver bör
elimineras. Utredaren har tacksamt observerat detta, men i liggande förslag
kvarstår ändå parametrar som uppdateras mera sällan.
Kap 6: Socioekonomi, gles bebyggelse och löner
Vi instämmer i resonemanget och motiven för utjämning för socioekonomiska
skillnader i stället för härkomst. Det är också nödvändigt att
glesbygdsförhållanden beaktas i utjämningen, vilket också föreslås av utredaren.
6.4 Merkostnader för skillnader i lönenivå (s 155 ff)
Utredaren identifierar ett antal brister i lönekostnadsmodellen, men anser ändå att
modellen bör finnas kvar och uppdateras. Hagfors kommun menar att trots att
modellen bara är påverkbar till viss del – exempelvis ingår i dagens modell en
beräkning av taxeringsvärden för småhus – är det ändå så, att höga lönenivåer
kompenseras. Idag är det kompetensbrist och hög efterfrågan på välfärdspersonal i
hela landet.
Vi tycker inte att det är rimligt att kommuner som har löneindex under 100 ska
betala en avgift, som fördelas till kommuner med ett index därutöver. Det tycks
också vara en av de faktorer som är svår att hålla aktuell; nuvarande
lönekostnadsandelar bygger på 15 år gammal data. Förslaget (tabell 6.7) skulle för
kommuner innebära, att storstäder och storstadsnära kommuner blir bidragstagare
och alla andra kommuner blir betalare. Danderyd är den kommun som skulle få
högst positivt utfall.
Hagfors kommun förordar att lönekostnader för kommuner tas bort helt som ett
utjämningsinstrument.
7 Kostnadsutjämning för kommuner
7.2 förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Hagfors kommun tillstyrker alla komponenter i förslaget. Särskilt bra är de tre nya
komponenterna och ambitionen om indexering av nivåerna. De 40 miljoner
kronor som föreslås fördelas för merkostnader i glesbygd är mycket välkomna. Vi
noterar att utredaren tycker att ”beloppet är litet” (s 175). Hagfors kommun har
inget att invända mot högre nivåer.
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7.3 Förskoleklass och grundskola
Hagfors kommun tillstyrker även förslagen i denna delmodell. Det är högst
angeläget att beloppsnivåerna framledes hålls aktuella. Beträffande det riktade
statsbidraget med socioekonomisk profil, som avses permanentas och ligga
utanför utjämningen, anser Hagfors kommun att bidraget borde ligga i modellen.
Generellt har små kommuner starkt begränsade resurser för att söka riktade
statsbidrag. Erfarenhetsmässigt vet vi att många kommuner därför avstår helt från
att söka. Hagfors kommun anser det inte vara rimligt att någon enda kommun
tvingas avstå att göra detta på grund av begränsade administrativa resurser.
7.4 Gymnasieskola
Hagfors kommun tillstyrker förslaget. Vi är dock tveksamma till förslaget
uppdrag till Skolverket om att årligen samla in budgeterade kostnader och antal
elever på IV från kommunerna. Det innebär ett merarbete. Vi hoppas att det finns
något annat sätt att uppdatera genomsnittskostnaden det gäller, vilket i sig är
angeläget. Ett bra alternativ presenteras på sid 204, som bygger på en fastställd
kostnad som räknas upp årligen. Vi utgår från att det är den faktiska kostnaden,
inte budget, som används. Vi ser det som positivt med korrigeringen nedåt av
gymnasieskolors storlekar i modellen.
7.5 Kommunal vuxenutbildning
Hagfors kommun tillstyrker den nya delmodellen.
7.6 Individ- och familjeomsorg
Hagfors kommun föreslår följande beträffande det nya förslaget:
1. Tillägget för beräknade lönekostnadersättningar slopas.
2. Variabeln ”andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975” ändras till ”andel
boende i flerfamiljshus med hyresrätt byggda 1965-1975”.
Vi anser att dyra bostadsrätter, där människor med god ekonomi bor, inte ska
ligga till grund för utjämningen av IFO-kostnader. Däremot måste givetvis
hyreshusen göra det under rådande boendestruktur. Vi inser att denna detalj inte är
särskilt tung i sammanhanget, men när systemet reformeras kan även detta rättas
till.
Hagfors kommun tillstyrker i övrigt förslaget. Det är positivt med förnyelse av
variablerna, så att påverkansmöjligheterna minimeras.
7.7. Äldreomsorg
Hagfors kommun tillstyrker förslaget. En ny komponent för hemtjänst i glesbygd
välkomnas särskilt, liksom att ålderstigna komponenter uppdateras. Det är
beklämmande att exempelvis milersättningen i dagens system bygger på 2009 års
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prisnivå (s 229). Hög tid för uppdatering, oavsett vad som i övrigt händer med
utredningens förslag. Beträffande utfallet av förslagen konstaterar utredaren att
”mer än hälften av förändringen (-560 milj kr) förklaras av att
lönekostnadsutjämningen….inkluderats….”. Hagfors kommun förordar som sagt
att lönekostnadsfaktorn tas bort.
7.8 Infrastruktur och skydd
Hagfors kommun tillstyrker den nya delmodellen.
7.9 Verksamhetsövergripande kostnader
Hagfors kommun tillstyrker den nya delmodellen
Handlingar i ärendet
Kommunchef Jan Liljas skrivelse, 2019-05-06
Remiss från finansdepartementet SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunchefens yttrande.
_____
Beslutet skickas till
fi.remissvar@regeringskansliet .se
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Dnr KS 2019/208

§ 105 Remiss - Regional samverkan yrkesvux,
lärcentra och validering
Bakgrund
Region Värmland har utifrån intentioner i villkorsbeslut 2018 samt i samråd med
kommunerna genomfört en yrkesvuxutredning.
Utredningen har utmynnat i en skriftlig rapport från konsulterna som
kommunerna nu ges tillfälle att respondera på.
Region Värmland kommer att samla in kommunernas remissvar, sammanställa
svaren och därefter överlämna dem till kommunerna för vidare hantering.
Frågor till kommunerna utifrån rapportens rekommendationer:
1. Reflektioner över rapporten i stort och över slutsatser och
rekommendationer?
2. Hur skulle en fördjupad regional samverkan runt yrkesvux kunna se ut?
Förslag till remissvar
Hagfors kommun ställer sig positiva till att delta i en fortsatt diskussion kring ett
fördjupat samarbete kring yrkesvux. Det skulle då kunna innefatta någon form av
samverkansavtal mellan kommunerna. Bl.a. kan möjligheterna till frisök,
gemensam digital ansökan, samordning kring utbildningsutbud, gemensamma
rutiner, gemensam marknadsföring och hantering av validering, antagning etc.
ingå i samverkansavtalet.
Vad gäller huvudmannaskapet ser vi inte ett regionaliserat yrkesvux under Region
Värmland som önskvärt. Kommunerna ska behålla sitt respektive
huvudmannaskap men formerna för samverkan kan formaliseras i ett
samverkansavtal. Om behov finns, av någon form av centraliserad administration
för detta, ser Hagfors att det i så fall bör ske hos någon av primärkommunerna och
att detta då regleras i samverkansavtalet.
Styrgrupp för ett samverkansavtal bör väljas med representation från respektive
medlemskommun. Då yrkesvux-frågorna handlar om både utbildningsfrågor men
också kompetensförsörjning bör inte ett sådant samverkansavtal hanteras av
styrgruppen för gymnasiesamverkan. Samordningen mellan primärkommunerna,
Region Värmland och övriga parter bör hanteras genom olika samarbets- och
dialogforum.
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Svar på respektive steg i remissen
Steg 1. Innebär att en regional samverkansgrupp bildas.
Hagfors kommun är positiv till förslaget att bilda en samverkansgrupp. Idag finns
redan ett tätt samarbete kommunerna emellan, utifrån det nätverk som komvuxrektorerna bildar. Detta kan dock förtydligas ytterligare.
Samverkansgruppen ska däremot inte ha mandat att besluta över det
primärkommunala ansvaret utan mer verka som en grupp som arbetar mot ett
gemensamt mål, men där var och en av parterna företräder sin egen huvudman.
Vilka parter som ska ingå i gruppen behöver diskuteras vidare.
Gruppen kan mycket väl ha som utgång att, definiera utvecklingsområden
avseende samverkan, att bearbeta dessa i respektive hemorganisation samt att
utarbeta förslag till avsiktsförklaringar i riktning mot ett samverkansavtal mellan
primärkommunerna.
Steg 2. Utarbetande av ett samverkansavtalsförslag
Att utarbeta ett förslag till samverkansavtal mellan kommunerna och ta fram hur
samverkansavtalet ska se ut och hur övriga parter som är berörda kan delta i det
fortsatta arbetet.
Förslagsvis ska detta hanteras av skolchefsgruppen som tar fram ett förslag till
kommunerna. I övrigt ställer sig inte Hagfors kommun bakom förslaget i steg 2.
I samverkansavtalet bör det tydligt framgå det positiva i att kommunerna
samordnar och gemensamt söker statsbidrag för utbildningsplatser. Ett
samverkansavtal kan t.ex. reglera att kommuner som inte har för avsikt att
använda samtliga sina platser kan ”ge bort dem” till en annan medlemskommun.
Däremot får varje kommun sig tilldelad ett antal platser utifrån storleken på den
kommunala finansieringen, d.v.s. varje kommun bär sin egen finansiering av
utbildningen. I avtalet bör även någon form av frisök hanteras.
Steg 3. Genomförande av ett reglerat yrkesvux, samordnad och ledd av
Region Värmland
Hagfors kommun ställer sig inte bakom ett förslag som innebär att det ansvar som
idag åligger primärkommunerna lyfts över till Region Värmland. Däremot är
Hagfors kommun positiv till ett samverkansavtal där delar av arbetet mycket väl
kan skötas av en av medlemskommunerna. Även om yrkesvux till stora delar är
mer än enbart en utbildningsfråga handlar frågan trots allt om utbildning för
vuxna. Utifrån kommunernas tidigare ställningstaganden ska inte
utbildningsfrågorna hanteras av Region Värmland utan av kommunerna. Det
samordnande ansvaret för t.ex. arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling
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kan hanteras genom ett fortsatt deltagande från Region Värmland i olika
mötesforum.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-04-15
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beslutar godkänna barn- och bildningschefens
förslag till remissvar.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Dan Forkéus, rektor Vuxenutbildningen
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Dnr KS 2019/177

§ 106 Basmaterial till idrottshallar
Bakgrund
Vi har i Hagfors kommun tre större idrottshallar (2 st ÄBC samt Kyrkheden) och
två mindre hallar i Råda respektive Sunnemo. I dessa fem idrottshallar finns idag
en stor mängd material som lånas fritt av allmänhet. Varje år inspekteras
idrottshallar av en extern firma för att dessa ska vara säkra och att vårt material
ska hålla den kvalitet som krävs. I kommunen finns ingen särskild budgetpost för
detta utan kostnaden för det material som behöver lagas/bytas ut fördelas mellan
fastighetsavdelningen (fast inredning) och barn- och bildning (lös inredning). Då
materialet slits mycket handlar det i vissa fall om betydande kostnader som
belastar barn- och bildnings verksamheter.
I andra kommuner finns ofta en fritidsnämnd som hanterar frågor av denna art.
För att få svar på vad de idrottsföreningar som hyr våra hallar idag tycker om
förslaget har en enkät skickats ut under mars månad. Totalt 12 föreningar fick
utskicket. Av dessa 12 inkom 3 svar.
Utifrån dessa svar har basutbudet till viss del kompletterats.
Konsekvens
Detta förslag innebär att vi i varje idrottshall tillhandahåller ett basutbud av
material som allmänheten får tillgång till då man hyr en av våra idrottshallar.
Övrigt material låses in och är då skolans enskilda material. Detta förslag innebär
att vi även säkrar upp kring vissa material som enligt föreskrifter ej får användas
om inte personalen utbildats i att använda detsamma. Detta gäller exempelvis
trampett.
Följande material föreslås finnas tillgängligt i alla idrottshallar för allmänhet:
Basmaterial idrottssal
2 st tjockmattor (1 st i mindre hall)
10 st Tunna mattor (5 st för mindre salar)
3 plintar (2 st för mindre hall)
2 större målburar (i mindre hall endast ett par målburar)
2 mindre målburar
2 satsbrädor (1 i mindre hall)
Bänkar
Räcken
Sarg för innebandy (gäller endast de större hallarna)
Stolpar och nät för tennis, volleyboll, badminton (gäller endast de större hallarna)
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Förändringen föreslås gälla från augusti 2019 och tydlig information ska finnas på
vår hemsida runt vilket material som erbjuds vid hyra av hall.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-04-23 § 32
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-04-15
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående basutbud ska finnas i respektive
idrottshall för utlån till allmänhet samt att övrigt material endast nyttjas av skolan.
Kommunstyrelsen föreslås även inrätta en pott för utbyte/lagning av detta
basmaterial som även ska inbegripa större inköp av exempelvis innebandysarg
och målburar som köps in i ett regelbundet intervall av exempelvis 10 respektive
5 år.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
Föreningssamordnare Lennart Larsson
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Dnr KS 2019/239

§ 107 Samverkansavtal NIU idrottsutbildning
Bakgrund
Under våren 2018 tog Kommunstyrelsen beslut om att skriva samverkansavtal
med Möckelngymnasiet i Karlskoga. Då det saknas riktlinjer för när
samverkansavtal skrivs föreslås att följande kriterier ska vara uppfyllda för att
samverkansavtal ska kunna skrivas med gymnasieskolor utanför
gymnasiesamverkan Värmland:
1. Avser NIU-utbildning.
2. NIU-utbildningen konkurrerar inte med våra egna NIU-utbildningar på
Älvstrandsgymnasiet.
3. NIU-utbildningen finns inte inom gymnasiesamverkan Värmland.
4. Samverkansavtal skrivs på max 4 år.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-04-23 § 28
Barn- och bildningschefs tjänsteskrivelse 2019-04-15
Underlag ansökningar NIU 2011-2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjen/kriterierna för upprättande av
samverkansavtal NIU idrottsutbildning.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
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Dnr KS 2019/304

§ 108 Ny timplan grundskola läsåret 19/20
Regeringen har beslutat att timplanen för grundskolan ska förändras från läsåret
2019-2020. Denna förändring innebär att ämnet idrott och hälsa ökas i åk 7-9 och
åk 4-6 samt att ämnet matematik utökas i åk 7-9. Istället minskas ämnet elevens
val med motsvarande tid. Utifrån dessa riktlinjer är det framtaget följande förslag
till ny timplan för Hagfors kommun. För årskurs 1-7 kommer den nya timplanen
gälla från läsåret 19/20. För åk 8-9 gäller övergångsbestämmelser. Dessa innebär
att elever som läsåret 19/20 börjar åk 8 eller 9 under hela sin resterande
högstadietid kommer att läsa efter den gamla timplanen.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-04-23 § 30
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2019-04-15
Förslag till timplan 2019-2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ny timplan. Denna träder i kraft 201908-01 för åk 1-7 och i en övergångsperiod för åk 8-9.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
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Dnr KS 2019/305

§ 109 Besluts- och behörighetsattester individ- och
omsorgsutskottet 2019
Det har upprättats ändringar inom individ- och omsorgsutskottets
verksamhetsområde, och därmed även ett nytt och uppdaterat förslag till besluts
och behörighetsattester, att gälla fr.o.m. 1/6-2019.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-04-16 § 14
Ekonom Malin Hedberg Soinis skrivelse, 2019-04-16.
Attestlista Individ- och omsorgsavdelningen 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att behörighets- och beslutsattester att gälla från och
med 1/6-2019 enligt detta förslag.
_____
Beslutet skickas till
Malin Hedberg Soini, ekonom
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS 2019/268

§ 110 Revidering av Riktlinjer för studier att gälla från
2019-06-01
Hagfors kommuns förvaltning har sedan år 2004 riktlinjer som är tillämpliga för
eftergymnasiala studier.
Förvaltningen gör bedömningen att riktlinjerna i vissa avseenden har behov av
revidering. Mot bakgrund av detta har ett förslag till reviderade riktlinjer arbetats
fram av undertecknad. Förslaget har godkänts av kommunens
tjänstemannaledningsgrupp och sedan varit föremål för samverkan med fackliga
parter vid det partssammansatta centralrådets sammanträde 2019-03-21. Fackliga
parter ställde sig bakom förslaget till revidering.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-30 § 52
Personalchef Richard Bjöörns skrivelse, 2019-04-15
Reviderade riktlinjer för studier
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderade riktlinjer för studier att gälla från
och med 2019-06-01.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
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Dnr KS 2019/318

§ 111 Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun
och Hagfors Motorcykelklubb
Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) har erbjudit ett Hagfors kommun ett
samarbetsavtal, ”Guldsponsor”, för säsongen 2019. Valsarna kommer under
säsongen att köra i allsvenskan, fortsätta sin satsning på den egna
ungdomsverksamheten och nå en framskjuten placering i allsvenskan 2019. Som
”Guldsponsor” för ett belopp om 50 000 SEK för säsongen 2019 erbjuds
exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på
förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam
samt reklam på hemsida.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-30 § 57
Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2019-04-25
Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Motorcykelklubb
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att upprätta ett samarbetsavtal med Hagfors
Motorcykelklubb (Valsarna) som innebär att man blir ”Guldsponsor”
speedwaysäsongen 2019. Genom upprättande av samarbetsavtal ska kommunen
ges möjlighet till exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor
läktarskylt, reklam på förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i
programblad, sargreklam samt reklam på hemsida.
För detta erhåller Hagfors Motorcykelklubb en ersättning på 50 000 kronor för
säsongen 2019. Kostnaden belastar utvecklingsenhetens konto 31310
(föreningsstöd).
_____
Beslutet skickas till
Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna)
Lennart Leo Larsson – Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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Dnr KS 2019/329

§ 112 Ansökan om Evenemang- och
Utvecklingsbidrag – Norra Råda Hembygdsförening
Norra Råda Hembygdsförening ansöker om evenemang- och utvecklingsbidrag
uppgående till 40 000 kronor för verksamhet under 2019. Föreningen genomför
varje år veckoarrangemanget Klar-Hälja. En möjlighet för besökarna att uppleva
vardag och fest i 1800-talets Värmland. Det finns levande sätervall med djur,
tillverkning av smör och sötost samt brödbak. Dagligen under veckan arrangeras
också flera olika scenprogram för både gammal som ung.
För att genomföra arrangemanget behöver man ca: 200-250 ideellet arbetande
personer. Utöver Klar-Hälja arrangerar föreningen midsommarfirande och
julbord, hembygdsgården håller öppet för besök och kaffeservering varje söndag
från midsommar fram till slutet av augusti.
Handlingar i ärendet
Leo Larssons skrivelse, 2019-05-06
Ansökan, Norra Råda Hembygdsförening
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Norra Råda Hembygdsförening ett Evenemang- och
utvecklingsbidrag på 30 000 kronor för 2019. Kostnaden belastar
utvecklingsenhetens konto 3245 för evenemang- och utvecklingsbidrag.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 28/50

2019-05-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/15

§ 113 Svar på Motion om fler parkeringsplatser på
Skolgatan, Hagfors
2019-03-11 § 68 beslutade Kommunstyrelsen att ge Kommunledningsutskottet i
uppdrag att bereda motion om fler parkeringsplatser på Skolgatan
Ombyggnationen av Skolgatan är en del av samhällsbyggnadsavdelningens arbete
med centrummiljön samt ett medvetet arbete i syfte att skapa ett centrum mer
attraktivt för gång och cykeltrafikanter. Arbetet med ett mer trivsamt centrum
syftar till att dels knyta ihop Hagfors olika områden och skapa en känsla av en
sammanhållen centrumkärna men också göra det mer trivsamt att ställa bilen och
promenera mellan de olika butikerna i centrum dels för miljön och dels för att
skapa förutsättningar för fler spontana besök i de butiker som finns i centrum och
som man med större sannolikhet passerar om man går mellan de olika mål besöket
har jämfört med om man kör bil och parkerar utanför respektive butik.
Inför ombyggnationen av Skolgatan framfördes synpunkter på att många boende
parkerade längst med gatan vilket försvårade för kunder och leveranser. Under
projektets gång hölls också samråd med där samtliga aktörer längst med gatan
bjöds in för att tycka till om kommunens förslag innan dess att beslutet om
ombyggnation verkställdes. Synpunkterna bifogas.
Inför ombyggnadsarbetet gjorde samhällsbyggnadsavdelningen också en
bedömning av parkeringsförutsättningarna i centrum som helhet. För att skapa en
hållbar centrummiljö kan inte varje enskild gata betraktas isolerat. I den
bedömning som gjorts har avdelningen kunnat konstatera att vi genom att
begränsa parkeringstiden till 2 timmar på flera platser främjar möjligheten för
besökare att få en plats. I dessa bedömningar har avdelningen haft en medveten
strategi att de som arbetar inom området kan gå längre mellan parkering och
mål/arbetsplats än de som besöker centrum i syfte att uträtta ett ärende, därför har
också antalet tidsbegränsade platser inom centrum utökats. Vidare har vi inom
den allmänna parkeringen mellan Folktandvården och Stadshuset utökat det totala
antalet allmänna parkeringsplatser. Även om antalet parkeringsplatser
på Skolgatan har minskats jämfört med tidigare så har således andra alternativ
tillskapats i närområdet samtidigt som flera parkeringsplatser har försetts med en
tidsbegränsning. Sammantaget bedöms därför parkeringsmöjligheterna i centrum
inte ha försämrats.
Arbetet med att skapa ett attraktivt centrum pågår dock fortfarande och under
2019 förvärvade Hagfors Kommun två centrumfastigheter som sedan länge
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använts för parkeringsändamål utan restriktioner. Målsättningen är att dessa
fastigheter ska snyggas upp, struktureras och kunna användas för allmän
parkering även i framtiden. Även här kan det bli aktuellt att begränsa ett antal
platser i tid för att främja besökares behov av parkeringsplats i centrum.
Så snart dessa parkeringsplatser gjorts i ordning så kommer centrumarbetet som
helhet att utvärderas.
Samhällsbyggnadsavdelningen är väl medveten om att det finns kritik mot den
ombyggnation som har genomförts och har sedan tidigare lovat att återkoppla till
berörda med analys när samtliga arbeten som planeras är klara och en
helhetsbedömning kan göras. Något ytterligare samråd med aktörer längst gatan i
det skede processen är nu bedöms därför inte vara aktuellt.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 35
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-03-25.
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11, § 68
Sverigedemokraternas motion 2019-02-14
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad.
_____
Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog
T.f. GVA-chef Emil Florell
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Dnr KS 2019/15

§ 114 Svar på motion om pensionärer i offentliga
matsalar
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-11 § 64 att remittera inkommen motion med
förslag om att se över möjligheterna för äldre att köpa lunch i kommunens
matsalar.
Inom Hagfors kommun finns inga offentliga matsalar, de matsalar som finns inom
skola, förskola och äldreomsorg ingår i respektive verksamhet som bedrivs i
lokalen. Tillagning av mat sker på Älvstranden, Kyrkheden, Bellmansgården,
Råda skola och Sunnemo skola. Övriga matsalar får sin mat levererad från något
av tillagningsköken, i dessa matsalar levereras mat beräknat på det antal individer
som ingår i verksamheten. I de matsalar som finns i anslutning till där mat tillagas
ingår matsalen i den verksamhet som bedrivs i lokalerna och omfattas också av
särskild lagstiftning som gör det olämpligt att öppna lokalerna för allmänt
bruk.De matsalar som finns inom våra särskilda boenden är placerade centralt i
verksamheten och ingår som en del i den vårdverksamhet som bedrivs och där det
också kan pågå vårdinsatser i eller i anslutning till de utrymmen som berörs. Då
lokalerna är integrerade i verksamheten och inte ligger avskilt från
vårdverksamheten skulle ett uppöppnande innebära att verksamhetens lokaler
skulle behöva öppnas upp på ett sätt som inte är hanterbart för verksamheten.
Inom skola och förskola ställs, utifrån skollagen, stora krav på de som vistas i
skolmiljön och av den anledningen har obehöriga, d.v.s. individer utanför
verksamheten, normalt inte tillträde till lokalerna.
Inom både skola och äldreomsorg finns arbetsmiljökrav, hälsoskyddskrav samt
krav på skydd av de enskildas integritet som innebär att verksamheten behöver ha
kontroll på de individer som befinner sig i verksamheten och därför gör det
olämpligt att öppna upp lokalerna för allmänheten. Det bör också nämnas i
sammanhanget att en lokal avsedd för publikt nyttjande kan omfattas av högre
krav på brand och utrymning än en lokal avsedd för internt bruk. Vidare saknas
inom verksamheten kassasystem och möjlighet till kontanthantering.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-30 § 59
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-04-23.
Kommunstyrelsens protokoll § 65, 2019-03-11.
Motion om pensionärer i offentliga matsalar 2019-01-22
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/180

§ 115 Svar på Medborgarförslag - önskemål om gångoch cykelväg utmed länsväg 239 mellan Västanberg
och Ekshärad
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun.
Hagfors Kommun har som ambition, där det är möjligt till en rimlig kostnad, att
knyta ihop orter för att främja alternativa färdsätt till bil såsom cykel. För att det
ska vara möjligt att anlägga en gång och cykelväg erfordras i första hand lämplig
mark. I vissa fall finns utrymme inom befintligt vägområde att bygga om och
anpassa för att skapa trygga separerade stråk, saknas utrymme inom befintligt
vägområde så behöver mark lösas in, beredas och byggas om för ett hållbart och
säkert cykelstråk ska kunna anläggas med de krav och riktlinjer som finns att
följa. När det gäller sträckan mellan Västanberg och Ekshärad så är det
Trafikverket som är väghållare och den myndighet som beslutar om vägen och de
anpassningar som ska göras.
Vi kan dock konstatera att det inte finns utrymme inom befintligt vägområde att
vidta erforderliga åtgärder, för att möjliggöra en gång och cykelbana i anslutning
till vägen skulle det således krävas en ombyggnation av vägen med behov av att
lösa in mark längst med hela sträckan. Detta skulle, i det fall Trafikverket inte
önskar vidta åtgärder, innebära stora kostnader för Hagfors Kommun om det
överhuvudtaget är möjligt. Hagfors Kommun äger inte heller någon annan mark
som på ett naturligt sätt sammanhänger med vägen eller kan utgöra lämplig mark
för att anlägga ett gång- och cykelstråk. Med de resurser och de planer för
infrastruktursatsningar som finns för de kommande åren finns det inte några
ambitioner eller möjligheter att starta igång någon process för att lösa in mark
eller vidta åtgärder för att möjliggöra ett gång- och cykelstråk mellan Västanberg
och Ekshärad.
Du nämner i ditt förslag att en stor anledning till ditt förslag är att vägen känns
otrygg och osäker. Då det är Trafikverket som är väghållare för aktuell väg och
således den part som är ansvarig för säkerheten längst med vägen kommer de
synpunkter som du för fram i din skrivelse angående vägens säkerhet för gång och
cykeltrafikanter kommer därför att vidarebefordras till Trafikverket. I övrigt
kommer Hagfors kommun inte att vidta några åtgärder med anledning av ditt
förslag.
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Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 42
Medborgarförslag 2019-02-12.
Ordf. kommunstyrelsens skrivelse 2019-03-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
T.f. GVA-chef Emil Florell
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog
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Dnr KS 2019/150

§ 116 Svar på Medborgarförslag om skötbord på
toaletterna i anslutning till bowlinghallen på ÄBC
Hej, och tack för att du engagerar dig i Hagfors kommun.
Du har inkommit till oss med förslag om att det behövs skötbord på WC i
anslutning till bowlinghallen inom Älvstranden.
Det finns idag skötbord inom Uddeholms Arena samt Hagforsbadet. För att
skötbord ska kunna installeras krävs ett allmänt tillgängligt WC med lite mer
utrymme att röra sig samt att väggar har den bärighet som krävs.
Fastighetsenheten har konstaterat att det finns ett lämpligt WC i anslutning till
bowlinghallen och kommer att montera ett skötbord här under förutsättning att det
är genomförbart med hänsyn till utrymmets tekniska förutsättningar samt beviljad
budget. I annat fall får åtgärden senareläggas eller andra utrymmen utredas.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 43
Medborgarförslag 2019-01-28.
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed att förslaget är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
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Dnr KS 2019/169

§ 117 Svar på Medborgarförslag om plogning av
Klarälvsbanan
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Du har inkommit till oss med förslag om plogning av Klarälvsbanan i syfte att
möjliggöra för såväl gående som skidåkare att nyttja banan vintertid.
När vägar, gång och cykelvägar anläggs anpassas såväl beläggning som
underliggande material till det tryck och den nederbörd de förväntas få utstå.
Vägar som skall snöröjas behöver anpassas så att de klarar av det tryck som
maskinerna innebär och att de också klarar av att hantera den koncentration av
vatten som blir av plogvallar.
Klarälvsbanans förutsättningar varierar och när man anlade banan så togs inte
någon hänsyn till eventuellt vintervägunderhåll det innebär att de underliggande
materialen och åtgärder som vidtogs när man anlade Klarälvsbanan inte är
dimensionerade för att klara av belastning av tyngre fordon. Inom den sträcka som
löper inom Hagfors Kommun har vi många partier som är vad man brukar kalla
för tjälfarliga i dessa partier har vi har sett att vi får stora sättningar och sprickor.
Snöröjer vi dessa partier så finns risk att problemen förvärras. För att kunna
vinterunderhålla dessa partier skulle bärande delar av banan behöva göras om. Vi
har några partier längst banan där privata initiativtagare har plogat av banan med
stora skador, sättningar och sprickor som efterföljande konsekvens.
Då banan är ett populärt turistmål och också föremål för flera events under
sommarhalvåret är det väsentligt att vara rädd om banan i syfte att undvika att det
bildas skador som kanske inte kan åtgärdas utan större ingrepp. Stora skador kan
medföra att delar av banan under sommarsäsongen måste hållas stängd vilket vi
vill undvika.
Vi har mot bakgrund av detta gjort en samlad bedömning att det inte är lämpligt
att vinterunderhålla Klarälvsbanan.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 44
Medborgarförslag 2019-02-07.
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
T.f. GVA-chef Emil Florell
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog
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Dnr KS 2019/188

§ 118 Svar på Medborgarförslag om uppsättande av
plank mot Lillstugevägens fastighet samt målning av
planket
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Du har inkommit med ett medborgarförslag om att plantera träd, uppföra plank
eller på annat sätt göra vyn mot Lillstugevägen mer tilltalande.
Bostadshuset på Lillstugevägen har i omgångar tyvärr varit utsatt för omfattande
skadegörelse och bränder. Några av de fönster som du nämner som är försatta är
fönster i lägenheter med stora skador där Fastighetsenheten av olika anledningar
ännu inte kunnat påbörja någon renovering. Målsättningen är såklart att alla
lägenheter i fastigheten ska vara beboliga och att fastighetens skick och standard
ska vara normal. Det finns en plan för renovering och det pågår åtgärder löpande,
enligt den plan som finns kommer renoveringen i sin helhet att vara klar under
2020 under förutsättning att det inte uppstår oförutsedda omständigheter som
försvårar reparationer. Inom ramen för fastighetsenhetens ansvar så kommer även
den yttre miljön runt fastigheten att ses över och vi lämnar därför över dina idéer
om träd och planteringar till vår fastighetschef som ansvarar för planeringen av
olika åtgärder.
Då bostadshuset ligger i nära anslutning till en korsning med flera
övergångsställen och stråk för oskyddade trafikanter kommer det inte att göras
åtgärder som innebär risk för försämrad sikt för trafikanter, montering av plank,
staket eller annan anordning som inte är möjlig att se igenom kommer därför inte
heller att bli aktuell.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 45
Medborgarförslag 2019-02-18.
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser därmed förslaget besvarat.
_____
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Beslutet skickas till
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
Driftledare Malin Skoog
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/207

§ 119 Svar på Medborgarförslag för utveckling av
Tömte 1:14
Hej!
Ni har inkommit med ett förslag där ni önskar att kommunen anpassar ett
skogsparti i Sunnemo för olika vinteraktiviteter såsom pulkaåkning och
barnskidåkning.
Det aktuella skogspartiet ska enligt beslut i Kommunfullmäktige lyftas in i
Hagfors Kommuns skogsvårdsplan. Det innebär att området kommer att
inventeras tillsammans med sakkunnig och efter det anges en lämplig målklass
vilken sedan styr hur området ska förvaltas. Då området ännu inte inventerats så
är det inte möjligt att ge något besked i huruvida områdets skötsel kan medge
någon alternativ användning, det skulle till exempel kunna vara så att man vid
inventeringen stöter på arter eller förekomster som behöver skyddas eller som
medför att valet av målklass och skötselmetod påverkas.
Hagfors Kommun har dock som generell målsättning att all tätortsnära skog skall
förvaltas på ett sådant sätt att den hålls allmänt tillgänglig och kan nyttjas av
allmänheten på bästa sätt för rekreation och friluftsliv. Målsättningen om en
allmänt tillgänglig tätortsnära skog innebär dock inte att delar av skog får
avverkas för särskilda ändamål som inte kan hänföras till skogsvård. I det fall en
del av skogen skall avverkas för att användas till andra ändamål än skogsmark så
måste nya beslut fattas och det utpekade område lyfts då ur skogsvårdsplanen.
Samhällsbyggnadsavdelningar har sett över ert förslag och konstaterat att detta
inte är något vi kan medge med den information, de beslut och de resurser vi har
inom avdelningen.
Att skapa en trygg pulkabacke i enlighet med ert förslag kräver mer arbete än
enbart avverkning av enstaka träd, området behöver efter avverkningen stubbröjas
och markberedas, en kommunal aktivitetspark, även om den är liten till ytan och
säsongsbetonad, skall också förses med vissa riktlinjer, kontrolleras regelbundet
och i vissa fall skall skötselplaner upprättas.
Det krävs således både medel för att investera och skapa anläggningen och
resurser för skötsel och egenkontroller.
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer dock att ta hänsyn tillönskemålet om att
fortsatt verka för att en öppen tätortsnära skog inom ramen för den inventering
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och målklassning som ska göras.
Vidare ställer sig Hagfors Kommun positiv till eventuella föreningsinitiativ i
frågan och föreslår att ni utreder frågan vidare tillsammans med befintliga
föreningar inom orten för att se om det finns möjlighet att i föreningsregi vidta
erforderliga åtgärder för att skapa mera möjligheter och också ta ansvar för en
sådan anläggning för vinteraktiviteter i anslutning till befintliga
idrottsanläggningar inom Sunnemo.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 46
Medborgarförslag 2019-03-08.
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget
_____
Beslutet skickas till
Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson
Driftledare Malin Skoog
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2018/334

§ 120 Svar på Medborgarförslag angående flaggning i
kommunen
Hej, och tack för att du engagerar dig i Hagfors kommun!
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
Prideflaggan ska hissas. Efter det att kommunen fick förslaget påbörjades ett
arbete med att kolla runt bland andra kommuner hur man hanterar sin flaggning.
Tidigare har Hagfors kommun endast flaggat under allmänna flaggdagar. Dock
har kommunen då och då fått förfrågan eller att önskemål har framförts om att
flagga även vid andra tillfällen.
Kommunen har därför arbetat fram riktlinjer för flaggning i Hagfors kommun att
gälla från och med första juni i år. I dessa riktlinjer har kommunen lyssnat till
förslaget och föreslår därför bland annat att vi ska flagga med Prideflaggan under
Värmlands Pridevecka. Tack än en gång för ditt förslag!
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 48
Ordf. i kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-25.
Medborgarförslag 2018-08-29.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
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Dnr KS 2019/254

§ 121 Svar på Medborgarförslag - önskemål om
lekplats i Uddeholm
Hej, du har inkommit med förslag om att bygga ut antalet lekplatser i Uddeholm
då de som finns enligt din uppfattning är under all kritik.
Hagfors Kommun har sedan många år haft som ambition att det ska finnas två
större lekplatser inom kommunen samt några mindre lekplatser utspridda inom
kommunens områden i närhet till där barn finns.
Då en lekplats innebär ett stor ansvar och kräver mycket skötsel har vi valt att på
många platser enbart ha ett basutbud med gungor och sandlåda och på vissa
platser en fjäderlek eller gungbräda. Vi är medvetna om att detta inte tilltalar alla.
Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare gjort en analys av Uddeholm
och bedömt att barnantalet är stabilt och att det finns skäl att ha en lekplats inom
området. Under våren 2019 fattades beslut om att ge avdelningen i uppdrag att
utreda möjligheten att minska antalet lekplatser med en för att på så vis frigöra
resurser och kunna satsa lite extra på den som ska vara kvar.
Någon ny lekplats enligt ditt förslag kommer därförinte att anläggas inom
området.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-30 § 58
Medborgarförslag 2019-03-26
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2019-04-23
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Driftledare Malin Skoog
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Dnr KS 2018/423

§ 122 Svar på medborgarförslag angående
kommunfullmäktiges sammanträden
Tack för ditt medborgarförslag.
Efter att ha tagit del av ditt förslag har vi redan vidtagit en del åtgärder för att
försöka göra fullmäktiges sammanträden mer tillgängliga för allmänheten.
Vi har lagt ut möteshandlingar till kommunfullmäktiges sammanträden på
hemsidan så att alla kan ta del av dem. Vi har också fört in i annonsen i
Veckobladet att allmänheten är välkommen att komma och lyssna på
sammanträdena. Dessutom sammanfattas ärendena innan beslutet läses upp.
Vi försöker också se till att alla som ska tala använder mikrofonen.
Högtalarsystemet har varit problem under en längre tid men det är någonting vi
ska försöka få ordning på.
Vi ska också undersöka möjligheterna att kunna sända kommunfullmäktiges
sammanträden live för att fler ska kunna ta del av mötena.
Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerströms skrivelse, 2019-05-06
Förslagsställarens medborgarförslag, 2018-11-02
Förslag på sammanträdet
Göran Eriksson (S) yrkar på att beslutstexten bör vara besvarad.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och
finner bifall för Göran Erikssons (S) yrkande genom acklamation.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten
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Dnr KS 2019/23

§ 123 Anmälningar
UPH 2018-21
Avtal 2018-21 ”Skogsförvaltning”
UPH 2019-02
Avtal 2019-02C ”Service Personbilar”
UPH 2019-102
Avtal 2019-02D ”Service Personbilar”
KS 2019/11, handling 26
Personuppgiftsbiträdesavtal: Hagfors kommun/CompuGroup Medical Sweden AB
KS 2019/11, handling 27
Förlängning av ramavtal ”IT-partner”
Kvalitetsrapport fritidsgårdar 2018
Kvalitetsrapport kultur 2018
Lokal arbetsplan fritidsgårdar 2018
Dnr KS 2018/518, handling 2
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens
skola 4-9)
Dnr KS 2019/2, handling 13
Skolinspektionen: Beslut efter uppföljning för grundsärskola
Dnr KS 2019/2, handling 14
Skolinspektionen: Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola
Dnr 2019/10, handling 2
Skolavtal: Ljusnarsbergs kommun
Dnr KS 2019/142, handling 2
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens
skola 4-9)
Dnr KS 2019/286, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/287, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
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Dnr KS 2019/288, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (gymnasiet)
Dnr KS 2019/289, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (gymnasiet)
Dnr KS 2019/290, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/291, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/292, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/293, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/294, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/295, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/296, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/297, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/298, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
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Dnr KS 2019/299, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/300, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/301, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/302, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/303, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2019/23

§ 124 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2019-04-09 tom 2019-05-06
Dnr 2019/5 handling 12
Hyra för rum på Bågskytten
Dnr 2019/8 handling 17
Delegeringsbeslut t o m mars 2019 Barn- och ungdomsgruppen
Dnr 2019/8 handling 18
Delegeringsbeslut t o m mars 2019 Familjerätten
Dnr 2019/8 handling 19
Delegeringsbeslut t o m mars2019 Vuxengruppen
Dnr 2019/8 handling 20
Delegeringsbeslut t o m april 2019 Bostadsanpassning
Dnr 2019/8 handling 21
Delegeringsbeslut t o m april 2019 Vuxengruppen
Dnr 2019/8 handling 22
Delegeringsbeslut t o m april 2019 Familjerätten
Dnr 2019/8 handling 23
Delegeringsbeslut t o m april 2019 Barn- och ungdomsgruppen
Dnr 2019/12 handling 2
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Event
Dnr 2019/12 handling 3
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Innebandysällskap
Dnr 2019/12 handling 4
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Brukshundklubb
Dnr 2019/12 handling 5
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Basteruds Byalag
Dnr 2019/12 handling 5
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Chowa Karate
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Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2019-04- 23 §§ 25-35
Barn-och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2019-04-23 § S 8
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2019-04-29 §§ 21-29
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2019-04-29 §§ S 57-72
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-30 §§ 50-61
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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Dnr KS 2019/339

§ 125 Studentmingel
Precis som föregående år kommer studenterna att komma på mingel i stadshuset
innan studentbalen. Politiker kommer att servera och utvecklingsenheten kommer
att hyra in en extern part som arrangerar evenemanget.
Kostnaden beräknas uppgå till 35 000 kronor som tas från kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge utvecklingsenheten i uppdrag att arrangera
studentmingel på stadshuset innan studentbalen. Kostnaden beräknas uppgå till 35
000 kronor och belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§ 126 Information
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer informerade om skrivelsen till
statsråd Ylva Johansson.
Jens Fischer informerade vidare om att han kommer att sitta i Bågskytten,
Ekshärad en dag i veckan.
Det är snart dags för Hagfors marknad.
Ann-Sofie Ronacher har avsagt sig sina uppdrag.
Dessutom påminde Jens Fischer om budgetkommittén den 28 maj, där
kommunledningsutskottet är det beslutande organet. Ordförande och vice
ordförande i utskotten är inbjudna tillsammans med en representant från varje
parti.
_____
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