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§ 81 Information
Kommunstyrelsens sammanträde inleddes med en föredragning från barn- och
bildningschef Jenny Dahlin om den nya elevprognosen för grundskolan.
Materialet har skickats ut på mejl till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Därefter informerade ekonomichef Jonas Nilsson om driftbudget och
investeringsbudget 2021.
Kommunchef Jan Lilja informerade om möjligheter att avveckla de stiftelser som
Hagfors kommun förvaltar. Materialet har skickats ut på mejl till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Utvecklingschef Lars Sätterberg rapporterade om arbetet med den Air Dome som
håller på att byggas.
Kommunchef Jan Lilja gav en lägesrapport om hur Covid-19 påverkar
verksamheten.
_____
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Dnr KS 2020/27

§ 82 Driftbudget 2021 och plan för 2022-2023
Förslag till driftsbudget för år 2021 samt plan för åren 2022 och 2023 innebär ett
budgeterat resultat för 2021 med -2 229 000 kr, år 2022 med -9 678 000 kr samt
2023 med -19 816 000 kr.
Handlingar i ärendet
Budgetkommitténs protokoll, 2020-05-18 § 1
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-05-15
Förslag till budget 2021 samt plan 2022-2023
Förslag på sammanträdet
Stellan Andersson (C) yrkar: ”
Vi föreslår att kommunstyrelsen lägger ett budgetförslag som kan beslutas av
kommunfullmäktige i juni.”
”Vi föreslår också att budgeten revideras i höst när skatteprognosen och
statsbidragen blir säkrare.”
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för
liggande förslag genom acklamation.
Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2021 samt plan för åren 2022 och
2023 hänskjuts till kommunfullmäktige till hösten 2020.
Reservationer
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån Stellan Anderssons (C)
yrkanden.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/27

§ 83 Investeringsbudget 2021 och plan för 2022-2023
Förslag till investeringsbudget för år 2021 samt plan för åren 2022 och 2023
innebärande investeringar om år 2021 med 97 515 000 kr, 2022 med 120 875 000
kr samt 2023 med 160 350 000 kr.
I samband med investeringsbudget skall även internräntenivå fastställas. SKR
rekommenderar nivån 1,25 % för år 2021.
Handlingar i ärendet
Budgetkommitténs protokoll, 2020-05-18 § 2
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-05-15
Förslag till budget 2021 samt plan 2022-2023
Förslag på sammanträdet
Stellan Andersson (C) yrkar: ”Att punkt 9 Sundsbron lyfts ur
investeringsbudgeten.”
Tomas Pettersson (S) yrkar: ”Att punkt 13 Råda skola lyfts ur
investeringsbudgeten.”
Tomas Pettersson (S) yrkar: ”Att 2 miljoner avsätts till ett bidrag för friidrotten
i Hagfors kommun att anlägga allvädersbanor för på Hagforsvallen. Dessa 2
avsätts under 2022. Detta innebär att totalt är 5 miljoner avsatt till projektet. Dessa
medel kommer genom friidrotten växlas upp till 10 miljoner.”
Beslutsgång
Stellan Anderssons (C) yrkande: Punkt 9 Sundsbron lyfts ur
investeringsbudgeten
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för
liggande förslag genom acklamation.
Tomas Petterssons (S) yrkande: Punkt 7 Allvädersbanor
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för
liggande förslag genom acklamation.
Tomas Petterssons (S) yrkande: Punkt 13 Råda skola 4-6 lyfts ur
investeringsbudgeten
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för
liggande förslag genom acklamation.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2021 samt
plan för åren 2022 och 2023 innebärande investeringar om år 2021 med 97 515
000 kr, år 2022 med 120 875 000 kr samt 2023 med 160 350 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2021 till 1,25 %.
Reservationer
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet om Sundsbron till förmån för Stellan
Anderssons (C) yrkande.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om Råda skola till förmån för
Tomas Petterssons (S) yrkande.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/27

§ 84 Utdebitering 2021
Hagfors kommun har, 2020, tillsammans med Torsby och Munkfors, länets femte
högsta nivå på kommunalskatten, 22 kr och 2 öre per skattekrona. Förslag till
kommunal skattesats för 2021 innebär en oförändrad nivå om 22 kronor och 2 öre
per skattekrona.
Handlingar i ärendet
Budgetkommitténs protokoll, 2020-05-18 § 3
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-05-15
Förslag till budget 2021 samt plan 2022-2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen för år 2021 förblir
oförändrad, 22 kronor och 2 öre per skattekrona.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2017/211

§ 85 Förslag om uppdrag att genomföra ÅVS
(åtgärdsvalsstudie) för Sundbron, hängbro över
Värmullssundet
Sundsbron har under en längre tid varit i dåligt skick och har ett mycket stort
underhållsbehov. Inom ramen för budgetarbetet har mer information om
alternativen för bron efterfrågats, samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram
grova uppskattningar på eventuella åtgärder men för att få ett mer korrekt
underlag om vad som faktiskt är genomförbart samt vad som är en mer rimlig
kostnad behöver man göra en fördjupad analys, en så kallad åtgärdsvalsstudie.
I en åtgärdsvalsstudie analyseras samtliga alternativ för bron och man kan då
också väga olika alternativ och kostnader mot varandra för att komma fram till en
rekommendation av lämpligt förslag på åtgärd.
För att erhålla ett mer komplett beslutsunderlag bör en åtgärdsvalsstudie
genomföras.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms tjänsteskrivelse, 2020-06-04
Förslag på sammanträdet
Stellan Andersson (C) yrkar avslag på förslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner
bifall för liggande förslag genom acklamation.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att
genomföra en åtgärdsvalsstudie för Sundsbron. Medel för utredningen skall tas
från 2020 års resultat.
Reservationer
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
_____
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2020/193

§ 86 Partistöd 2020
Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande
mandatperioden så för att partier ska kunna erhålla partistöd ska beslut fattas i
fullmäktige. För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna
lämna en redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en
granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd
betalas ut i förskott gäller dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd
2016, dock ska fullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är
representerade i kommunfullmäktige:
Oberoende Realister

13 mandat

Socialdemokraterna

12 mandat

Centerpartiet

3 mandat

Sverigedemokraterna

3 mandat

Vänsterpartiet

2 mandat

Liberalerna

1 mandat

Moderaterna

1 mandat

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6
enligt följande princip
20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i
kommunfullmäktige.
80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för varje
mandat.
Anslaget för 2020 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10
600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat).
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Handlingar i ärendet
Verksamhetsberättelse – Oberoende Realister
Blankett för redovisning av erhåller partistöd – Centerpartiet
Blankett för redovisning av erhåller partistöd – Socialdemokraterna
Blankett för redovisning av erhåller partistöd – Sverigedemokraterna
Blankett för redovisning av erhåller partistöd - Moderaterna
Granskningsrapport – Moderaterna
Blankett för redovisning av erhåller partistöd - Vänsterpartiet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande:
Oberoende Realister erhåller 120 840 kronor i partistöd för 2020
Socialdemokraterna erhåller 112 360 kronor i partistöd för 2020
Sverigedemokraterna erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2020
Centerpartiet erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2020
Vänsterpartiet erhåller 27 560 kronor i partistöd för 2020
Moderaterna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2020
_____
Beslutet skickas till
Desirée Walstad, ekonomienheten
Jens Fischer
Göran Eriksson
Anna-Karin Berglund
Roger Brodin
Göran Eriksson
Kristoffer Ejnermark
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Dnr KS 2020/317

§ 87 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 första 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
Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2020-06-08
Målkortsrapportering, 2020-04-30
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för första tertialet 2020.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/279

§ 88 Inriktning e-förslag
Administrativa enheten har tillsammans med utvecklingsenheten tittat på
möjligheten att införa medborgarförslag med röstningsfunktion, så kallade eförslag, i Hagfors kommun.
Två alternativ har presenterats, varav det ena är en helhetslösning från vår
nuvarande leverantör av e-tjänster, Sokigo. Alternativet kräver dock deltagande
från fler värmländska kommuner för att inte kostnaderna ska bli alltför stora för
kommunen.
Alternativ två kräver lite mer manuell hantering och innebär att en e-tjänst för
röstning läggs till tjänsten som kommunen använder för medborgarförslag idag. I
e-tjänsten kan göras ett tillägg som gör det möjligt att säkerställa att bara den som
är folkbokförd i kommunen kan lämna förslag. Dessutom kan en funktion läggas
till som gör det möjligt att bara rösta en gång per förslag. Kostnaden för tillägget
till e-tjänsten och funktionen är en engångskostnad på ungefär 10 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Fullmäktigeberedningens protokoll, 2020-05-15 § 3
Sammanställning av e-förslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med alternativ två och ger
administrativa enheten i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för hanteringen av eförslag samt att komma med förslag på hur e-förslag kan finansieras.
_____
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2020/309

§ 89 Riktlinjer och finansiering för e-förslag
Administrativa enheten har, på uppdrag från politiken, tagit fram förslag på
riktlinjer för e-förslag.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra huvudstegen i processen kring e-förslag,
tydliggöra ansvar och roller, samt vara ett stöd i den praktiska hanteringen av
inkomna förslag.
I inriktningsbeslutet om e-förslag framgick att införandet av e-förslag kommer att
medföra en engångskostnad på cirka 10 000 kr och i uppdraget från politiken
ingick även att komma med förslag på möjlig finansiering. Kostnaden föreslås tas
från resultatet för år 2020.
E-förslag är en metod för att utveckla medborgardialogen och nå ut till fler
medborgare i kommunen. Då e-förslag införs ersätts kommunens nuvarande
hantering av medborgarförslag.
Resultatet av arbetet med e-förslag bör utvärderas två år efter införandet.
Handlingar i ärendet
Fullmäktigeberedningens protokoll, 2020-06-02 § 4
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2020-05-29
Förslag till riktlinjer för e-förslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till riktlinjer för e-förslag att
gälla från och med 2020-09-01.
Den beräknade engångskostnaden, som uppgår till cirka 10 000 kr, tas från
resultatet för år 2020.
I och med införandet av e-förslag ersätts nuvarande hantering av
medborgarförslag.
Resultatet av införandet av e-förslag ska utvärderas efter två år.
_____
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2020/273

§ 90 Årsredovisning 2019 för Klarälvdalens
Samordningsförbund
Styrelsen för Klarälvdalens Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning
för år 2019.
Förbundets revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen 2020-04-29 att
årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Hagfors kommun är en av medlemskommunerna i Klarälvdalens
Samordningsförbund och får årsredovisningen för beslut om ansvarsfrihet och
fastställelse.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-05-12
Årsredovisning 2019 samt revisionsberättelse för Klarälvdalens
Samordningsförbund
Revisionsrapport
Revisionsberättelse
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för år 2019 och ger styrelsen för
Klarälvdalens Samordningsförbund ansvarsfrihet.
_____
Beslutet skickas till
Klarälvdalens Samordningsförbund, Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga
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Dnr KS 2020/28

§ 91 Verksamhets- och budgetuppföljning
kommunstyrelsen januari-april
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-april uppgår till 248,9
miljoner kronor (mkr) vilket är 5,4 mkr högre än budget (2,2 %). Fokusering på
bokslutsarbetet för 2019 innebär att vissa bokningar ännu inte utförts för
innevarande år vilket medför att redovisat resultat inte till fullo ger en rättvisande
bild. Vissa upplupna kostnader och intäkter är ännu inte bokförda. Omföring av
bokslutsposter från årsbokslutet kan kortsiktigt påverka utfall men korrigeras på
längre sikt. Årets andra prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk
20:20) har använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter än
budgeterat om totalt 3,0 mkr. Prognosen är dock oerhört osäker. SKR beskriver
den som ett scenario snarare än en prognos.
Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och
därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt
följande:
● Barn- och bildningsutskottet
5,5 mkr
● Individ- och omsorgsutskottet
5,7 mkr
Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 11,2 mkr.
Efter detta återstår ca 9,0 mkr av avsättningen.
Vidare antas, 3,8 mkr, av verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade
kostnadsökningar inom verksamheterna enligt följande:
● Individ- och omsorgsutskottet 3,8 mkr
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 7,2
mkr högre jämfört med budget (1,0 %). Överflyttning har skett av medel från
kommunledningsavdelningen till individ- och omsorgsavdelningen avseende
sökbara medel för överkostnader inom hemtjänst, 4,6 mkr. De större avvikelserna
mot budget i helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:
●
●
●

Barn- och bildningsutskott
Individ och omsorgsutskott
Skatteintäkter o generella bidrag

-2,3 mkr
-8,3 mkr
+3,0 mkr

Budgeterat resultat för 2020 enligt beslut i november 2019 av
kommunfullmäktige var +21,3 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +17,1 mkr (2,2 %).
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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, 2020-05-15
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/166

§ 92 Revidering av delegeringsordning
Administrativa enheten har arbetat fram ett förslag till revidering av gällande
delegeringsordning.
Förslaget innehåller förtydligande på verksamhetsområdet för samhällsbyggnad
under VA- och renhållning samt tillägg avseende LSS inom individ- och
omsorgsavdelningens verksamhetsområde.
De föreslagna ändringarna är markerade i rött.
Den reviderade delegeringsordningen föreslås gälla från och med 2020-07-01.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-06-08
Förslag på reviderad delegeringsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning att
gälla från och med 2020-07-01.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 21/52

2020-06-15

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2013/54-21

§ 93 Granskning av Förslag till Detaljplan för
Bågskytten, Kyrkheden 5:1 samt del av Grinnemo
1:91, i Ekshärad, Hagfors kommun
Beskrivning av ärendet
Hänvisning till tidigare beslut om samråd § 79, 2019-09-03. Samråd av
planförslaget har genomförts under tiden 2019-10-02 till och med 2019-10-23.
Hagfors kommun har upprättat en samrådsredogörelse.
I samrådsredogörelsen sammanställs de skriftliga synpunkter som inkom under
samrådstiden åtföljda av Hagfors kommuns svar på hur man har valt att bemöta
och beakta de inkomna synpunkterna samt hur planen har bearbetats. De
huvudsakliga förändringarna sammanfattas i en resumé i samrådsredogörelsen.
Granskningshandlingar daterade 2020-05-26 har upprättats. Nästa skede är
granskning.
Underlag som tagits fram i samband med bearbetningen av planen
Efter samrådet har Hagfors kommun tagit fram ett PM-Kulturmiljö och en
illustrationskarta som underlag för bearbetningen. Flera av de synpunkter som
inkom under samrådet har föranlett att Hagfors kommun har behövt göra vissa
ställningstaganden avseende hur synpunkterna ska bemötas och beaktas samt hur
planförslaget ska bearbetas. Det gäller främst exploateringens omfattning.
Hagfors kommun har undersökt olika alternativa lösningar och valt det alternativ
som har bedömts vara mest lämpligt och rimligt. Processen har dokumenterats i
PM-Kulturmiljö. PM-Kulturmiljö och illustrationskartan är underlag som ska
hanteras som en utredning, d.v.s. de är inga dokument som ska antas tillsammans
med planen, utan underlagsmaterial som bifogas som referens.
Granskningshandlingarna har bearbetats med utgångspunkt från PM-Kulturmiljö
och illustrationskartan.
Bedömning
Kommunens bedömning är att ett genomförande av planen överensstämmer med
översiktsplanen och bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd
miljö.
Ett genomförande av förslaget bidrar även till att uppfylla målsättningar i
Hagforsstrategin om att stärka Hagfors sju styrkor - Kulturens arv och Modig
fôlk. Styrkorna ingår i det prioriterade området Livsmiljö åt alla.
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Tidigare beslut
● Beslut om planbesked § 6, 2013-01-31.
● Beslut om samråd § 79, 2019-09-03.
Tidigare beslutade handlingar
● Fastighetsförteckning/samrådskrets upprättad 2019-06-20.
● Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2019-08-15.
● Grundkarta upprättad 2019-06-26.
● PM Geotekniska synpunkter upprättad 2019-06-25.
Övriga dokument (kan begäras ut)
● Beslut Ks § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys.
● Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 (ej aktualitetsförklarad 2019).
● Ditt Värmland kulturmiljö 202 Ekshärads kyrka (se PM-Kulturmiljö).
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-06-02 § 37
Tjänsteskrivelse 2020-05-27
Planbeskrivning granskningshandling daterad 2020-05-26.
Plankarta granskningshandling daterad 2020-05-26.
Samrådsredogörelse daterad 2020-05-26.
Underlag (till granskningshandlingarna)
PM-Kulturmiljö (fil daterad 2020-05-26).
Illustrationskarta daterad 2020-05-14.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse rev 2020-05- 26
upprättad enligt plan- och bygglagen kap 5 § 17, och granskningshandlingar
daterade 2020-05-26 tillhörande FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR
BÅGSKYTTEN (Kyrkheden 5:1 och del av Grinnemo 1:91) i Ekshärad Hagfors
kommun, samt att granskning ska ske i enlighet med plan- och bygglagen kap 5,
§§ 18-22 (2010:900/2014:900).
_____
Beslutet skickas till
johans@klara.se
miljö.bygg@hagfors.se
louise.sjöholm@hagfors.se
hakan.finnkvist@hagfors.se
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conny.meijer@hagfors.se
marcus.ekenhall@hagfors.se
liisa.larsson@hagfors.se
erling.johansson@hagfors.se
emil.florell@hagfors.se
johannes.ainergren@hagfors.se
annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS 2020/254

§ 94 Svar på Granskning av kommunens
säkerhetsarbete
Revisionen har granskat kommunens säkerhetsarbete och bedömt att
kommunstyrelsens uppföljning och kontroll inte är tillräcklig.
I granskningen framgår att det saknas både en övergripande plan för kommunens
säkerhetsarbete och styrning inom vissa verksamhetsområden.
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att kommunens
anställda får tillräckligt med utbildning och övning med syfte att säkerhetsarbetet
bedrivs enlighet med planer, riktlinjer och rutiner. Inte heller detta är möjlighet
inom de befintliga ekonomiska ramarna då det krävs stora insatser av framförallt
personella resurser. Den stora utmaningen ligger inte i att ta fram riktlinjer och
rutiner, utan att underhålla dem och sprida kunskapen inom organisationen.
Arbetet är tidskrävande och i dagsläget ryms det inte inom någon av
organisationens befattningar.
Den enda delen av granskningen som är helt godkänd är kontrollen när det gäller
IT-säkerhet. Vi har klara riktlinjer om hur behörighet tilldelas, hur information går
ut till den som nyanställs samt hur behörighet tas bort vid avslut av anställning. Vi
har dessutom en informationssäkerhetspolicy som har antagits av
kommunfullmäktige.
Granskningen av kommunens säkerhetsarbete avser 2019 men under den senare
delen av 2019 och framåt har vi aktivt arbetat med säkerhetsskydd och
dataskyddsfrågor. En ny lagstiftning gällande säkerhetsskydd trädde ikraft 1 april
2019 som ställde högre krav på kommunens arbete med säkerhetsskydd. Med
säkerhetsskydd enligt lagstiftningen menas normalt att man har ett fungerande
skydd mot potentiella hot, såsom terrorism, sabotage och spionage, mot Sveriges
säkerhet i frågor som rör informationssäkerhet, fysisk säkerhet och
personalsäkerhet. Kommunen har tillsatt en säkerhetsskyddschef och biträdande
säkerhetsskyddschef samt en biträdande signalskyddschef. Arbetet med
säkerhetsskydd och säkerhet går i varandra till stor del, likaså IT-säkerhet och
dataskydd. En stor skillnad är dock att säkerhetsskydd är lagstyrt och därav till
stor del finansierad med hjälp av bidrag. För att samma arbete skulle kunna läggas
på säkerhet behöver både personella resurser tillkomma såväl som finansiella. Det
ekonomiska utrymmet har historiskt sett inte funnits och ser heller inte ut att
finnas inom en snar framtid. Även om en övergripande plan för kommunens
säkerhetsarbete skulle kunna skrivas fram saknas de nödvändiga resurserna som
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skulle behövas för att följa upp, och vid behov revidera, dokumentet.
Handlingar i ärendet
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2020-06-01
Revisorernas granskning av kommunens säkerhetsarbete.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner svar på granskning av kommunens säkerhetsarbete.
_____
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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Dnr KS 2020/208

§ 95 Svar på Granskning av samverkan kring psykisk
ohälsa bland äldre
Hagfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland
och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil,
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört
en gemensam granskning avseende samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och
kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt
rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg
för äldre med psykisk ohälsa.
Revisorernas samlade bedömning är att arbets- och samverkansrutiner och rutiner
för informationsöverföring inte är helt ändamålsenliga när det gäller gruppen
äldre med psykisk ohälsa.
Individ- och omsorgsavdelningen har analyserat rapporten och följande svar
föreslås på de rekommendationer som framkommer i rapporten.
Generellt se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör
samverkan för äldre med psykisk ohälsa, specifikt gällande lokala
överenskommelser avseende samverkansformer och ansvarsfördelning mellan
kommunen och primärvården.
 Kommunen kommer via representation i arbetsgrupper inom ramen för
Nya Perspektiv att medverka i det länsövergripande arbetet med översyn
av de gemensamma överenskommelserna mellan kommunerna och
regionen. Statliga stimulansmedel för arbete med ökad psykisk hälsa, för
alla åldrar, finns gemensamt för länets kommuner och regionen. Med stöd
av dessa pengar finns avsatt tjänsteutrymme för kommunerna och
regionen. En länsövergripande överenskommelse kommer tas fram och
plattform för att samla gemensamma dokument kommer skapas. Den
länsövergripande överenskommelsen kommer brytas ned till en lokal
handlingsplan, för ökad psykisk hälsa. I denna kommer äldres psykiska
hälsa beaktas med utgångspunkt från aktuell revisionsrapport.
Säkerställa att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla aktörer.
 Region Värmlands Vårdgivarwebb är ett lämpligt forum, kompletterat
med kommunens kvalitetsledningssystem där aktuella versioner av
dokumenten finns tillgängliga.
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Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram
konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat.
 Individ- och omsorgsavdelningen kommer att ta fram handlingsplaner när
arbetsgruppen för regional koordinering av psykisk hälsa genomfört en
målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa.
Det bör noteras att det trots allt enbart är regionens personal som kan
ställa diagnos och på så vis uppmärksamma kommunen på förekomsten
av psykisk ohälsa hos de äldre som inte redan har stöd av kommunen.
Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser
och formulering av mål.
 Individ- och omsorgsavdelningen arbetar in mål från Nya Perspektiv i
våra målkort på underliggande nivå. När mål inom de sedan 2019 nya
livsperspektiven, inom ramen för Nya Perspektiv, har formulerats
kommer de brytas ned på verksamhetsnivå. Verksamheterna kommer
genom målstyrningen och de gemensamma styrdokumenten ta fram
förebyggande insatser.
Utveckla användningen av Samordnad individuell plan som verktyg för att
samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa.
 Inom ramen för Nya Perspektiv har regionen och kommunerna, med
hjälp av statliga stimulansmedel, anställt två medarbetare för att vara
organisationerna behjälpliga att växla upp arbetet med SIP vid psykisk
ohälsa. Individ- och omsorgsavdelningen ser mycket positivt på detta
initiativ.
Vi arbetar även med andra sorters mötesforum som påminner om en SIP
men där den enskilde och endast kommunens resurser/verksamheter
medverkar.
Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och koppla
detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen.
När mål via Nya Perspektiv avseende Psykisk hälsa för äldre, finns framtagna,
kommer de inarbetas i vårt målkortsarbete som följas upp och utvärderas
kontinuerligt. Vid kommande redovisningar av arbete kring psykisk hälsa, ska
målgruppen beaktas och aktiviteter riktade till målgruppen äldre, redovisas och
följas upp.
Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-05-20
Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner svar på granskning av samverkan kring psykisk
ohälsa bland äldre.
_____
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2020/292

§ 96 Biblioteksplan 2020-2023
Bibliotekslagen, (SFS 2013:801) § 17 föreskriver att ”Kommuner och landsting
ska anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet.”
Svensk biblioteksförening beskriver en biblioteksplan med följande ord:
”Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som
omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder
för hur dessa behov ska tillgodoses. Denna biblioteksplan ska förutom
folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller
utbildning, omsorg, vård och näringsliv”.
Planen syftar till att förbättra och utveckla bibliotekets verksamhet genom att
beskriva verksamheten och analyser behoven i kommunen. Prioriterade
utvecklingsområde är barn och unga, språkutveckling och digitalisering samt att
utveckla samarbetet mellan biblioteket och övriga verksamheter och aktörer i
kommunen.
Gällande Biblioteksplan skall nu revideras och beslut kring nya planen skall tas av
Kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-05-26 § 17
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2020-05-18
Biblioteksplan 2020-2023
Beslut
Kommunstyrelsen antar reviderad Biblioteksplan för 2020-23.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn-och bildningschef
Tina Bergenbrink, Bibliotekschef
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Dnr KS 2020/316

§ 97 BK Bågen Akutstöd
BK Bågen i Hagfors är en förening som startade sin verksamhet 1975 och har
under åren varit en positiv kraft på flera sätt. Idrottsligt har man nått framgångar
på både junior- och seniornivå, fostrat landslagsspelare och spelat i
bowlingsportens högsta serie Elitserien så sent som säsongen 2018/2019. Under
de senaste åren har man utvecklats som förening och breddat
ungdomsverksamheten. Föreningen har idag ett drygt trettiotal ungdomar i träning
vilka också bidrar till att stärka seniorverksamheten.
De har också ansvar för de elever som går på bowlinggymnasiet när det gäller den
sportsliga delen av utbildningen. Man har och har haft flera elever från Norge som
tillhör den norska eliten.
Utifrån uppkommen situation gällande bowlinghallen i Hagfors har kommunen
fört samtal med berörda aktörer och lämnat ett förslag om akutstöd till BK Bågen.
Förslaget innebär att BK Bågen får ett stöd från kommunen som uppgår till 14000
kronor/månad under badets renoveringstid. Föreningens motprestation är att
upprätthålla och fortsatt utveckla bowlingen i Hagfors, vilket vi ser som viktigt
för kommunen.
Stödets startdatum blir 1 juni 2020 och fortlöper tills renoveringen är klar eller
annat som frångår avtalet sker. Vid eventuell försäljning av anläggningen under
avtalstiden fortlöper stödet till föreningen under förutsättning att den
huvudsakliga verksamheten, bowlingspel, kan upprätthållas.
Handlingar i ärendet
Jens Fischers, Tomas Petterssons och Stellan Anderssons skrivelse, 2020-06-08
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge BK Bågen ett stöd uppgående till 14000 kronor
per månad från 2020-06-01 fram till att pågående renovering av badhuset är
färdigställd. Kostnaden 2020, 98000 kronor, belastar årets resultat. Kostnaden för
2021 arbetas in i driftbudget för samma år.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
BK Bågen
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Dnr KS 2020/297

§ 98 Ansökan om bevarandebidrag 2020
Ansökan har inkommit från fem hembygdsföreningar;






Sunnemo hembygdsförening ansöker om 15 000 kronor
Gustav Adolfs hembygdsförening ansöker om 22 000 kronor
Norra Råda hembygdsförening ansöker om 40 000 kronor
Ekshärads hembygdsförening ansöker om 20 000 kronor
Hagfors hembygdsförening ansöker om 25 000 kronor

Då budget för bevarandebidrag är oförändrad, 60 000 kronor, föreslås en
fördelning enligt nedan:






Sunnemo hembygdsförening 12 000 kronor
Gustav Adolfs hembygdsförening 12 000 kronor
Norra Råda hembygdsförening 12 000 kronor
Ekshärads hembygdsförening 12 000 kronor
Hagfors hembygdsförening 12 000 kronor

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-06-02 § 33
Förening- och evenemangssamordnare Lennart Larssons skrivelse, 2020-05-27
Ansökningshandlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar föreslagen fördelning och kostnaden belastar
Utvecklingsenhetens konto 32430.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten och Utvecklingsenheten
Sunnemo hembygdsförening
Gustav Adolfs hembygdsförening
Norra Råda hembygdsförening
Ekshärads hembygdsförening
Hagfors hembygdsförening

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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§ 99 Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar
2020
Kommunstyrelsen tog 2019-06-10 § 141 beslut om ny fördelning av bidrag till
lokalhållande föreningar. Kommunstyrelsen beviljade Ekshärads Folkets Hus,
Sunnemo Folkets Hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors Bygdegårdsförening
lokalbidrag såsom lokalhållande förening för åren 2019, 2020 och 2021. Bidragets
storlek beslutas inför varje nytt verksamhetsår. Hagfors kommun förbehåller sig
rätten till ändring av beslut om förutsättningarna för upplåtande av lokal ändras. I
budget för 2020 finns 130 000 kronor att fördela.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-06-02 § 34
Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse, 2020-0527
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar bidrag för 2020 med 37 500 kronor till Ekshärads
Folkets hus, 37 500 kronor till Sunnemo Folkets hus, 27 500 kronor till
IOGT/NTO Råda och 27 500 kronor till Gustavsfors bygdegårdsförening.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Ekshärads Folkets hus
Sunnemo Folkets hus
IOGT/NTO Råda
Gustavsfors bygdegårdsförening

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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Dnr KS 2020/138

§ 100 Bidrag till ytterväggsrenovering av Basteruds
byalags lokal
Basteruds byalag är en ideell förening bildad 1998, deras verksamhet bedrivs
främst i Basteruds skola vilken är i föreningens ägo sedan 2000. Intention har
varit och är att skapa en samlingsplats för bygden och bevara den gamla
skolbyggnaden. Det sociala utbytet är viktigt och man har många besökare som
återkommer årligen, förening har ca: 80 medlemmar och många gäster från
närområdet samt långväga gäster deltar i föreningens aktiviteter. Verksamheten
består av flera ben och har naturligtvis som uppgift att finansiera lokalens
driftskostnader, bland annat görs följande: Uthyrning till privata sällskap för
födelsedagar, bröllop, föreningsmöten, cirkelverksamhet och Sommarcafé
En totalrenovering av lokalerna med handikappanpassning har genomförts, ramp,
toalett och hörslinga har bland annat installerats. Arbetet har finansierats genom
eget kapital, bidrag från Länsstyrelsen - Fonderade bygdemedel, Boverket och
ideellt arbete.
Det som återstår är renovering av en fuktskadad yttervägg, brädfodring och
isolering, ny trappa med tak samt installation av extern brandtrappa. Kostnaden
uppgår enligt offert till 175 500 kronor. Föreningen har beviljats 88 000 kronor i
bidrag från Länsstyrelsen och söker medfinansiering från Hagfors kommun på
100 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-06-02 § 35
Förening- & evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2020-05-29
Ansökningshandlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Basteruds byalag ett bidrag på 50 000 kronor för
renovering som beskrivs ovan. Kostnaden belastar 2020-års resultat.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Basteruds byalag

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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§ 101 Kvalitétsberättelse Individ- och
omsorgsavdelningen
Kvalitetsberättelsen för Individ- och omsorgsavdelningen är en sammanfattning
över hur kvalitetsarbetet har bedrivits under 2019, vilka åtgärder som vidtagits
och vilka resultat som uppnåtts samt mål för 2020.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-05-25 § 31
Verksamhetschef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2020-05-13
Kvalitetsberättelse Individ-och omsorgsavdelningen 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen för Individ- och
omsorgsavdelningen 2019.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
Pernilla Haglund, Verksamhetschef
Monica Davidsson, Verksamhetschef
Annica Lövgren, Verksamhetschef
Ann-Sofie Ronacher, Verksamhetschef
Ann Sjögren Bengtsson, Verksamhetschef

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr KS 2020/285

§ 102 Revidering av riktlinjer för LSS-insatser i
Hagfors kommun
Befintliga riktlinjer för LSS-verksamheten antogs av socialnämnden mars 2009,
varför behov föreligger av revidering.
Riktlinjerna syftar till att ge vägledning och anvisning om tillämpning av
lagstiftning och ge stöd för en rättssäker tillämpning.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-05-25 § 40
Verksamhetschef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2020-05-13
Förslag till riktlinjer för LSS insatser i Hagfors kommun.
Riktlinjer från 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om reviderade riktlinjer för LSS insatser, att gälla från
och med 2020-07-01 enligt förslag.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Ann Sjögren Bengtsson, verksamhetschef

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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§ 103 Länsöverenskommelse Vård- och stöd vid
missbruk och beroende i Värmland
Sedan 2013 är lagstiftningen förstärkt kring personer i missbruk och beroende
vilket innebär att det ska finnas överenskommelser mellan olika huvudmän som
tydliggör ansvar och roller. I Värmland har Länsöverenskommelsen - Vård och
stöd vid missbruk och beroende i Värmland funnits sedan 2010. Nationella
riktlinjer och samt nationella ANDT strategin ligger till grund för
överenskommelsen som berör hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Överenskommelsen har reviderats vid flera tillfällen men även kompletterats med
överenskommelse vid dopningsmissbruk samt spelmissbruk och spelberoende om
pengar. Utifrån den regionala överenskommelsen finns sedan lokala
överenskommelser mellan huvudmännen. Den nuvarande överenskommelsens
giltighetstid har upphört att gälla. Den politiska styrgruppen för utveckling av den
övergripande missbruks- och beroendevården i länet beslutade 2019-12-19 att ge
Värmlands läns vårdförbund i uppdrag att revidera länsöverenskommelsen. En
reviderings- och granskningsgrupp tillsattes bestående av representanter från
kommunerna, Region Värmland och Värmlands läns vårdförbund. Revideringen
är genomförd och behöver godkännas av samtliga kommuner i Värmland samt av
Region Värmland. Den nya upplagan har reviderats utifrån de nationella
riktlinjerna för missbruks och beroendevården från 2019 samt utifrån
Barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-05-25 § 37
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-05-13
Länsöverenskommelse - Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Länsöverenskommelse - Vård och stöd
vid missbruk och beroende i Värmland.
_____
Beslutet skickas till
Värmlands läns vårdförbund
Socialchef
Verksamhetschef IFO

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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Dnr KS 2020/293

§ 104 Länsöverenskommelse för barn och unga i riskoch missbruk
Sedan 2013 är lagstiftningen förstärkt kring personer i missbruk och beroende
vilket innebär att det ska finnas överenskommelser mellan olika huvudmän som
tydliggör ansvar och roller. I Värmland har Länsöverenskommelsen för barn och
unga i risk- och missbruk funnits sedan 2015. Nationella riktlinjer och samt
nationella ANDT strategin ligger till grund för överenskommelsen som berör
hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och övrig kommunal verksamhet som
möter barn och unga. Utifrån den regionala överenskommelsen finns sedan lokal
överenskommelser mellan huvudmännen.
Den nuvarande överenskommelsens giltighetstid har upphört att gälla. Den
politiska styrgruppen för utveckling av den övergripande missbruks- och
beroendevården i länet beslutade 2019-12-19 att ge Värmlands läns vårdförbund i
uppdrag att revidera länsöverenskommelsen. En reviderings- och
granskningsgrupp tillsattes bestående av representanter från kommunerna, Region
Värmland och Värmlands läns vårdförbund. Revideringen är genomförd och
behöver godkännas av samtliga kommuner i Värmland samt av Region Värmland.
Den nya upplagan har reviderats utifrån de nationella riktlinjerna för missbruks
och beroendevården från 2019 samt utifrån Barnkonventionen som blev lag 1
januari 2020.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-05-26 § 18
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-05-25 § 36
Skolchef Jenny Dahlin skrivelse, 2020-05-13
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-05-13
Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Länsöverenskommelse för barn och unga
i risk- och missbruk.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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Beslutet skickas till
Värmlands läns vårdförbund, Box 93, 667 22, Forshaga, e-post:
varmlandsvardforbund@forshaga.se
Skolchef Jenny Dahlin
Rektorer inom skola och förskola: Daniel Sohl, Patric Svensson, Kristina
Axelsson, Anja Heidkamp, Anna Erkgärds, Carina Ek Stenmar, Pär-Martin
Hammar, Mattias Schelin
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Besöksadress
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Dnr KS 2020/237

§ 105 Remissförfrågan gällande förslag Regionalt
utrednings- och behandlingshem för unga med
missbruksproblematik upp till 20 år samt
akutavdelning för unga upp till 18 år
Värmlands läns vårdförbund har uppdraget att inom Värmlands län bedriva HVBverksamhet och utvecklingsfrågor inom missbruks- och beroendevården.
Förbundet driver Flöjten akut- och utredningshem för barn och familjer.
Tillsammans med Region Värmland driver förbundet Beroendecentrum som
erbjuder abstinensbehandling för vuxna över 18 år. Förbundet har även
tillsammans med länets kommuner och Region Värmland ansvar för länets
övergripande strategiska utveckling gällande missbruks- och beroendevård.
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett
länsgemensamt HVB-hem för unga med missbruksproblem. Tanken är att länets
16 kommuner tillsammans med Region Värmland via Värmlands läns
vårdförbund, ska driva ett HVB-hem som omfattar ett utrednings- och
behandlingshem för unga med missbruksproblematik upp till 20 år samt en
akutavdelning för unga upp till 18 år.
Detta är ett förslag framtaget efter de synpunkter som lämnades under hösten
2019 på rapporten ”Region Värmland Rapport 2019-05-17 Länsgemensam
beroendemottagning för unga 13-25 år, Vårdavdelning för unga 13-17 år och
Lokala mottagningar”. Regionalt utrednings- och behandlingshem samt
akutavdelning för unga ersätter förslag om vårdavdelning för unga 13-17 år.
Verksamheten föreslås precis som Beroendecentrum och Flöjten finansieras via
vårddygnsavgifter. När det kommer till den medicinska kompetensen ska
Region Värmland ska bära samtliga kostnader kopplade till detta. Det vill säga
personalkostnader för läkare, sjuksköterskor och psykolog, kostnader för
medicinskt material och annat som är kopplat till behov hos den enskilde som har
med hälso- och sjukvård att göra. Kostnad för enhetschef delas mellan Värmlands
läns vårdförbund och Region Värmland. Dygnskostnaden är beräknad till 3350 kr,
med en medelbeläggning på 10 personer/dygn. Totalt planeras verksamheten ha
16 platser. Den beräknade dygnskostnaden ligger inom det normalspann som vi
idag betalar för HVB platser.

Telefon

Besöksadress
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Ett länsgemensamt HVB-hem för unga med missbruksproblem innebär att vi kan
om behovet matchar, köpa plats av en verksamhet där vi har en annan möjlighet
att påverka kvalitén än vid köp t.ex. av privata aktörer. Närheten geografiskt kan
ses som både en styrka och en svaghet och vid behov av att köpa flera platser vid
samma tidpunkt, finns vissa svårigheter och risker.
Remissförfrågan har skickats ut för synpunkter och ställningstagande till samtliga
Värmlands läns kommuner samt till Region Värmland. Då budget för
verksamheten är beräknad på vårddygnsavgifter förutsätter att övervägande delen
av de värmländska kommunerna samt Region Värmland ställer sig bakom
förslaget för att beskrivna förutsättningar ska gälla. Detta för att säkerställa den
beräknade beläggningsgraden.
Ett flertal förslag finns gällande missbruks- och beroendevården i länet. Efter
vissa förtydliganden är det fortsatt en försvårande faktor för att överblicka hela
den samlade bilden av bland annat resurser och ansvarsfördelning mellan
huvudmännen avseende missbruksvårdens framtid i länet. Hagfors kommun har
tidigare framfört behov av att Värmlands läns vårdförbund få uppdraget att
presentera en samlad bild av den föreslagna missbruks- och beroendevården i
länet för de närmaste åren där en kostnadskalkyl fördelat på samtliga huvudmän
ingår.
Denna remissförfrågan avser ett regionalt utrednings- och behandlingshem samt
akutavdelning för unga, vilket Hagfors kommun ställer sig positiva till under
förutsättning att övriga huvudmän inom länet gör det samma så att
förutsättningarna inte förändras. Den pågående Covid- 19 pandemin har lett till att
socialcheferna i länets kommuner gemensamt behandlar denna fråga efter individoch omsorgsutskottets sammanträde i maj. Om den kommande länsövergripande
avstämningen innebär att det framkommer ytterligare information i ärendet, kan
remissvaret komma att kompletteras.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-05-25 § 38
Socialchef Maria Perssons skrivelse. 2020-05-13
Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med missbruksproblematik
upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år.
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Besöksadress
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna svaret på remissförfrågan och meddela
Värmlands läns vårdförbund att Hagfors kommun ställer sig positivt till ett
regionalt utrednings- och behandlingshem samt en akutavdelning för unga utifrån
beskrivna förutsättningar.
_____
Beslutet skickas till
Värmlands läns vårdförbund
Socialchef
Verksamhetschef IFO

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post
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§ 106 Ansökan om att få bli utsedd till vigselförrättare
Länsstyrelsen i Värmlands län förordnar på förslag av kommunen personer som
ska utföra vigslar.
Uppdraget ska utföras veckans alla dagar och vara kostnadsfri.
I dagsläget är tre personer utsedda av länsstyrelsen att utföra förrättningar men för
att upprätthålla en service under helger och sommarmånader finns behov av
ytterligare vigselförrättare.
Ylva Säfström ansöker om att få bli förordnade och anses vara en lämplig
kandidat för uppdraget.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-06-12
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår länsstyrelsen att förordna Ylva Säfström som borgerlig
vigselförrättare.
_____
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Värmlands län, Gith Nilsson, gith.nilsson@lansstyrelsen.se
Ylva Säfström
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Dnr KS 2020/23

§ 107 Anmälningar
Dnr KS 2019/668, handling 18
Svar på aktbilaga 9 i målnummer 1547-20
Dnr KS 2020/1, handling 15
Meddelande 9/2020 från SKR:s styrelse om sammanträdesplan för 2021
Dnr KS 2020/2, handling 13
Miljö- och byggavdelningens tillsyn enligt miljöbalken, Milan, Maskinisten 6
Dnr KS 2020/2, handling 14
Miljö- och byggavdelningens tillsyn enligt miljöbalken, förskolan Prästkragen
Dnr KS 2020/2, handling 15
Miljö- och byggavdelningens tillsyn enligt miljöbalken, förskolan Solrosen
Dnr KS 2020/2, handling 16
Miljö- och byggavdelningens tillsyn enligt miljöbalken, förskolan Treklövern
Dnr KS 2020/2, handling 17 och 18Överklagan till Migrationsverket och beslut
om avslag på statlig ersättning
Dnr KS 2020/2, handling 19
IOGT-NTO Junis ansökan om feriearbete
Dnr KS 2020/2, handling 20
Beslut om avslag om ersättning för asylsökande barn mfl förskola eller skola
Dnr KS 2020/2, handling 22
Beslut bidragsramar 2021 statsbidrag likvärdig skola
Dnr KS 2020/2, handling 23
Verksamhetsberättelse och plan för ungdomsmottagningen
Avtal
Dnr KS 2020/10, handling 14
Skolavtal mellan Hagfors kommun och Nässjö kommun om enskild elev
Dnr KS 2020/11, handling 29
Avtal med föräldrakooperativet Storken, som reglerar ansvaret mellan Hagfors
kommun och fristående verksamheter i händelse av att regeringen beslutar att
stänga grundskolor och förskolor
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Dnr KS 2020/11, handling 30
Avtal med föräldrakooperativet Kojan, som reglerar ansvaret mellan Hagfors
kommun och fristående verksamheter i händelse av att regeringen beslutar att
stänga grundskolor och förskolor
Dnr KS 2020/11, handling 31
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och
Vägstål AB
Dnr KS 2020/11, handling 32
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och AB
Munkforssågar
Dnr KS 2020/11, handling 33
Avtal mellan Hagfors kommun och Karlstads kommun om busskortstjänst
Värmland
Dnr KS 2020/11, handling 34
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och
Feroma AB
Dnr KS 2020/11, handling 35
Avtal med föräldrakooperativet Bushuset, som reglerar ansvaret mellan Hagfors
kommun och fristående verksamheter i händelse av att regeringen beslutar att
stänga grundskolor och förskolor
Dnr KS 2020/11, handling 43
Avtal med föräldrakooperativet Målargården, som reglerar ansvaret mellan
Hagfors kommun och fristående verksamheter i händelse av att regeringen
beslutar att stänga grundskolor och förskolor
Dnr KS 2020/11, handling 46
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen i Värmland om
sommarjobb/feriejobb 2020
Dnr KS 2020/11, handling 47
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och
Ekshärads Water Jet AB
Dnr KS 2020/255, handling 1
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2020/265, handling 1
Skolskjuts vid växelvis boende
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Dnr KS 2020/266, handling 1
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2020/287, handling 1
Delegeringsbeslut om mottagande i grundsärskola
Trakasserier eller kränkande behandling
Dnr KS 2020/156, handling 2
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/187, handling 2
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/188, handling 2
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/196, handling 2
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/197, handling 2
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/199, handling 2
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling. ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/201, handling 2
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling. ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/203, handling 2
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/250, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC f-3
Dnr KS 2020/251, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/252, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkheden f-3
Dnr KS 2020/252, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
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KS 2020/269, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
KS 2020/270, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
KS 2020/271, handling 2 och 3
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC 7-9
KS 2020/272, handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC 7-9
KS 2020/282, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
KS 2020/283, handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC 7-9
KS 2020/288, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
KS 2020/289, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
KS 2020/290, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
KS 2020/291, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Anmälan om utredning av elevs frånvaro
Dnr KS 2020/253, handling 1
Råda skola f-3
Dnr KS 2020/4, handling 71
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Nyköpings kommun
Dnr KS 2020/4, handling 72
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Hudiksvalls kommun
Dnr KS 2020/4, handling 73
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Org.nr

0563-185 00
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Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Vansbro kommun

Dnr KS 2020/4, handling 74
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Örnsköldsviks kommun
Dnr KS 2020/4, handling 75
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Ale kommun
Dnr KS 2020/4, handling 76
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Sigtuna kommun
Dnr KS 2020/4, handling 77
Erfarenhetsrapport 2019, Personligt ombud Värmland
Dnr KS 2020/4, handling 78
Verksamhetsberättelse 2019, Personligt ombud Värmland
Dnr KS 2020/4, handling 79
Protokoll ledningsgrupp, Personligt ombud Värmland
Dnr KS 2020/4, handling 80
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Botkyrka kommun
Dnr KS 2020/4, handling 81
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Vingåkers kommun
Dnr KS 2020/4, handling 82
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Färgelanda kommun
Dnr KS 2020/4, handling 83
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Tingsryds kommun
Dnr KS 2020/4, handling 84
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Arboga kommun
Dnr KS 2020/4, handling 85
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 200422
Dnr KS 2020/4, handling 86
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Södertälje kommun
Dnr KS 2020/4, handling 87
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Arvidsjaur kommun
Dnr KS 2020/4, handling 88
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Trelleborgs kommun
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Dnr KS 2020/4, handling 89
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Värmdö kommun
Dnr KS 2020/4, handling 90
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Oxelösund kommun
Dnr KS 2020/4, handling 91
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Hallstahammar kommun
Dnr KS 2020/4, handling 92
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Skellefteå kommun
Dnr KS 2020/4, handling 93
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Simrishamn kommun
Dnr KS 2020/4, handling 94
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Herrljunga kommun
Dnr KS 2020/4, handling 95
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Norbergs kommun
Dnr KS 2020/4, handling 97
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Mora kommun
Dnr KS 2020/4, handling 98
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Trollhättans kommun
Dnr KS 2020/4, handling 99
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Motala kommun
Dnr KS 2020/4, handling 101
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Nora kommun
Dnr KS 2020/4, handling 102
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Tierps kommun
Dnr KS 2020/4, handling 103
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Laholms kommun
Dnr KS 2020/4, handling 104
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Ånge kommun
Dnr KS 2020/4, handling 105
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Mölndals kommun

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 49/52

2020-06-15

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2020/4, handling 106
Kontrollrapport livsmedel gruppbostaden Villan
Dnr KS 2020/4, handling 107
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Sollefteå kommun
Dnr KS 2020/4, handling 108
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Kalix kommun
Dnr KS 2020/4, handling 109
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Höörs kommun
Dnr KS 2020/4, handling 111
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Bergs kommun
Dnr KS 2020/4, handling 112
Kontrollrapport livsmedel-Sättragården
Dnr KS 2020/4, handling 113
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Flens kommun
Dnr KS 2020/4, handling 114
Hot mot demokratin i Värmland, Årsrapport 2019, Agera Värmland
Dnr KS 2020/262, handling 3
Beslut mål nr 2305-20, Kammarrätten Göteborg
Dnr KS 2020/262, handling 5
Dom mål nr 6687-19, Förvaltningsrätten i Karlstad
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom Mål nr 7091-19
Kammarrätten Göteborg
Meddelande Mål nr 2305-20
Förvaltningsrätten i Göteborg
Underrättelse Mål nr 5477-20
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom Mål nr 4653-19
Kammarrätten i Göteborg
Beslut Mål nr 2305-20
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Kommunstyrelsen

Dnr KS 2020/23

§ 108 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2020-05-05 tom 2020-06-08
Dnr KS 2020/5, handling 15
Personalärenden - april år 2020
Dnr KS 2020/8, handling 18
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen april månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 19
Delegeringsbeslut familjerätten april månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 20
Delegeringsbeslut vuxengruppen april månad 2020
Dnr KS 2020/8 handling 21
Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m april månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 22
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag april månad 2020
Dnr KS 2020/8 handling 23
Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m maj månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 24
Delegeringsbeslut vuxengruppen maj månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 25
Delegeringsbeslut familjerätten maj månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 26
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen maj månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 27
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag maj månad 2020
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-05-26 §§ 16-20
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2020-05-25 §§ 27-41
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-05-06 § S 34
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-05-25 §§ S 35-51
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-06-02 §§ 29-39
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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