Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 1/32

2017-09-11

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl. 09:00–12:00

Beslutande

Åsa Johansson (S)
Ann-Sofie Ronacher (S)
Stellan Andersson (C)
Göran Eriksson (S)
Pernilla Boström (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Ingemar Tönnberg (S)
Tomas Pettersson (S)
Roger Brodin (M)
Hans Liljas (L)
Mikael Edvardsson (SD)
Anna Hammar (V)
Anna-Karin Berglund (C)

Övriga

Lena Svensson (S)
Lars T. Stenson (L)
Jan Lilja, kommunchef
Helena Granlund, kommunsekreterare
Sabina Byberg Sonesson, undersköterska, rehab, 09:00-09:35
Anna Lindberg, enhetschef, Åsen/Blåsippan, 09:00-09:35
Ida Bergman, enhetschef, Lillåsen, 09:00-09:35

Plats och tid för justering

Administrativa enheten, 2017-09-12

Avser paragrafer

110 - 127

Sekreterare

Helena Granlund

Ordförande

Åsa Johansson

Justerande

Anna-Karin Berglund

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 2/32

2017-09-11

Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen
2017-09-11
2017-09-12
2017-10-04
Administrativa enheten

Helena Granlund

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 3/32

2017-09-11

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§ 110 Verksamhets- och budgetuppföljning..................................................................................................... 4
§ 111 Beslut om bildande av Naturreservatet Mana-Örbäcken, Hagfors kommun .......................................... 6
§ 112 Ansökan om investeringsbidrag - Hagfors Boxningsklubb .................................................................... 9
§ 113 Svar på remiss - Regional transportplan 2018-2029 för Värmlands län............................................... 10
§ 114 Klagomål på utebliven lunchservering vid Skogvaktaren .................................................................... 11
§ 115 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland.......... 13
§ 116 Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplats i Sundängarna, Sunnemo ............................... 15
§ 117 Svar på medborgarförslag om lekplats i Uddeholm ............................................................................. 17
§ 118 Svar på medborgarförslag om en ”selfiebänk” vid Uvån ..................................................................... 19
§ 119 Svar på medborgarförslag angående kolonilotter ................................................................................. 20
§ 120 Svar på medborgarförslag angående utomhusgym i Sunnemo............................................................. 21
§ 121 Svar på medborgarförslag angående utomhusgym i Råda ................................................................... 22
§ 122 Svar på medborgarförslag om komposterbara påsar till varmkompost ................................................ 23
§ 123 Svar på medborgarförslag angående iläggningsplatser för båt ............................................................. 24
§ 124 Svar på medborgarförslag angående ställplatser .................................................................................. 25
§ 125 Anmälningar ......................................................................................................................................... 27
§ 126 Delegeringsbeslut ................................................................................................................................. 30
§ 127 Information ........................................................................................................................................... 32

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 4/32

2017-09-11

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/28

§ 110 Verksamhets- och budgetuppföljning
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-juli 2017 uppgår till
398,3 miljoner kronor (mkr) vilket är 11,5 mkr lägre än budget (2,8 %).
Under juli månad har i stort hela löneökningspotten för 2017 års lönerevision
utfördelats till verksamheterna. Återstår att fördela uppgår till 230 tkr som
kommer att fördelas till KLU under augusti. Avstämningen och utfördelningen av
löneökningspotten gav upphov till en positiv resultateffekt om 1,0 mkr. Av
verksamhetspotten antas åtminstone 4,4 mkr åtgå för att täcka volymsavvikelser
hos Vård- och omsorgsavdelningen (3,5 mkr), Samhällsbyggnadsavdelningen (0,4
mkr) samt hos sociala avdelningen (0,6 mkr). Som extraordinära poster
prognostiseras en kapitaltäckning till Hagforshem AB för att täcka det
nedskrivningsbehov som uppstår i bolaget när ombyggnad sker av fastighet med
adressen Lovisebergsvägen 8-12. Nedskrivningsbehovet uppgår till 3,0 mkr, KF §
33 2017-05-29.
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 3,1
mkr jämfört med budget (0,5 %). De större avvikelserna mot budget i
helårsprognosen är:








Barn- och bildningsutskottet
Kommunstyrelsen
IOU: Vård- och omsorgsavdelningen
Verksamhetspott
Pensionskostnader
Skatteintäkter o generella bidrag
Extraordinära poster (nedskrivningsbehov Hagforshem)

2,7 mkr
2,2 mkr
-3,5 mkr
4,4 mkr
-2,0 mkr
6,5 mkr
-3,0 mkr

Budgeterat resultat för 2017 enligt beslut i november 2016 av
kommunfullmäktige var +10,2 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret
skulle således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +17,1 mkr
(2,4 %).
Förslag till åtgärder:
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till
besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive
verksamhetsrapport.
Beslut
Rapporten godkänns.
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_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2010/208-26

§ 111 Beslut om bildande av Naturreservatet ManaÖrbäcken, Hagfors kommun
Sammanfattning
Hagfors kommuns Naturvårdsplan utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan
2000. I Naturvårdsplanen (Bilaga 3A, objekt 24 Mana-Örbäcken) anges följande
under rubriken Kommunens åtagande: I översiktsplanen beslutades att området
ska få ett varaktigt skydd. Målsättningen i Naturvårdsplanen 2010 är att ManaÖrbäcken ska bli ett kommunalt bildat naturreservat. Mana är Älvstrandens
bildningscentrums skolskog, med vindskydd och vandringsslinga som kommunen
sköter. Se Bilaga 3B objekt 81.
Arbetet med att bilda det kommunala naturreservatet Mana-Örbäcken påbörjades
bl.a. med att Hagfors kommun ansökte om att få bilda ett lokalt naturvårdsprojekt
(så kallat LONA-projekt) med hopp om att tilldelas Naturvårdsverkets statliga
LONA-bidragsmedel. I Värmland hanterar Länsstyrelsen Värmland regionens
lokala naturvårdsprojekt och beslut som berör bidragsmedlen. I enlighet med
Länsstyrelsens beslut 2011-06-30 beviljades LONA-projektet bidragsmedel under
förutsättning att vissa specificerade åtgärder genomförs och villkor kommer att bli
uppfyllda. Ett exempel är LONA-projektets åtgärd 5, med villkor att ett laga
kraftvunnet beslut och fastställd skötselplan ska finnas för Naturreservatet ManaÖrbäcken.
De formella krav som finns på vad som ska ingå i ett reservatsbeslut är följande.
Det bifogade beslutsunderlaget uppfyller kraven:
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken ska det område som utmärkts på bifogad
karta, Bilaga 1, förklaras som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en,
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda markoch vattenområden berörs inom reservatsområdet.
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken anges naturreservatets syfte. Hänvisning till
bifogade Förslag till beslut 2016-12-06 BILDANDE AV NATURRESERVATET
MANA-ÖRBÄCKEN, HAGFORS KOMMUN.
Med stöd av 7 kap. 5 § första stycket miljöbalken, anges skälen för beslutet att
bilda naturreservatet. Hänvisning till bifogade handling - Förslag till beslut 201612-06 BILDANDE AV NATURRESERVATET MANA-ÖRBÄCKEN,
HAGFORS KOMMUN.
Med stöd av 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, anges A-, B- och C-Föreskrifter
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vilka ska gälla för att syftet med naturreservatet ska kunna tillgodoses.
Kommunen har i enlighet med 25 § miljöbalken prövat och funnit att bildandet av
naturreservatet inte går längre i inskränkning av enskilds rätt att använda mark
och vatten, än vad som krävs för att syftet med skyddet ska uppnås. Om det senare
visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar för att uppnå
syftet med skyddet, får kommunen meddela beslut om detta. Kommunen får
förpliktiga ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång
samt att meddela föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet
samt om ordningen i övrigt inom reservatet.
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken mm fastställs Bilaga 2. Förslag till skötselplan samt Bilaga 3. Karta
över Naturreservatet skötselområden.
Länsstyrelsen har i sitt remissyttrande 2017- 02-21 tillstyrkt inrättande av
Naturreservatet Mana-Örbäcken. Naturvårdsverket meddelade 2017-03-29 att gå
med på att låta göra en omvärdering av marken inom naturreservatet. Den nya
värderingen godkändes därefter av Naturvårdsverket som översände värderingen
till Hagfors kommun 2017-06-16. Hagfors kommun har för avsikt att söka bidrag
om markintrångsersättning hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket räknar med
att fatta beslut om bidraget under året 2017.
Länsstyrelsen beslutade 2017-07-07 att förlänga tiden för LONA-projektet
ytterligare, och uppger bl.a. att LONA-projektet ska vara genomfört den 8
oktober. Hagfors kommuns LONA-handläggare förhandlar med Länsstyrelsen om
slutdatum med hänsyn till att beslutsprocessen i samhällsbyggnadsutskottet,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar längre tid med hänvisning till
Länsstyrelsens beslut 2011-06-30 med villkor att ett laga kraftvunnet beslut ska
finnas (LONA-åtgärd 5). Slutrapporteringen av LONA-projektets genomförande
ska vara Naturvårdsverket och Länsstyrelsen tillhanda före 2017-10-31.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2017-08-22, Bildandet av Naturreservatet Mana-Örbäcken,
Hagfors kommun.
Förslag till beslut 2016-12-06, BILDANDE AV NATURRESERVATET MANAÖRBÄCKEN, HAGFORS KOMMUN bestående av följande handlingar:
Förslag till beslut inklusive Föreskrifter
Bilaga 1. Beslutskarta
Bilaga 2. Skötselplan
Bilaga 3. Karta över skötselområden
Bilaga 4. Inkomna yttranden och kommunens bemötande
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Bilaga 5. Hur man överklagar.
Övriga handlingar
Värdering Uppdatering Bedömning av marknadsvärdeminskning.
Avstämning av LONA-projektet, 2017-08-22.
Beskrivning - gräns. (Underordnad shapefil).
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bilda Naturreservatet Mana-Örbäcken inom del
av fastigheten Hagfors 2:166 (alldeles öster om Hagfors stadskärna) samt att anta
Förslag till beslut att bilda Naturreservatet Mana-Örbäcken inklusive föreskrifter
samt skötselplan med tillhörande Bilaga 3 (Karta över skötselområden) i enlighet
med bifogade beslutsunderlag.
Kommunfullmäktige beslutar att Hagfors kommun eller den som Hagfors
kommun utser är förvaltare av Naturreservatet.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsavdelning ansvarar för skötsel av
naturreservatet, både naturvårdande skötsel samt omhändertagande av
anläggningar för friluftslivet. Arbetet med att ta fram driftsinstruktioner pågår och
ska implementeras i den kommunala organisationen för att säkerställa att
naturreservatets skötsel sker enligt skötselplanens mål.
Kommunfullmäktige beslutar att Hagfors kommun, Miljö- och byggnämnden
ansvarar för tillsyn och dispens- och tillståndsprövning.
Kommunfullmäktige beslutar att i Förslag att bilda Naturreservatet ManaÖrbäcken, daterad 2016-12-06, sidan 3, rubriken Undantag från föreskrifterna,
underrubrik Föreskrifterna ovan gäller inte
a) Markägaren eller förvaltaren av naturreservatet att vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att avleda markvatten (t.ex. dikning) i syfte att undvika
översvämningskatastrofer vid extrema vattenflöden som kan drabba tredje part,
och som framgår av föreskrifterna under A ovan.
Kompletteringen kan lyftas ur om Länsstyrelsen inte kan godkänna bildandet av
naturreservatet i sin helhet p.g.a. kompletteringen.
Sakägare, allmänhet och myndigheter ska snarast möjligt meddelas beslutet
genom kungörelse.
_____
Beslutet skickas till
Planarkitekt Annika Ekblom för kungörelse och expediering till berörda
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Dnr KS 2017/303

§ 112 Ansökan om investeringsbidrag - Hagfors
Boxningsklubb
Hagfors Boxningsklubb har inkommit med en ansökan gällande bidrag för inköp
av portabel/hopfällbar boxningsring. Föreningen har under första delen av 2017
bytt träningslokal då man har haft behov av en större lokal. Man har tillsammans
med Hagfors Chowa Karate bildat en alliansförening och har genom detta fått
tillgång till en större lokal som är mer anpassad för den verksamhet föreningen
bedriver.
Kostnaden för ovan nämnda boxningsring uppgår till cirka 55 000 kronor och
föreningen söker bidrag från Hagfors kommun, Länsstyrelsen och Värmlands
Idrottsförbund.
Handlingar i ärendet
Ansökan Hagfors Boxningsklubb
Lennart Leo Larssons skrivelse, 2017-09-05
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om 20 000 kronor till inköp av
portabel boxningsring under förutsättning att Länsstyrelsen samt Värmlands
Idrottsförbund lämnar positivt svar i ärendet. Beloppet belastar kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter.
_____
Beslutet skickas till
Hagfors Boxningsklubb, Kristoffer Henriksson
Utvecklingsenheten, Lennart Leo Larsson
Ekonomienheten, Desirée Walstad
Ekonomienheten, Marianne Eriksson
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Dnr KS 2017/301

§ 113 Svar på remiss - Regional transportplan 20182029 för Värmlands län
En remiss angående Regional transportplan (Länstransportplan)för Värmlands län
2018-2029 har inkommit från Region Värmland.
Åtgärder inom den statliga infrastrukturen planeras i långsiktiga planer om 12 år.
Planerna revideras och fylls på vart fjärde år och denna plan ersätter den plan som
omfattar perioden 2014-2025.
Innehållet i remissen visar på ett tydligt sätt vilka mål och utpekade
åtgärder/investeringar som prioriterats för den aktuella planperioden.
Hagfors kommuns ser positivt på hela planens innehåll och struktur.
Att planen i stort följer den prioritering av vägar som anges i Värmlandsstrategin
med E18 och E45 samt riksvägarna 61,62,63 ser Hagfors kommun som positivt.
I planen finns inte vägobjektet Deje-Älvkullen Rv 62 omnämnt. Vägobjektet
fanns med i planen 2014-2025. I samverkansförfarandet inför remissförslaget
gjordes en muntlig överenskommelse mellan berörda kommuner längs RV 62 och
RV att flytta fram det aktuella vägobjektet till nästa planperiod, detta till förmån
för sträckningen norra infarten Forshaga – Deje inom planperioden 2019-2028.
Hagfors kommun anser att det tydligt ska framgå i planen att vägobjektet Deje Älvkullen är framflyttat till nästa planperiod.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons svar på remiss, 2017-09-04
Remiss - Förslag till länstransportplan för Värmlands län 2018-2029
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandens svar på remiss angående
transportplan 2018-2029 för Värmlands län.
_____
Beslutet skickas till
Region Värmland, Box 1022, 651 15 Karlstad
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Dnr KS 2017/281

§ 114 Klagomål på utebliven lunchservering vid
Skogvaktaren
Kommunstyrelsen har fått ett meddelande från Inspektionen för vård- och omsorg,
IVO Dnr 7.3-22625/2017-3. IVO har mottagit uppgifter som handlar om bl.a.
stängning av en lunchrestaurang vid Skogvaktarens servicehus i Hagfors
IVO överlämnar skrivelsen till kommunstyrelsen med hänvisning till att det är
vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som
skall ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. (5
kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9)
Flera klagomål och förslag angående stängning av matsalen på Skogvaktaren har
tidigare besvarats av verksamheten, ansvariga politiker samt förvaltningsrätten.
I ett juridiskt perspektiv är Skogvaktaren inte ett särskilt boende för äldre enligt 5
kap 5 § socialtjänstlagen eller en bostad med särskild service enligt 5 kap 7 §
samma lag.
De som önskar flytta till Skogvaktaren ansöker själv till Hagforshem AB, som
ansvarar för uthyrning och visning av lägenheterna. På Skogvaktaren finns
möjlighet att äta gemensam måltid i matsalen måndag till fredag (inklusive röda
dagar som infaller under vardag).
De som inte klarar att tillreda mat eller själva tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt hänvisas till att ansöka om bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen. Efter individuellt beslut om bistånd kan stöd och insatser utföras
av hemtjänsten. Vid behov av stöd och hjälp vid måltidssituationen kan den
enskilde välja att äta mat i matsalen måndag till fredag och få kyld mat
distribuerad till sin lägenhet lördag och söndag, eller få kyld mat distribuerad till
lägenheten alla dagar. Maten som serveras i matsalen tillagas i kommunens
storkök och transporteras till Skogvaktaren. Vid behov av stöd/hjälp vid
måltidsituationen kan personal t.ex. ledsaga den enskilde till matsalen eller vara
behjälplig med t.ex. uppvärmning av mat i lägenheten.
Utvärdering av den kylda maten har genomförts kontinuerligt. Enkäter har
lämnats till de personer som har kyld mat. Enligt resultatet från
enkätundersökningen upplever de flesta av de som har kyld mat att den alltid/för
det mesta smakar bra. Den kylda maten är anpassad för äldre människors
näringsbehov samt det behov av specialkoster som finns i verksamheten.
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På Skogvaktaren finns möjlighet att på vardagar delta i gemensam samvaro och
de aktiviteter som erbjuds. Det är stor uppslutning på aktiviteterna både från
boende på Skogvaktaren samt närområden.
Bakgrunden till beslutet att inte servera lunch på helger i matsalen på
Skogvaktaren (KF 12-06-25), var att arbetsbelastning för vård- och
omsorgspersonalen som ansvarade för serveringen på helger och röda dagar var
hög. Det fanns även svårigheter att klara lagstiftning kring livsmedelshantering
och att rekrytera tillräckligt med personal för att utföra ordinarie vård- och
omsorgsinsatser. Matsalen bemannandes då som nu av personal från måltidsverksamheten, måndag till fredag. Om matsalen skall bemannas av personal från
måltidsverksamheten på lördag och söndag, krävs en utökning av budgetram för
måltidsverksamheten
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2017-08-28 § 48
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-08-15.
Meddelande från inspektionen för vård och omsorg(IVO). Dnr 7.3-22625/2017-3
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det förnärvarande inte kommer att serveras mat i
matsalen på lördagar och söndagar.
_____
Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef Eva Alama
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Dnr KS 2017/242

§ 115 Överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland
Den 1 januari 2018 införs lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Samtidigt upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god
kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den
landstingsfinansierade öppna vården.
En arbetsgrupp bestående av representanter för länets kommuner och landstinget
har i enlighet med den nya lagen tagit fram ett förslag till regional
överenskommelse i Värmland.
Efter att huvudmännen fått avge remissvar under våren 2017( KS 2016-06-12),
beslöt beredningsgruppen vid sitt möte 19 juni att skicka befintligt förslag till
kommunerna och landstinget för formella beslut.
Besluten skickas senast 2017-10-31 till Region Värmland.
Överenskommelsen träder i kraft 2018-01-01
Under hösten 2017 tar en arbetsgrupp, med representanter från kommuner och
landstinget, fram gemensamma riktlinjer att använda vid ikraftträdandet.
Beredningsgruppen utser ”en arbetsgrupp för Trygg och effektiv utskrivning” som
arbetar med att följa upp överenskommelse om Samverkan för utskrivning från
slutenvård samt revidering av riktlinjer kopplat till denna.
Utifrån uppföljning görs eventuella revideringar av överenskommelsen inför
kommande år. Uppföljning av överenskommelsen och antalet dagar som
utskrivningsklara individer befinner sig i slutenvård, sker kvartalsvis under 2018
och följer därefter särskild plan. Uppföljningen ska ske kommunvis och utifrån
resultatet ska riktade insatser planeras.
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Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2017-08-28 § 49
Vård- och omsorgschef Eva Alama och socialchef Monica Hammars skrivelse,
2017-07-25.
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Värmland
Följebrev-Förslag till samverkansöverenskommelse
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård, att gälla from 2018-01-01.
_____
Beslutet skickas till
Region Värmland
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§ 116 Svar på medborgarförslag om upprustning av
lekplats i Sundängarna, Sunnemo
Skyddande av personuppgift föreslår i ett medborgarförslag att lekplatsen i
bostadsområdet Sundängarna ska ses över och rustas upp. Eftersom Sunnemo har
en ökad inflyttning i form av barnfamiljer ser förslagsställaren att det finns en
plats där barn och deras föräldrar kan mötas.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt medborgarförslag skyddande av personuppgift. Vi är glada och
tacksamma för att du hör av dig till oss när det finns något i vår utemiljö som kan
förbättras.
I vår vision för våra kommunala lekplatser står det följande:
”Välskötta lekplatser av högre kvalitet bör finnas på strategiskt utvalda platser i
kommunen. Där skall finnas lekutrustning bestående av gungor, sandlåda,
klätterställning, rutschbana och sittplatser. Vidare bör satsas på ett fåtal lekplatser
som utformas som ett inbjudande utflyktsmål där barn och vuxna gärna träffas.
Intill dessa lekplatser skall finnas grönytor som vintertid, om möjligt, även kan
utnyttjas som pulkabacke och isbana.
Mindre lekplatser med bra gungor och sandlåda och möjligtvis viss mindre
lekutrustning skall finnas spridda i bostadsområden. Varje förskola och skola ska
ha en lämpligt utformad lekmiljö av högsta kvalitet.”
Vi arbetar mycket med att stämma av hur lekplatserna används och vilket skick de
är i. Antalet boende i ett område kan förändras med tiden. När antalet barn
minskar kan utrustningen tas bort och flyttas till ett annat område där det bor fler
barn. Ibland kan det vara att en lekplats används för lite, att den används mycket
och behöver ha mer utrustning eller att den ligger för nära andra lekplatser som
har mer att erbjuda. Nya vanor kan också göra att utrustningen på en lekplats inte
känns rolig längre vilket gör att den inte används lika mycket.Vi har de senaste
två åren satsat extra mycket pengar på att rusta upp och utveckla de lekmiljöer
som finns. Skolvägen i Ekshärad har fått en ny lekplats som dessutom har
designats av barnen själva och näst på tur är Blinkenbergsparken. Du nämner
något viktigt i ditt förslag, att det flyttat in barnfamiljer som gör att användningen
av lekplatserna ökar i takt med att fler barn bor på orten. Vi kommer därför ta med
dina synpunkter i vår långsiktiga planering och se hur vi kan förbättra och höja
lekupplevelsen förbättra och höja lekupplevelsen för barn som bor i Sunnemo.
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Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-08-29 § 60
Ordf. i Samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29
Skyddande av personuppgift
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att därmed anses medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Parkansvarig Enni Hänninen
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§ 117 Svar på medborgarförslag om lekplats i
Uddeholm
Skyddande av personuppgift har i ett medborgarförslag uttryckt ett önskemål om
en lekplats som har ett större utbud av lekutrustning än den som finns idag på
lekplatsera på Björkbacken och Trädgårdstorpsvägen i Uddeholm.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt förslag skyddande av personuppgift. Vi vill också be om ursäkt för
att svaret till dig har dröjt. Vi är både glada och tacksamma att du delar med dig
av hur lekplatserna i Uddeholm kan utvecklas och bli bättre.
I vår vision för våra kommunala lekplatser står det följande:
”Välskötta lekplatser av högre kvalitet bör finnas på strategiskt utvalda platser i
kommunen. Där skall finnas lekutrustning bestående av gungor, sandlåda,
klätterställning, rutschbana och sittplatser. Vidare bör satsas på ett fåtal lekplatser
som utformas som ett inbjudande utflyktsmål där barn och vuxna gärna träffas.
Intill dessa lekplatser skall finnas grönytor som vintertid, om möjligt, även kan
utnyttjas som pulkabacke och isbana.
Mindre lekplatser med bra gungor och sandlåda och möjligtvis viss mindre
lekutrustning skall finnas spridda i bostadsområden. Varje förskola och skola ska
ha en lämpligt utformad lekmiljö av högsta kvalitet.”
Vi arbetar mycket med att stämma av hur lekplatserna används och vilket skick de
är i. Antalet boende i ett område kan förändras med tiden. När antalet barn
minskar kan utrustningen tas bort och flyttas till ett annat område där det bor fler
barn. Ibland kan det vara att en lekplats används för lite, att den används mycket
och behöver ha mer utrustning eller att den ligger för nära andra lekplatser som
har mer att erbjuda. Nya vanor kan också göra att utrustningen på en lekplats inte
känns rolig längre vilket gör att den inte används lika mycket.
I Hagfors kommun besiktar vi lekplatserna en gång per år av en extern konsult för
att de ska vara säkra och trygga för barn att vistas i. Våra medarbetare på
fastighetsenheten kontrollerar alla lekplatser en gång i veckan. Detta för att vi ska
kunna garantera att det inte finns skador på utrustningen eller glas i sanden till
exempel. Lekplatserna i Uddeholm är godkända för lek och bus.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/32

2017-09-11

Kommunstyrelsen

Vi har de senaste två åren satsat extra mycket pengar på att rusta upp och utveckla
de lekmiljöer som finns. Skolvägen i Ekshärad har fått en ny lekplats som
dessutom har designats av barnen själva och näst på tur är Blinkenbergsparken.
Utifrån vår vision ska vi ha lekplatser av högre kvalité på strategiskt utvalda
platser i kommunen. Vi kommer därför att ta med dina synpunkter i vår
långsiktiga planering och se hur vi kan förbättra och höja lekupplevelsen för barn
som bor i Uddeholm.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-08-29 § 61
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-08-29.
Skyddande av personuppgift
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Parkansvarig Enni Hänninen
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§ 118 Svar på medborgarförslag om en ”selfiebänk”
vid Uvån
Skyddande av personuppgift önskar i ett medborgarförslag att få sätta upp en bänk
i sten vid Uvån i Hagfors. Bänken ska ha hög rygg där förslagsställaren föreslår
att det ska stå ”ta en selfie i Hagfors.”
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt förslag skyddande av personuppgift. Vi vill också be om ursäkt för
att svaret till dig har dröjt. Du har delat med dig av en härlig idé som verkligen
kan hjälpa till att sätta vårt vackra Hagfors på kartan. I år har vi gjort stora
satsningar på torget, och just nu finns det tyvärr inte utrymme att genomföra din
idé på det sätt du önskar. Men vi ska självklart försöka spinna vidare på din idé –
att man ska kunna ta kort vid olika smultronställen i kommunen och dela den i
sociala medier. Torget är en sådan plats där vi kan undersöka möjligheten om det
går att använda en av de nya fina bänkarna som eventuell selfie-bänk.
Sunne kommun har ramat in några av sina vackraste vyer. På ett tiotal platser runt
om i kommunen finns nu en ram med Sunnes karaktäristiska mönster och
#SAGOLIKASUNNE. Här kan den som vill ta bilder av en vacker vy eller kanske
en selfie med resesällskapet med sagolik bakgrund. Väldigt enkelt med andra ord,
allt som behövs är en ram - men vilken bra reklam det ger.
Vill du förverkliga din idé till fullo, kom då ihåg att det krävs ett arrende- och
skötselavtal från kommunen, samt att du bekostar bänken på egen hand.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-08-29 § 62
Skyddande av personuppgift
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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§ 119 Svar på medborgarförslag angående kolonilotter
Förslaget om kolonilotter togs senast upp vid Hyresgästförenings bomöte under
2011.
Endast en person bland Hagforshem AB:s hyresgäster visade då något intresse för
kolonilotter. Detta med anledning av att många som bor i Hagfors kommun har
möjligheter till odling på annat håll som till exempel i sina trädgårdar, vid
sommarstugor eller inte har något direkt intresse för uppgiften.
Hagforshem AB har jobbat tillsammans med Hyresgästföreningen i ett projekt
kallat ” Grönare Gårdar” som engagerat ett antal personer med planteringar i
mindre växthus. Men förutom projektet ser Hagforshem AB och
Hyresgästföreningen idag inget underlag bland hyresgästerna för att starta
kolonilotter.
Vad gäller minnessten, torg eller park till Monica Zetterlunds minne överlämnar
vi ditt förslag till samhällsbyggnadsavdelningen för framtida samhällsplanering.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2017-08-30
Skyddande av personuppgift
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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§ 120 Svar på medborgarförslag angående
utomhusgym i Sunnemo
Skyddande av personuppgift önskar i ett medborgarförslag att det byggs ett
utegym i Sunnemo. Sunnemo är en växande byggd och möjligheten att träna
utomhus i ett gym skulle stärka civilsamhället och livskvaliteten i enlighet med
Hagforsstrategin.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt förslag skyddande av personuppgift. Extra kul är det att du har tagit
del av Hagforsstrategin och alla de mål som finns för vår bygd.
Hagfors kommun ansvarar idag för två utegym, ett i Hagfors och ett i Ekshärad
som blir klart nu i september. Vi är positiva till ett utegym även i Sunnemo. Inte
nog med att det förbättrar folkhälsan, det gör att orten blir ännu mer attraktiv
vilket i sin tur kan leda till att fler väljer att kalla Sunnemo sitt hem.
Vi rekommenderar dig att ta kontakt med vår förenings- och
evenemangssamordnare för att undersöka möjligheten att samarbeta i frågan. Då
vi i nuläget inte har utrymme att sköta driften och underhållet av ytterligare ett
utegym så är vi mycket positiva till att föreningar kan tänka sig att ta sig an den
rollen. Bildar ni en förening så finns det möjlighet att söka bidrag, något som vår
förenings- och evenemangssamordnare kan berätta mer om.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-08-29 § 63
Skyddande av personuppgift
Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Leo Larsson, Utvecklingsenheten
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§ 121 Svar på medborgarförslag angående
utomhusgym i Råda
Föreningen Råda 2000 önskar i ett medborgarförslag att Hagfors kommun bygger
ett utomhusgym i Råda. Bygget kommer enligt förslagsställaren att bidra till en
bättre folkhälsa.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ert förslag.
Hagfors kommun ansvarar idag för två utegym, ett i Hagfors och ett i Ekshärad
som blir klart nu i september. Vi är positiva till ett utegym även i Råda. Inte nog
med att det förbättrar folkhälsan, det gör att orten blir ännu mer attraktiv vilket i
sin tur kan leda till att fler väljer att kalla Råda sitt hem.
Vi rekommenderar dig att ta kontakt med vår förenings- och
evenemangssamordnare för att undersöka möjligheten att samarbeta i frågan. Då
vi i nuläget inte har utrymme att sköta driften och underhållet av ytterligare ett
utegym så är vi mycket positiva till att föreningar kan tänka sig att ta sig an den
rollen. Bildar ni en förening så finns det möjlighet att söka bidrag, något som vår
förenings- och evenemangssamordnare kan berätta mer om.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-08-29 § 64
Råda 2000 medborgarförslag 2017-08-15.
Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Råda 2000, Skogstavägen 11, 683 93 Råda
Leo Larsson, Utvecklingsenheten
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§ 122 Svar på medborgarförslag om komposterbara
påsar till varmkompost
Skyddande av personuppgift vill att de som investerat i en varmkompost till
hushållsavfall ska kunna hämta små komposterbara papperspåsar vid
återvinningscentralen eller få dem levererade hem till postlådan.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt medborgarförslag.
Hagfors kommun kommer att införa separat matavfallsinsamling under 2019. För
matavfallet kommer vi att använda komposterbara påsar. Vi kommer i samband
med detta att kunna erbjuda komposterbara påsar till de som har egen
varmkompost.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-08-29 § 65
Skyddande av personuppgift
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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§ 123 Svar på medborgarförslag angående
iläggningsplatser för båt
Tack för ditt medborgarförslag angående bland annat iläggningsplatser för båt i
Uvån.
Jag håller med dig om att vår å är fantastisk fin och att det finns många olika
möjligheter att använda den på.
De iläggningsplatserna vi har i Hagfors kommun idag är det varje
fiskevårdsförening som ansvarar för.
När det gäller Uvån ingår inte den idag i något fiskevårdsområde efter att det var
put and takevatten som den ekonomiska föreningen Expo Hagfors skötte för ca 10
år sen innan den gick i konkurs.
Marken runt i stort sett hela ån ägs inte av Hagfors kommun utan av olika privata
markägare. Det gör det svårare att få till en iläggningsplats.
Idag är det Hagfors IF som driver minigolfen nedanför Coop Hagfors, men avtalet
löper ut under hösten och i dagsläget har vi ingen ny arrendator inför kommande
säsong.
Däremot har vi sex företag i kommunen som har kanotuthyrning och
transporterar/hämtar kanoten dit man vill.
För att ett företag/förening ska börja med en sådan verksamhet måste det finnas
ganska stor efterfrågan så att det kan finnas en vinning i verksamheten.
Hoppas att du har fått svar på ditt förslag.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2017-08-21
Skyddande av personuppgift
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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§ 124 Svar på medborgarförslag angående ställplatser
Tack för ditt medborgarförslag angående ställplatser i Hagfors kommun.
Jag håller helt med dig och hoppas att detta kommer att bli verklighet i vår
kommun en dag. Husbilsresenären som står på ställplatser är en målgrupp vi
missar idag då vi inte kan erbjuda det de vill ha.
Det blir dessutom fler husbilsägare varje år bara i Sverige. Detta är en fråga hela
Värmland diskuterar ofta och flera kommuner har redan lyckats att göra
ställplatser som lockar många nya besökare.
Problemet i hela Värmland har varit att många campingägare inklusive SCR
Svensk Camping har starkt kämpat emot att det görs ställplatser och för varje
kommun är det givetvis viktigt att ha campingföretagen med på detta projekt.
I Hagfors Kommun finns det idag fem campingar, varav en ligger relativt centralt
(Byns Camping) i Ekshärad. Det bästa vore förstås om någon av dessa företag
kunde driva ställplatser. De kan då erbjuda servicen de har på sin camping också.
Men om inte de ser vinning i att driva ställplatser centralt så är det svårt att få dem
att hoppa på tåget.
Det finns alltså många frågor vi måste ställa oss innan vi beslutar om ställplatser;
– Hur ska ställplatsen se ut; vilken service ska erbjudas?
– Vem ska sköta ställplatsen? Där ser kommunen helst att det är en entreprenör i
kommunen.
– Om det erbjuds service på ställplatsen (ex el, vatten, avlopp); vad ska det kosta?
Vem som nu ska driva denna ställplats måste ju också tjäna pengar på den.
Slutligen kan tilläggas att det finns parkeringsplatser utan tidsbegränsning utspritt
över hela kommunen där man kan parkera sin husbil.
Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar på ditt medborgarförslag.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2017-08-21
Skyddande av personuppgift
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
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Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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Dnr KS 2017/23

§ 125 Anmälningar
UPH 2015-13
Avtal 2015-13 ”Beläggningsarbeten”
UPH 2016-20
Avtal 2016-20 I ”Livsmedel grupp I”
UPH 2016-20
Avtal 2016-20 2.1 ”Livsmedel 2 grupp I”
UPH 2016-20
Avtal 2016-20 2.2 ”Livsmedel 2 grupp I”
UPH 2017-104
Avtal 2017-104 ”Radonmätning”
Dnr 2016/16 handling 32
Svar på medborgarförslag angående gatubelysning på riksväg 62
Dnr 2016/403 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/6 handling 9
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2017/6 handling 10
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2017/6 handling 11
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2017/6 handling 12
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2017/11 handling 52
Avtal om anslutning till tjänsterna för studiestartsstödet
Dnr 2017/11 handling 60
Leasingavtal inCup Karlstad AB
Dnr 2017/11 handling 61
Uppsägning av avtal inCup Karlstad AB
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Dnr 2017/11 handling 62
Aktieägaravtal avseende Inera AB
Dnr 2017/11 handling 63
Anslutningsavtal till aktieägaravtal avseende Inera AB
Dnr 2017/11 handling 64
Aktieöverlåtelseavtal mellan SKL Företag AB och Hagfors kommun
Dnr 2017/11 handling 65
Entreprenadkontrakt Byggservice i Geijersholm AB
Dnr 2017/11 handling 66
Överenskommelse: Hagfors kommun/ArtDatabanken
Dnr 2017/11 handling 67
Förlängning av avtal 2014-11 ”Städentreprenad”
Dnr 2017/11 handling 70
Förlängning av avtal – OVK-Besiktning
Dnr 2017/16 handling 4
Svar på medborgarförslag angående gång/cykel övergång i Råda
Dnr 2017/16 handling 14
Svar på medborgarförslag angående röjning av Klarälvsbanan
Dnr 2017/16 handling 18
Svar på medborgarförslag angående graffiti på bron Bågen, Hagfors kommun
Dnr 2017/241 handling 7, 8 och 9
Diskrimineringsombudsmannen (DO): Begäran om yttrande angående uppgifter
om trakasserier vid Kyrkhedens skola samt beslut
Dnr 2017/267 handling 11
Registrering av delägarskap i Inera AB
Dnr 2017/290 handling 1
Anmälan för tjänstefel och kränkning av barn (Fritidshemmet i Råda)
Dnr 2017/297 handling 1
Region Värmland: Missiv- remiss om utvecklingssteg för gymnasiesamarbetet i
Värmland.
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Dnr 2017/317 handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande
behandling (Råda skola)
Dnr 2017/318 handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande
behandling (Råda skola)
Hagfors kommuns personalblad september 2017
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2017/23

§ 126 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2017-05-23 tom 2017-08-22
Ordförandebeslut i brådskande ärende LSS personlig assistans
Dnr 2017/5 handling 20
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Ekshärads Bollklubb
Dnr 2017/5 handling 21
Personalärenden – juni - juli 2017
Dnr 2017/5 handling 22
Medfinansiering av projektet Biking Värmland
Dnr 2017/5 handling 23
Tillfälligt förordnande av kommunchef
Dnr 2017/5 handling 24
Inrättande av ny befattning och omreglering av tjänst
Dnr 2017/10 handling 4
Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen – BK Rullan
Dnr 2017/8 handling 38
Delegeringsbeslut t o m juni 2017 Bostadsanpassning
Dnr 2017/8 handling 39
Delegeringsbeslut t o m juli 2017 Bostadsanpassning
Dnr 2017/8 handling 40
Delegeringsbeslut t o m juni 2017 Vård- och omsorg
Dnr 2017/8 handling 41
Delegeringsbeslut t o m juli 2017 Vård- och omsorg
Dnr 2017/8 handling 42
Delegeringsbeslut t o m juni 2017 LSS och Socialpsykiatri
Dnr 2017/8 handling 43
Delegeringsbeslut t o m juli 2017 LSS och Socialpsykiatri
Dnr 2017/8 handling 44
Delegeringsbeslut t o m juni 2017 Vård- och behandling
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Dnr 2017/8 handling 45
Delegeringsbeslut t o m juli 2017 Vård- och behandling
Dnr 2017/8 handling 46
Delegeringsbeslut t o m maj 2017 Familjeenheten
Dnr 2017/8 handling 47
Delegeringsbeslut t o m juni 2017 Familjeenheten
Dnr 2017/8 handling 48
Delegeringsbeslut t o m juni 2017 Ekonomiskt bistånd
Dnr 2017/8 handling 49
Delegeringsbeslut t o m juli 2017 Ekonomiskt bistånd
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2017-07-20 § S 181
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2017-08-10 § S 182
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2017-08-28 §§ S 183-200
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2017-08-28 §§ 46-56
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-08-29 §§ 55-69
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2017-08-31 §§ 20-22
Pensionärsrådets protokoll, 2017-05-16 §§ 8-12
Råd för funktionshinders protokoll, 2017-05-16, §§ 4-6
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 32/32

2017-09-11

Kommunstyrelsen

§ 127 Information
Sabina Byberg Sonesson, från kommunrehab, Anna Lindberg, enhetschef på
Åsen/Blåsippan, och Ida Bergman, enhetschef på Lillåsen, informerade
kommunstyrelsen om feriearbetet GameChängers – kulturteknik för äldre som
ägde rum i somras. Fyra ungdomar spenderade cirka fyra timmar om dagen under
tre veckors tid med att, tillsammans med de äldre, bland annat spela schack på
surfplatta, lyssna på musik på Spotify och spela bowling med hjälp av en
spelkonsol.
Feriearbetet var uppskattat bland de inblandade och kommer förhoppningsvis att
återkomma nästa år.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerade om budgetprocessen
och att det kommer att bli en MBL-information i slutet av september. På
kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober kommer ledamöter och ersättare
informeras om budgetarbetet och beslut om budget tas på kommunfullmäktiges
sammanträde 27 november.
Kommunchef Jan Lilja informerade om att han kommer att ha semester från och
med den 25 september. Personalchef Richard Bjöörn är tillförordnad kommunchef
under frånvaron.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerade vidare om en ny tjänst
som integrationskoordinator för arbete och studier som har inrättats. Då
kommunledningsutskottets sammanträde den 28 augusti var inställt tog
ordföranden beslutet på delegering.
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