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Dnr KS 2017/28

§ 162 Verksamhets- och budgetuppföljning
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-oktober 2017 uppgår
till 543,6 miljoner kronor (mkr) vilket är 21,5 mkr lägre än budget (3,8 %).
Under september månad har kapitaltäckningen till Hagforshem AB för att täcka
det nedskrivningsbehov som uppstår i bolaget när ombyggnad sker av fastighet
med adressen Lovisebergsvägen 8-12 bokförts som jämförelse-störande kostnad i
kommunledningsutskottet varför helårsprognosen visar ett underskott.
Nedskrivningsbehovet uppgår till 3,0 mkr, KF §33 2017-05-29. Hela
verksamhetspotten antas åtgå för att täcka volymsavvikelser hos Vård- och
omsorgsavdelningen (5,5 mkr) samt hos Sambyggnadsavdelningen (1,5 mkr).
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 6,8
mkr lägre jämfört med budget (0,1%). De större avvikelserna mot budget i
helårsprognosen är:


Barn- och bildningsutskottet



Kommunstyrelsen

-0,2 mkr



IOU: Vård- och omsorgsavdelningen

-6,0 mkr



Samhällsbyggnadsutskottet

-1,5 mkr



Verksamhetspott

7,0 mkr



Pensionskostnader

-3,4 mkr



Internt PO-pålägg

3,0 mkr



Skatteintäkter o generella bidrag

5,4 mkr



Finansnetto

0,4 mkr

3,9 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 +22,8 mkr (3,2%).
Förslag till åtgärder:
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till
besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive
verksamhetsrapport.
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Beslut
Rapporten godkänns.
_____
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Dnr KS 2017/336

§ 163 Kommunkoncernens låneram 2018
Enligt kommunkoncernens finanspolicy, KF 2009-09-29 §68, skall
kommunfullmäktige besluta om storlek på kommunkoncernens låneram att gälla
för kommande år. Idag uppgår totala låneskulden till 292 990 883 kronor. 201712-20 kommer kommunen att amortera ytterligare 35 000 000 kronor varför
koncernens totala låneskuld uppgår till 257 990 883 kronor vid årsskiftet
2017/2018. För 2018 finns inga planer, enligt budget 2018, att genomföra
ytterligare amorteringar. Däremot finns inte heller något budgeterat behov för
nyupplåning. De befintliga lån som under 2018 förfaller till betalning kommer
enligt plan att omsättas.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2017-11-28
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar låneramen för 2018 till totalt maximalt 257 990 883
kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att, gemensamt,
underteckna de dokument som krävs för att omsätta de lån som i övrigt förfaller
under året.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Hagfors Energi AB
Hagforshem AB
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Dnr KS 2014/371-28

§ 164 Beslut om tilläggsbudget för investeringsprojekt
1015 – Utbyggnad av läktare sporthall Kyrkhedens
skola, Ekshärad
2014-10-27 § 84 beslutade kommunfullmäktige att ge
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta in en utbyggnad av hallen i
Ekshärad inom ramen för investeringsbudget 2015. I enlighet med beslutet togs
ett förslag om en enkel utbyggnad fram. Förslaget omfattade en utbyggnad om ca
6 meter med en läktarsektion för cirka 75 sittplatser. Vidare togs viss hänsyn till
att områdets dränering behöver förstärkas i samband med utbyggnad för att
undvika framtida problem med grundvatten mot platta. Utredningen beräknade de
föreslagna åtgärderna till cirka 7,5 miljoner. Arbetet med att ta fram underlag för
upphandling påbörjades i enlighet med fattade beslut men fick tillfälligt stoppas
under 2015 då kommunfullmäktige istället beslutade att två alternativ skulle
upphandlas i syfte att kunna jämföra utbyggnadsalternativen tekniskt och
ekonomiskt. Samhällsbyggnadsavdelningen påbörjade arbetet med att ta fram två
förfrågningshandlingar men under projektering framkom att alternativet med
långsidan skulle innebära allt för stora ingrepp i bärande konstruktion för att
kunna genomföras och efter dialog fattade kommunfullmäktige 2016-11-28 § 82
beslut om att utbyggnation av max 149 sittplatser i Kyrkhedens sporthall skall ske
på kortsida i enlighet med de förslag som tagits fram.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att
upphandla och verkställa utbyggnation samt till utbyggnation erforderliga
tilläggsarbeten med hänsyn till markförhållanden samt brister i befintlig byggnad.
Under 2016 genomfördes en projektering av den föreslagna utbyggnaden, då
markförhållandena inom området är svåra bedömdes att en mer utförlig
geoteknisk utredning behövdes vilket också medförde att projekteringen tog
längre tid än vad som planerats. Under våren 2017 genomfördes en upphandling.
Den aktuella utbyggnad som är föreslagen innebär en utbyggnation på kortsidan
med plats för max 150 publikplatser, ny publikentré, samtliga dagvatten och
dräneringsarbeten som erfordras för en fuktsäker byggnad samt erforderliga
markarbeten för trafikangöring. Av den budget som avsatts till projektet 2015
finns 6 mkr kvar inför årsskiftet till 2018. Den nu föreslagna utbyggnaden innebär
en kostnad om 12 mkr för att möjliggöra läktarsektion på kortsidan och ytterligare
2 mkr för att möjliggöra ståplatssektion längst med hallens långsida. Sammanlagt
fattas 8 miljoner kronor jämfört mot budget för att genomföra den utbyggnation
som upphandlats med tillägg för ståplatssektion.
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Samhällsbyggnadsavdelningen äskar därför tilläggsbudget inom
investeringsprojekt 1015 med motsvarande 8 mkr för att kunna genomföra
utbyggnation i enlighet med vad som upphandlats utifrån 2016 års politiska beslut
samt med föreslaget tillägg om ståplatser.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse 2017-11-27.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsavdelningens äskande
om 8 miljoner kronor i extra investeringsbudget till projekt 1015, utbyggnation av
läktare och långsida i sporthallen i Ekshärad. Den totala budgeten för projektet
uppgår till 14 miljoner kronor efter beslutad tilläggsbudget.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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§ 165 Omdisponering av medel från planerat
investeringsprojekt ”Överföringsledning från 3 ARV”
till ”Renovering av tre avloppsreningsverk”
Inom ramen för investeringsbudget 2018-2019, punkt 50, har
samhällsbyggnadsavdelningen äskat sammanlagt 45 Mkr. för att möjliggöra
byggnation av en så kallad överföringsledning i syfte att forsla avloppsvatten från
Ekshärad till reningsverket Lappkärr i Hagfors. Bakgrunden till förslaget är att
avdelningen sedan tidigare uppmärksammat att de tre verk som betjänar den
aktuella sträckan är äldre och kräver motsvarande investeringsvolym för att
renoveras och anpassas för framtida behov. Genom att anlägga en
överföringsledning var målsättningen att de tre verken istället skulle kunna
avvecklas och det framtida arbetet skulle då kunna fokusera på att samla
resurserna kring ett verk där processerna blir effektivare. Sammantaget bedömdes
en sådan åtgärd vara långsiktigt lönsam för avloppsverksamheten jämfört med att
renovera samtliga tre reningsverk.
Genom det nya vattendirektivet som har föreslagits finns förslag som enligt
branschorganisationen Svenskt Vatten bedöms påverka möjligheterna att föra
avloppsvatten från en recipient till en annan. Direktivet säger att man inte får
tillföra vattendrag något som kan förändra en parameters mätvärde, med
parameter avses här mätbara former av status på miljön, exempelvis
näringsämnen i vattnet. En överföringsledning skulle öka den totala mängden
näringsämnen som släpps till Värmullen från Lappkärr, vilket enligt direktivet
inte skulle bli tillåtet genom att varje försämring av någon parameter skulle bli
otillåten.
Det är ännu inte säkert att det i slutändan blir en lag med denna innebörd, men då
vi mot bakgrund av befintliga verks skick och status samt enskildas behov av en
fungerande kommunal avloppshantering har behov av att påbörja åtgärder under
2018 bedöms osäkerheterna kring den nya lagstiftningen utgöra en allt för stor
risk och att vänta ytterligare innan åtgärder kan vidtas är inte ett alternativ.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår istället att beslutet om
överföringsledningen ändras och att de tre reningsverk som berörs istället
renoveras och anpassas till den standard de behöver ha för att hantera de framtida
avloppsbehoven inom upptagningsområdet. I samband med renoveringen skall
verken också anpassas för att ta emot en större andel av hushållens avlopp än vad
som sker idag då det bland annat framkommit att många enskilda avlopp riskerar
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att bli underkända i framtiden.
Samhällsbyggnadsavdelningen har påbörjat projekteringen av den alternativa
lösningen med att ha kvar de tre reningsverken och den totala budgeten bedöms i
det här skedet motsvara kostnaderna som beräknats för projektet med en
överföringsledning. Avdelningen kommer att färdigställa projekteringen under
första halvåret 2018 men kommer parallellt med projekteringen att påbörja
renoveringen av Lappkärr och Ekshärads reningsverk då de åtgärder som
erfordras i dessa båda verk är kända sedan tidigare utredningar.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 97
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse 2017-11-14.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om omdisponering av medel från
planerat investeringsprojekt ”Överföringsledning från 3 ARV” till
investeringsprojekt ”Renovering av tre avloppsreningsverk”.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
GVA-chef Pär Berglund
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Dnr KS 2010/32-34

§ 166 Beslut om att omdisponera medel från
investeringsprojekt ”1642 Vattenreservoar” till
investeringsprojekt ”Förnyelse av råvattenledning
från Stora Ullen”
2014 inleddes ett arbete med att förnya och byta ut huvudledningen för vatten från
Ullen till vattenverket, råvattenledningen. Delar av ledningen har bytts ut i etapper
men en sträcka om 4 km kvarstår. Ledningen inom den aktuella sträckan är 54 år
gammal och är den enda ledningen på självfallssidan. I det fall ledningen går
sönder kommer vattnet till Hagfors och Munkfors att ta slut inom ca 4 timmar.
En reservoar enligt det förslag som tagits fram tidigare skulle innebära att det
finns en buffert för ytterligare några timmars förbrukning. Då den kvarstående
etappen av råvattenledningen är äldre och det bedöms finnas risk för skador gör
samhällsbyggnadsavdelningen bedömningen att det förvisso är bra att anlägga en
reservoar men att resurserna med den ledningsstatus som vi har idag, i första hand
bör gå till att reparera och ersätta kvarstående etapp av råvattenledningen under
2018. Därefter bör en projektering inledas för att möjliggöra att en reservoar med
kapacitet för 24 timmars vattenförsörjning kan anläggas 2020-2021. Det är
därefter rimligt att genomföra en ny risk och sårbarhetsanalys för att klargöra om
det erfordras ytterligare ledningsförstärkningar till råvattenledningen eller om
andra åtgärder bör prioriteras.
För projekt reservoar är 3 Mkr. avsatt inom ramen för 2018 års
investeringsbudget, samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att hela summan
omdisponeras till förnyelse av råvattenledning.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 98
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse 2017-11-08.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om omdisponering av medel från
investeringsprojekt ”1642 Vattenreservoar” till investeringsprojekt ”Förnyelse av
råvattenledning från Stora Ullen”.
_____
Beslutet skickas till
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Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2017/376

§ 167 Revidering av övergripande målkort för Hagfors
kommun för 2018
Arbetet med målkort har pågått sedan 2012. Syftet med denna form av styrning är
att uppnå ett målinriktat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen.
Målkortet består av fyra långsiktiga mål. Målen utgår från fyra olika perspektiv
som alla är beroende av varandra:


medborgare/kund



medarbetare



process (arbetssätt)



ekonomi.

Vidare presenterar målkortet vilka kortsiktiga mål som ska underlätta för
avdelningar och verksamheter att uppnå de långsiktiga målen, vilka faktorer som
är avgörande för att målen ska uppnås, hur målen ska mätas och vilka aktiviteter
som ska genomföras.
Ledningsgruppen har under hösten 2017 arbetat fram ett nytt övergripande
målkort för Hagfors kommun som ska börja gälla den 1 januari 2018. Nya
kortsiktiga mål för organisationen har arbetats fram inom medarbetarperspektivet.
Revideringen görs för att anpassa målkortet till den nya medarbetarbarometern.
Handlingar i ärendet
Christoffer Branzéns skrivelse, 2017-11-23
Övergripande målkort Hagfors kommun
Revidering av övergripande målkort för Hagfors kommun för 2018
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner revidering av övergripande målkort för Hagfors
kommun för 2018.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2017/379

§ 168 Fritidsbanken
Kommunalrådet Åsa Johansson har givit kommunchefen i uppdrag att utreda
möjligheten, att i samverkan med Värmlands idrottsförbund och Svenska kyrkan,
förestå ett huvudmannaskap för Fritidsbanken under en tre-års period. Därefter
ska kommunen verka för att föreningslivet i Hagfors kommun kan driva
verksamheten i egen och ideell regi.
Bakgrund
Fritidsbanken är ett ideellt initiativ som ägs av Fritidsbanken Värmland, en
ideellförening. Verksamheten bygger på ett lokalt och långsiktligt engagemang.
Föreningen startades upp i Deje 2013 på initiativ av Svenska kyrkan, Forshaga
kommun och projektet ”Ett öppnare Värmland”. I dag finns Fritidsbanken på 52
platser i Sverige, i ett tio tal kommuner drivs Fritidsbanken av kommunernas
Arbetsmarknadsenhet. Övriga Fritidsbanker drivs av lokala föreningslivet.
Syftet med Fritidsbanken är att uppmuntra barn och ungdomar till
spontanidrottande för ökad hälsa och välbefinnande. Fritidsbanken bidrar
dessutom till ett mer hållbart samhälle genom att satsa på återanvändande av
idrottsutrustning. Verksamheten bygger på att sport- och idrottsutrustning så som
skridskor, skidor, pulkor och flytvästar mm, skänks till Fritidsbanken, som i sin
tur lånar ut utrustning till kommuninnevånare. Utlåningstiden är 14 dagar och att
låna är kostnadsfritt. Det är således ingen betalning för mottagen utrustning eller
vidareförsäljning av material, som istället lånas ut till enskilda och familjer.
Lokala företag och föreningar
Hagfors kommuns lokala sporthandlare är positiva till konceptet.
Kommuninnevånare lånar utrustning för att utöva sportaktivitet, vilket skapar god
möjlighet till framtida inköp och försäljning av utrustning. Handlarna menar dock
att uthyrningstiden inte bör överstiga 14 dagar och vikten av att dialogen mellan
Fritidsbanken, företagare och kommande företagare fortgår, för att så långt som
möjligt undvika konkurrenssituationer. Det är också viktigt att inkludera
föreningar som idag tjänar pengar på uthyrningsverksamhet. Andra viktiga
faktorer att beakta är att viss utrustning kräver mer kunskap än andra, som
exempelvis vid uthyrning av alpin utrustning då det ses särskilt viktigt att
bindningen ställs in på rätt sätt för att skidorna ska vara säkra för den som lånar
utrustningen.
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Lokal och personal
Fritidsbanken ska präglas av en atmosfär av socialt engagemang, öppenhet, driv
och utveckling. För att tillgodose tillgänglighet för allmänheten har man granskat
kommunens egna, möjliga lokaler i centrala Hagfors samt i bostadsområdet
Abborrtorp/Skogvaktaren. För bästa tillgänglighet och funktionsanpassad lokal,
rekommenderas lokalen vid gamla Folktandvården. Fritidsbanken i Hagfors
föreslås följande öppettider måndag-fredag kl. 14:00-18:00. Övrig tid ska
projektledare och personal, rengöra, reparera och lagerföra den utrustning och
material som inkommer till verksamheten. Verksamheten kommer att kräva en
heltidsanställd projektledare/föreståndare och två bidragsanställda personer om
vardera 75 % tjänst.
Budget
Vid uppstart av Fritidsbanken skall en engångssumma av 5 000 kronor inbetalas
till den ideella föreningen Fritidsbanken. Kostnaden täcker bland annat två skyltar
och fem t-shirts som är obligatoriska för att driva Fritidsbanken. Därefter ingår en
årskostnad för serviceavgift och försäkring om 1 500 kronor. Till Svenska kyrkan
och Värmlands idrottsförbund kan ansökan göras om ett ekonomiskt bidrag, som
stöd för uppstartskostnad av Fritidsbank. Den totala kostnaden för projektledning,
personal, lokal, materialkostnader, inventarier, införande av datatrafik,
datautrustning, mobiltelefoner, annonskostnader osv. beräknas uppgå till en
summa om 2 624 000 kronor för en treårsperiod. Om bidrag erhålls från Svenska
kyrkan och Värmlands idrottsförbund m.fl. minskas kostnaden med motsvarande
belopp.
Handlingar i ärendet
Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-11-30
Ekonomisk beräkning, bilaga 1
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Fritidsbank med Sociala avdelningen som
huvudman, under ett treårigt projekt och att den kommunala driften av
Fritidsbanken därefter upphör. Kommunfullmäktige beslutar även att en styrgrupp
för projektet tillsätts där föreningslivet ingår.
Kommunen kommer under projekttiden att verka för att föreningslivet i Hagfors
fortsätter att driva Fritidsbanken i ideell regi.
Kommunfullmäktige beslutar att 2 624 000 fonderas från 2017 års resultat för att
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täcka projektkostnaden.
_____
Beslutet skickas till
Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtsson
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Dnr KS 2017/374

§ 169 Funktionshinderplan 2018-2021
Hagfors kommun antog 2013-05-27 ett åtgärdsprogram för ökad tillgänglighet –
Funktionshinderplan i Hagfors kommun. Åtgärdsprogrammet syftar till att
tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet grundat
på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Åtgärdsprogrammet belyser de områden, där kommunala verksamheter har att
tillskapa åtgärder i enlighet med den upprättade planen. Samtliga kommunala
verksamheter ansvarar för att funktionshinderplanen integreras i den dagliga
verksamheten och att målen i dokumentet uppfylls.
Funktionshinderplanen har under innevarande år följts upp och reviderats och
förslag till målsättning för perioden 2018-0101 – 2021-12-31 har utarbetats.
Uppföljningen visar att sju av funktionshinderplanens elva mål har uppfyllts
under perioden, övriga fyra mål är delvis uppfyllda. Föreslås att mål som bedöms
som uppfyllt avslutas, men beslutade aktiviteter fortgår enligt föreslagen plan och
att arbete fortgår med mål som ej uppfyllts.
Berörda avdelningar inomkommunen har medverkat vid uppföljning och
revidering av föreliggande förslag till plan. Deltagare i Funktionshinderrådet har
beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget före beslut. Planen ersätter inte
kommunens ansvar inom lagstiftning som berör stöd till personer med
funktionsnedsättning.
Handlingar i ärendet
Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-11-24
Reviderad Funktionshinderplan i Hagfors kommun
Inkomna synpunkter från Funktionshinderråd, bilaga 1 och 2.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderad Funktionshinderplan för Hagfors
kommun, att gälla under perioden 2018-01-01 – 2021-12-31.
_____
Beslutet skickas till
Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtsson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/34

2017-12-04

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/378

§ 170 Angående kalenderuret i Hagfors Stadshus
Kalenderuret, som för närvarande står i Hagfors Stadshus, tillverkades av ingenjör
David Olsson och donerades till Hagfors stad år 1956 av hans systrar. I
gåvobrevet uttrycker systrarna en önskan om att uret ska förvaras i stadshuset och
handhas så att det alltid är i full funktion.
Hagfors Minnesmuseum har nu fått en begäran från ättlingar till David Olsson om
möjlighet finns att placera uret i Monica Zetterlundmuseet istället.
Hagfors kommun har inte haft möjlighet att fullgöra systrarna Olssons önskan om
att hålla uret i full funktion och har därför inget att invända mot ättlingarnas
begäran. Hagfors kommun överlåter kalenderuret till Hagfors Minnesmuseum
Insamlingsstiftelse 2018-01-31.
Hagfors kommun avsäger sig allt ansvar för kalenderuret efter överlämnandet.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-11-23
Ordförande i Hagfors Minnesmuseum Insamlingsstiftelse Leif Anderssons
skrivelse, 2017-11-14
Gåvobrev, 2017-11-23
Skrivelse från David Olssons ättlingar, 2016-05-23
Skrivelse från David Olssons ättlingar, 2015-02-25
Socialbyrånämndens protokoll, 1957-04-17
Gåvobrev, 1956-11-28
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Hagfors kommun överlåter både kalenderur och
ansvar till Hagfors Minnesmuseum Insamlingsstiftelse från och med 2018-01-31.
_____
Beslutet skickas till
Leif Andersson, Hagfors Minnesmuseum Insamlingsstiftelse
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Dnr KS 2017/377

§ 171 Instruktion för kommundirektören
Den nya kommunallagen, som träder i kraft 2018-01-01 för med sig en del
förändringar. Kommunstyrelsen ska enligt den nya lagen utse en direktör.
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen.
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
Kommunstyrelsen ska dessutom i en instruktion fastställa hur direktören ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga
uppgifter.
Ett förslag till instruktion har utarbetats att gälla från och med 2018-01-01.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-11-23
Förslag för instruktion för kommundirektören
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner instruktionen till kommundirektören enligt förslag
att gälla från och med 2018-01-01.
Kommunstyrelsen fastställer att kommundirektören i Hagfors kommun går under
benämningen kommunchef.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchef Jan Lilja
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§ 172 Revidering av delegeringsordning
Ett förslag till revidering av gällande delegeringsordning, som antogs av
kommunstyrelsen 2017-04-10 § 39, har utarbetats.
Förändringar och tillägg har genomförts utifrån förslag och synpunkter som har
inkommit från kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Den reviderade delegeringsordningen bör gälla från och med 2018-01-01.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-11-23
Reviderat förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning att
gälla från och med 2018-01-01.
Anna Hammar (V) deltar inte i handläggningen i detta ärende.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Administrativa enheten
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§ 173 Anmälan av delegeringsbeslut i
kommunstyrelsen
Enligt den nya kommunallagen, som träder i kraft 2018-01-01, ska
kommunstyrelsen besluta om vilka delegeringsbeslut som ska anmälas till
kommunstyrelsen. De delegeringsbeslut som inte anmäls till kommunstyrelsen
ska istället publiceras på kommunens digitala anslagstavla.
Idag anmäls alla delegeringsbeslut från de olika verksamheterna till
kommunstyrelsen. För att säkerställa att alla delegeringsbeslut redovisas, bör
hanteringen även i fortsättingen att förbli oförändrad.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-11-24
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga delegeringsbeslut från kommunens
verksamheter ska anmälas till kommunstyrelsen, även fortsättningsvis.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Sekreterare i nämnder och utskott
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Dnr KS 2017/365

§ 174 Nominering till kulturstipendiet 2017
Hagfors kommun delar årligen ut ett kulturstipendium. Stipendiet kan delas ut till
personer, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärksammade
insatser för Hagfors kommun eller till begynnande lovande förmågor.
Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser.
Nominerade till kulturstipendiet år 2017 är:
Pia Lind
Leif Andersson
Lars-Henrik Larsson
Anna-Greta Johansson
Jennie Sjögren
Innan luften går ur
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-11-02
Nomineringar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att presentera 2017 års kulturstipendiat på
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017.
_____
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§ 175 Svar på medborgarförslag angående
självhushållning vid Sättragården
För att klara självhushåll på en enhet inom vård- och omsorg behövs kompetens
inom näringslära avseende äldre personer. Det kan även vara svårt att klara
dygnskostnaden som är beräknad för maten som serveras i verksamheten.
En stor andel personal som arbetar inom vård- och omsorgsavdelningen har goda
kunskaper i näringslära avseende äldre personer och livsmedelshygien. Vid
självhushåll när man själv skall planera matsedel, beställa råvaror och tillaga mat
krävs betydligt högre kompetens än nuvarande nivå, avseende kunskap i
näringslära, näringsbehov hos målgruppen, livsmedel, livsmedelshygien och
matlagning samt matsedelsplanering vid hälsa- och sjukdom. Det krävs även
kompetens att tillaga specialkoster.
Måltidsverksamheten klarar att vara ekonomiskt effektiva, då de gör stora inköp
och tillagar många portioner, vilket kan vara svårt på en mindre enhet.
Måltidsverksamheten har också andra möjligheter att vara specialinriktade på
näringslära, vilket också kan vara svårt inom vård- och omsorg. Inom vård- och
omsorg krävs att man även skall klara många andra arbetsuppgifter i sitt uppdrag.
Förändring av nuvarande hantering av kost inom särskilt boende kräver långsiktig
planering, då andra alternativ medför att måltidsverksamheten måste minska och
ställa om sin verksamhet.
Det finns för närvarande ingen möjlighet att införa självhushåll på Sättragården gr
5.
Det är dock positivt med nya tankar och idéer och det borde kunna gå att finna
arbetsglädje och engagemang på andra sätt, t.ex. att man som personal kan
påverka och organisera hur man utför arbetet.
Som personal har man också möjlighet att påverka den viktiga måltidsmiljön samt
möjlighet till samvaro, trivsel och aktiviteter.
Handlingar i ärendet
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-11-15
Medborgarförslag från Eva Jönsson, 2016-11-18
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Eva Jönsson, Melltorpsvägen 28, 683 40 Uddeholm
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§ 176 Svar på Medborgarförslag angående
motionsspår på Mana/Värmullsåsen
Hej Rikard!
2017-09-13 inkom du i egenskap av föreningsaktiv med ett medborgarförslag där
du föreslår att Hagfors Kommun tillsammans med ett antal föreningar borde
markera upp löpslingor inom området Mana/Värmullsåsen.
Vi vill börja med att tacka för ditt trevliga initiativ!
Vi håller med om att vi har ett fantastiskt naturområde och att vi tillsammans
självklart ska verka för att det både uppmärksammas och används av såväl stora
som små för olika aktiviteter.
Hagfors Kommun ställer sig därför positiv till vi tillsammans hjälps åt att markera
upp önskade slingor inom området. Hagfors Kommun föreslår att förslagsställaren
tillsammans med aktiva föreningar ombesörjer uppmärkning/snitsling av
slingorna enligt det förslag på slingor som lämnats in, samt ser till att markeringar
längst med slingorna hålls i gott skick.
Så snart slingorna är uppmärkta kommer Hagfors Kommun ombesörja
informationsskyltar för montering enligt ert önskemål i samband med våra
tidigare diskussioner, vid Asplundshallen samt Stadshuset samt se till att turister
och besökare får information om att slingorna finns.
Manaområdet omfattas i egenskap av naturreservat av föreskrifter som innebär att
markering måste väljas med omsorg så att det inte upplevs störande eller tar
onödig uppmärksamhet från övrig information inom reservatet. Utpekad slinga
inom reservatet bedöms dock inte störa annan markering i någon större
omfattning. Vi rekommenderar dock att ni samråder med vår
naturvårdshandläggare, Linnea Skarped, inför arbetet med att snitsla ut slingorna.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 99
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-09.
Rikard Nilssons medborgarförslag 2017-09-13.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
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_____
Beslutet skickas till
Rikard.nilsson@styrkan.se
Naturvårds- och miljöhandläggare Linnea Skarped
Planarkitekt Annika Ekblom
GVA-chef Pär Berglund
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§ 177 Svar på medborgarförslag om Lekpark i
Hagälven, Hagfors
Jessica Vallström föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en lekplats i
Hagälven. Idag finns ingen lekplats där och eftersom Hagälven har en ökad
inflyttning i form av barnfamiljer ser förslagsställaren att det finns en lekplats där
barn och deras föräldrar kan mötas.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt medborgarförslag Jessica. 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 för barn som bor i Hagälven.
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Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 100
Ordf. i Samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-09
Jessica Vallströms medborgarförslag 2017-09-09.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
_____
Beslutet skickas till
bjork_e@hotmail.com
Parkansvarig Enni Hänninen enni.hanninen@hagfors.se
GVA-chef Pär Berglund, par.berlund@hagfors.se
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§ 178 Svar på Medborgarförslag om rondell på
Dalavägen vid korsningen Dalavägen-Monica
Zetterlunds väg – Petter Fridmans väg
Hej Dick!
Vi vill börja med att tacka för ditt ambitiösa förslag! Vi är medvetna om att det
vid vissa tider på dagen är en hårt belastad sträcka till stor del på grund av att
många ska ner till skolan för bland annat hämtning och lämning. Dessvärre kan vi
på Hagfors kommun inte ge dig något besked om huruvida det är möjligt att vidta
de åtgärder med en cirkulationsplats som du föreslår då det är Trafikverket som är
huvudman för Dalavägen och också den myndighet som beslutar om
trafiksäkerhetsåtgärder på just den berörda sträckan.
Vi anser dock att du belyser ett väsentligt problem och kommer med anledning av
ditt medborgarförslag att göra en översyn över trafikflödena till och från skolan
och utifrån det se om det från vårt håll finns sakliga skäl till att se över om det
finns något vi kan göra för att avlasta korsningen, till exempel genom att hänvisa
till andra entréer eller angöra av- och påstigningszoner inom andra delar av
skolområdet.
Vi kommer också att vidarebefordra dina synpunkter till Trafikverket.
Har du några frågor eller funderingar kring hur vi arbetar eller vad som händer i
frågan är du välkommen att kontakta vår GVA-chef Pär Berglund för mer
information.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 101
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-07
Dick Larssons medborgarförslag 2017-10-11.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
larssonfrank@hotmail.com
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683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 30/34

2017-12-04

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/16

§ 179 Svar på medborgarförslag om Översyn av
högsta tillåtna hastighet till 30 km/h på södra delen av
Storgatan, Hagfors
Hej Kenneth
Tack för ditt engagemang! Du har i ett medborgarförslag till Hagfors kommun
lämnat önskemål om att kommunen ska sänka hastigheten på Storgatans södra
del, mellan Atterbergsvägen till strax söder om korsningen
Uddeholmsvägen/Skolgatan, då det på aktuell sträcka finns bl.a. många
övergångsställen.
Samhällsbyggnadsavdelningen delar din uppfattning om att sträckan kan bli
säkrare med en hastighetssänkning och kommer att ta fram underlag för att fatta
beslut om att den högsta tillåtna hastighet på Storgatan, från Atterbergsvägen till
strax söder korsningen Skolgatan, skall vara max 30 km/h
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 102
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-07
Kenneth Finkvists medborgarförslag 2017-10-18
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
_____
Beslutet skickas till
hagfors@hotmail.se
Handläggare Ingela Axelsson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 31/34

2017-12-04

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/23

§ 180 Anmälningar
Dnr 2017/11 handling 84
Förlängning av ramavtal 2014-24 A ”Service Fordon”
Dnr 2017/11 handling 94
Förlängning av ramavtal 2017-35.1 ”Sommarblommor”
Dnr 2017/11 handling 95
Förlängning av avtal 178-205 ”Gräsklippning”

Hagfors kommuns personalblad november 2017
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 32/34

2017-12-04

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/23

§ 181 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2017-10-25 tom 2017-11-14
Dnr 2017/5 handling 33
Personalärenden – oktober 2017
Dnr 2017/8 handling 64
Delegeringsbeslut t o m oktober 2017 Ekonomiskt bistånd

Dnr 2017/8 handling 65
Delegeringsbeslut t o m oktober 2017 Familjeenheten
Dnr 2017/8 handling 66
Delegeringsbeslut t o m oktober 2017 Vård- och behandling

Dnr 2017/8 handling 67
Delegeringsbeslut t o m oktober 2017 LSS och Socialpsykiatri

Dnr 2017/8 handling 68
Delegeringsbeslut t o m oktober 2017 Vård- och omsorg

Dnr 2017/8 handling 69
Delegeringsbeslut t o m oktober 2017 Bostadsanpassning
Dnr 2017/193 handling 22
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors-Uddeholm Fototeam
Dnr 2017/193 handling 23
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Korpen och ett friskare Hagfors

Dnr 2017/193 handling 24
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Konstförening

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 33/34

2017-12-04

Kommunstyrelsen

Dnr 2017/193 handling 25
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Viking HC
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2017-11-20 §§ 71-76
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2017-11-20 §§ S 231-252
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2017-11-27 § 253
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 §§ 96-107
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 34/34

2017-12-04

Kommunstyrelsen

§ 182 Information
Linda Jonsson, förvaltningssekreterare informerade om det pågående arbetet med
behandling av personuppgifter inför den nya dataskyddsförordningen som träder i
kraft maj 2018.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerade om att rekryteringen
av ny kommunikatör är klar. Jenny Fridberg tillträder tjänsten i februari efter
Valerija Varga.
Kommunchef Jan Lilja informerade om att Katarina Hjern slutat och arbetar nu
som IT-pedagog på Älvstranden bildningscentrum. Josephine Bäcker kommer att
vikariera för Katarina Hjern tills vidare.

_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

