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Dnr KS 2018/153

§ 22 Hantering av tillfälligt stöd från regeringens
ändringsbudget 2015
Under december 2015 erhöll Hagfors kommun del av regeringens ändringsbudget
för 2015 (Prop. 2015/16:47) avsett som tillfälligt stöd till kommuner och landsting
med anledning av den rådande flyktingsituationen. Beloppet uppgår för Hagfors
del till 27 722 644 kronor. Syftet med medlen var att kostnaderna för den stora
flyktinginvandringen inte skulle innebära besparingar inom kommunens
kärnverksamhet utan täckas av bidraget.
Hagfors kommun hade hitintills, till och med 2016, hanterat flyktingsituationen
inom ram med hjälp av de riktade bidrag som erhålls samt de bidrag man kan
rekvirera från Migrationsverket utan att för den skull ”tumma” på kvaliteten.
Bedömningen var dock att kostnaderna för flyktingverksamheten skulle komma
att öka framgent, allt annat lika, osäkerheten var när i tiden ökningen skulle
komma. Ökningen skulle då riskera att innebära besparingar inom andra av
kommunens verksamheter för att täcka kostnaderna. Utifrån detta beslutades, i
strid mot rådet för kommunal redovisning samt Sveriges Kommuner och
Landsting, att man vill hantera de erhållna medlen på så sätt att dessa ska täcka de
”överkostnader” man räknar med kommer framgent när dessa uppstår oavsett när
detta sker. I praktiken skulle verksamheterna, i enlighet med överenskommet
dokument avseende hanteringen, söka medel ur den pott som uppstått till dess att
samtliga medel är förbrukade.
Under 2017 uppstod underskott inom sociala avdelningens verksamhet för
ensamkommande barn. Orsaken var en kombination av kostnader för avveckling
av verksamheten samt att det bidrag som kunde sökas direkt från
Migrationsverket sänktes. Totalt uppgick underskottet till 5 354 000 kronor. Efter
täckning av underskottet uppgår avsättningen till 22 268 644 kronor.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12 § 20
Ledningsgruppens beslut om hantering av extra medel
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fördela 5 354 000 kronor från avsättningen i
balansräkningen till generella bidrag i resultaträkningen samt tillskjuta
motsvarande medel i budgetram för sociala avdelningen och utöka budgetramen
för generella bidrag med lika mycket.
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_____
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Dnr KS 2018/32

§ 23 Bokslut 2017
Hagfors kommun redovisar år 2017 ett positivt resultat om +14,5 miljoner kronor.
Med ett budgeterat resultat på +10,2 miljoner kronor innebär det en positiv
avvikelse mot budget med +4,3 miljoner kronor.
Utskott/nämnders nettokostnader i driftsredovisningen är 679,3 miljoner kronor,
vilket är 1,4 miljoner kronor mer än budgeterat. Kommunledningsutskottet visar
en negativ avvikelse mot budget med 3,7 miljoner kronor. Barn- och
bildningsutskottet visar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsutskottet visar en negativ avvikelse med 2,7 miljoner kronor
mot budget. Individ- och omsorgsutskottet visar en positiv avvikelse med 4,8
miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 0,6
miljoner kronor. Valnämnden, överförmyndaren och gemensam
hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget.
Verksamhetens nettokostnad uppgår till 693,6 miljoner kronor vilket är 4,8
miljoner mer än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag visar en positiv
avvikelse mot budget med 7,9 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter
redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget. Extraordinära kostnader
avser rivningskostnader med 0,5 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarna uppgår till 39,5 miljoner kronor.
Kommunkoncernen Hagfors redovisar år 2017 ett positivt resultat om 22,6
miljoner kronor.
Representanter för utskott och verksamhetsansvariga har getts tillfälle att redogöra
för sina verksamheter samt att kommentera årets resultat.
Handlingar i ärendet
Kommunstyreslens protokoll, 2018-03-12 § 21
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-03-05
Årsredovisning 2017
Bokslutskommitténs protokoll, 2018-02-19 § 1
Förslag på sammanträdet
Stellan Andersson (C), Roger Brodin (M), Hans Liljas (L) och Annika
Arnesdotter (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att avsätta 3 000 000
kr för anläggning av allvädersbanor på Hagforsvallen.
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Kristoffer Ejnermark (V) yrkar att avstå avsättning i kommunens bokslut för år
2017 vad gäller nya allvädersbanor för 3 000 000 kronor.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande finner bifall till liggande förslag genom
acklamation.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för år 2017.
Reservationer
Stellan Andersson (C), Roger Brodin (M), Hans Liljas (L) Annika Arnesdotter
(MP), Kristoffer Ejnermark (V) och Anna Hammar (V) reserverar sig mot beslutet
att avsätta 3000 000 kr för nya anläggningsbanor.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2018/32

§ 24 Revisionsberättelse för 2017 och ansvarsfrihet
för styrelse och nämnder
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2017.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet till ledamöterna i
kommunstyrelsen med utskott, miljö- och byggnämnden, valnämnden samt av
Hagfors kommun valda ledamöter i gemensam hjälpmedelsnämnd, gemensam
överförmyndarnämnd och gemensam drift- och servicenämnd.
Revisionen avstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år
2017 då räkenskaperna inte är rättvisande.
Kommunens årsredovisning för 2017 fastställs.
I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte:
Åsa Johansson (S), Ann-Sofie Ronacher (S), Stellan Andersson (C), Göran
Eriksson (S), Pernilla Boström (S), Sten-Inge Olsson (S), Ingemar Tönnberg (S),
Roger Brodin (M), Hans Liljas (L), Anders Skogfeldt (SD), Anna Hammar (V),
Margot Karlsson (S), Ulla Lundh (S), Anna-Greta Johansson (S), Jan Sandström
(S), Lena Svensson (S), Anna-Karin Berglund (C), Jan Klarström (SD), Karl
Persson (SD), Kristoffer Ejnermark (V).
I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte:
Ingemar Tönnberg (S), Ingegärd Olsson (S), Kjell Persson (S), Anna-Karin
Berglund (C) och Leif Andersson (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden deltar inte:
Ingegärd Olsson (S), Leif Andersson (S), Stellan Andersson (C), och Anders
Skogfeldt (SD).
I beslutet om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden deltar inte:
Anna-Greta Johansson (S) och Kenneth Olsson (M).
I beslutet om ansvarsfrihet för drift- och servicenämnden deltar inte:
Åsa Johansson (S) och Ann-Sofie Ronacher (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden deltar inte:
Lena Svensson (S) och Anna-Karin Berglund (C).
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Handlingar i ärendet
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2017
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse 2017-03-15
Förslag på sammanträdet
Revisor Nils-Göran Holmqvist tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet till
ledamöterna i kommunstyrelsen med utskott, miljö- och byggnämnden,
valnämnden samt av Hagfors kommun valda ledamöter i gemensam
hjälpmedelsnämnd, gemensam överförmyndarnämnd och gemensam drift- och
servicenämnd och avstyrker att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för år 2017 då räkenskaperna inte är rättvisande.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande finner bifall till liggande förslag genom
acklamation.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revisionsberättelsen med undantag av
kommunrevisorernas avstyrkande.
Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
Miljö- och byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
Valnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Hjälpmedelsnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Drift- och servicenämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
Överförmyndarnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2018/32

§ 25 Ombudgeteringar till år 2018
Önskemål har framförts om ombudgeteringar av investeringsanslag för ej
slutförda projekt till 2018 med netto 26 447 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-03-12 § 22
Bokslutskommitténs protokoll, 2018-02-19 § 2
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel till 2018
med totalt 26 447 000 kronor.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2018/32

§ 26 Fondering avfall
Överskott från avfallsverksamheten skall fonderas till framtida investeringar inom
avfallssektorn. Storleken av fonderade medel avgörs av årsresultatet och beslutas
av bokslutskommittén.
Resultatet från avfallsverksamheten år 2017 före avsättning innebär att intäkterna
överstiger kostnaderna med 427 000 kronor. En avsättning år 2017 om 427 000
kronor innebär att årets återstående resultat blir 0 kronor. Total avsättning uppgår
därefter till 10 064 107 kronor.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-03-12 § 23
Bokslutskommitténs protokoll, 2018-02-19 § 3
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i 2017 års bokslut avsätta 427 000 kronor till
återställande av deponi.
_____
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 12/19

2018-03-26

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2018/32

§ 27 Avstämning mot balanskravet
Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet. Om årets resultat är
negativt skall, enligt god ekonomisk hushållning, resultatet regleras och det egna
kapitalet återställas under de tre närmast följande åren.
Det kan finnas skäl att acceptera avsteg från krav på reglering. Exempel är när
avyttring av tillgångar har skett och förlust uppstått, om avyttringen samtidigt
innebär att kommunen därigenom skapat förutsättningar för framtida minskade
kostnader.
Avstämning mot balanskravet 2017
Årets resultat enligt resultaträkningen

14 468 tkr

Avgår: Realisationsvinster vid försäljning

-41 tkr

Tillkommer: Realisationsförluster vid försäljning

0 tkr

Tillkommer: Omställningskostnader

0 tkr

Justerat resultat

14 427 tkr

Kommunen uppfyller balanskravet enligt kommunallagen.
Negativt underskott från tidigare år finns inte.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-03-12 § 24
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-03-05
Bokslutskommitténs protokoll, 2018-02-19 § 4
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avstämningen mot balanskravet.
_____
Beslutet skickas till
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Dnr KS 2017/171

§ 28 Målkortsrapportering 2017
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 tredje tertialet
2017. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun
har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande
resultatet av de kortsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns
övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort.
De kortsiktiga målen bedöms utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. För de
icke-numeriska målen så innebär rött: ej påbörjat, gult: påbörjat/ännu inte uppfyllt
och grönt: uppfyllt/inga fler aktiviteter. För de numeriska målen så bedöms målet
som rött om mindre än 90 % av målet är uppfyllt, gult om 90 % eller mer av målet
är uppnått och grönt om 100 % eller mer av målet är uppnått.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-03-12 § 25
Utvecklingskoordinator Christoffer Branzéns skrivelse, 2018-03-01
Målkortsrapportering, 2017-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för tredje tertialet 2017.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr MB 2018/7

§ 29 Revidering av reglemente för miljö- och
byggnämnden
Från och med 2018-04-01 kommer tjänsten som alkoholhandläggare att föras över
från sociala avdelningen till miljö- och byggavdelningen, vilket kräver att
reglementen och delegeringsordningar uppdateras.
Fördelarna med att alkoholhandläggare flyttar till miljö- och byggnämnden är
bland annat tillgång till expertis inom olika områden, minskad sårbarhet i
samband med ledigheter, effektivare handläggning samt en förbättrad
myndighetsutövning i de företagsetableringar och andra ärenden som rör flera
myndighetsområden.
Handlingar i ärendet
Miljö- och byggnämndens protokoll, 2018-03-22 § 3
Förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden.
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2018-02-12.
Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till reglemente för miljö- och
byggnämnden.
_____
Beslutet skickas till
Tihomir Jerkovic, miljö- och byggchef
Anneli Svensson, miljö-och byggsekreterare
Miljö- och byggnämndens ledamöter och ersättare
Kommunsekreterare Helena Granlund
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Dnr KS 2017/374

§ 30 Förslag till 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 2017 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.
Synpunkter har inkommit från DHR samt HFR.
DHR har i sin skrivelse framfört att det är önskvärt att funktionshinderrådet blir
kallade till alla slutbesiktningar som görs vad det gäller kommunens lokaler och
p-platser för att därigenom säkerställa att FN-stadgarna följs. Vidare har DHR
framfört synpunkt på att den tillgänglighetpärm med inventering av lokaler som
genomförts vid ett tidigare tillfälle ska uppdateras. DHR framför att de har
erbjudit sig att genomföra arbetet men upplever inte att de fått gehör för sitt
erbjudande. Avslutningsvis vill DHR att en ansvarig för tillgänglighetsfrågor
anställs i kommunen
Arbetsgruppen för funktionshindergruppen har gjort bedömning att ingen
utav DHRs synpunkter kan arbetas in i revideringen av
funktionshinderplanen med följande motivering.
Då det gäller ansvar för tillgänglighetsfrågor så ansvarar fastighetsenheten för att
aktuella normer efterlevs vad det gäller lokaler och gatuenheten för mark och
övriga anläggningsarbeten som faller inom kommunal förvaltning.
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Samhällbyggnadsavdelningen bedömer att det är rimligt att den som ansvarar för
ett projekt ansvarar för att samtliga regelverk som berör på projektet hanteras och
efterlevs. Fastighetsenheten har en plan för inventering och anpassning av lokaler
utifrån de normer som gäller för tillgänglighet, under 2016 och 2017 har såväl
skolor, förskolor som allmänna lokaler setts över och anpassats och under första
kvartalet 2018 kommer planen för inventering att revideras och ytterligare
åtgärder planeras för sista kvartalet 2018. Inventering samt åtgärder har
genomförts tillsammans med externt sakkunnig inom tillgänglighetsområdet.
Vad det gäller bygg och anläggningsprojekt så ges DHR i egenskap av
intresseorganisation möjlighet att yttra sig över tillgänglighetsaspekter i samband
med att bygglov söks. Några ytterligare samråd med intresseorganisationer eller
övriga yttranden från funktionshinderrådet kommer inte att inhämtas.
Samhällsbyggnadsavdelningen säkerställer istället att erforderliga
tillgänglighetsåtgärder enligt gällande lag, standard, norm eller annan praxis
vidtas genom att dels ställa krav inom ramen för de upphandlingar som görs och
dels inhämta yttrande från externt sakkunnig konsult, på så vis erhålls ett
partsoberoende yttrande som även tar hänsyn och uppmärksammar de åtgärder där
det finns risk för intressekonflikt mellan olika funktionsnedsättningar. På så vid
får kommunen också ett externt oberoende stöd i vilka prioriteringar som är
skäliga.
HRF har i sin skrivelse till kommunen framfört synpunkter avseende Mål 2 och
Mål 4. HRF påtalar att det ska finnas tillgång till hörselslingor i alla kommunens
offentliga lokaler och aulor samt att dessa ska ses över minst en gång om året.
Vidare önskar HRF att det ska finnas hörselslingor på alla äldre och
trygghetsboende samt daglig verksamhet för att hörselskadade ska kunna delta vid
arrangemang. HRF framför önskemål om att kommunen alltid använda
hörselslingor vid föreläsningar eller kursdagar och att kommunen utser ansvariga
för hörselslingorna.
Vidare önskar HRF en lokal överenskommelse med rekommenderad placering av
trottoarpratare för framkomlighet samt att kommunen regelbundet ser över
framkomlighet på gator och vägar oavsett årstid. HRF förordar att kommunen
märker ut nivåskillnader i den allmänna miljön.
HRF framför också önskemål om att rullstolsburna ska kunna bada i badhuset
samt att det görs en väg till vattnet för rullstol, på någon allmän badplats i
kommunen.
Arbetsgruppen för funktionshindergruppen har gjort bedömning att HRFs
synpunkter till stor del redan är inarbetade i aktuell funktionshinderplan
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eller på annat sätt tillgodosedda inom kommunens arbete med
tillgänglighetsfrågor med följande motivering.
Inom ramen för aktuell formulering i funktionshinderplanen har frågan om
tillgängliga offentliga lokaler och hörslingor lyfts, ansvar för hörslingor finns och
en inventering har påbörjats för att se över om det föreligger behov av hörslingor
på fler platser än de som idag erbjuds. Vidare finns ett beslut om att tillhandahålla
en mobil hörslinga för att på så vis möta behovet av hörslinga i de lokaler där en
fast anläggningen inte kan erbjudas. Fastighetsenheten har sedan tidigare avtal
med Landstinget om regelbundna servicekontroller av de anläggningar som finns.
När det gäller trottoarpratare så är frågan om en lokal överenskommelse redan
inarbetad i nuvarande funktionshinderplan.
Det kommunala badhuset som finns inom Älvstranden är sedan tidigare föremål
för en utredning i syfte att öka tillgängligheten för individer med
funktionsnedsättningar, målsättningen är att badet ska vara tillgängligt,
utredningen är dock inte klar och någon tid för när så kan ske kan inte lämnas i
nuläget. En tillgänglighetsanpassad badplats finns i enlighet med de beslut som
finns i Uddeholm. Några ytterligare åtgärder bedöms inte behövas vad det gäller
tillgängliga badplatser.
Arbetsgruppen bedömer sammanfattningsvis därmed att inga revideringar
erfordras med anledning av de synpunkter som inkommit. Planen ersätter inte
kommunens ansvar inom lagstiftning som berör stöd till personer med
funktionsnedsättning.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-03-12 § 26
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-02-26 § 8
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-02-08
Reviderad Funktionshinderplan i Hagfors kommun
Inkomna synpunkter från Funktionshinderråd, bilaga 1 och 2.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderad Funktionshinderplan för Hagfors
kommun, att gälla under perioden 2018-04-01 – 2021-12-31.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2017/15

§ 31 Svar på motion angående ändrade regler för
busskort på gymnasiet
Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L) och Roger Brodin (M) har i motion ställd
till kommunfullmäktige förslag på att ändra regler, antagna av barn- och
bildningsnämnden 2005, när det gäller busskort för gymnasieelever.
I motionen anser man att elever som växelvis bor hos båda sina föräldrar inom
Hagfors kommun, ska erbjudas ett busskort om någon av adresserna uppfyller
kravet på avstånd till skolan, oavsett på vilken av adresserna eleven är
folkbokförd på.
Barn- och bildningsutskottet ställer sig positiv till önskemålen i motionen och
önskar att kommunstyrelsen ger skolledningen i uppdrag att se över nuvarande
regler, när det gäller busskort för gymnasieelever med växelvis boende.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-03-12 § 33
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-02-27 § 5
Motion från Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L) och Roger Brodin (M)
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och bildningschef Tove Frostvik
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Dnr KS 2018/23

§ 32 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-02-26 §§ 14-21
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-03-12 §§ 20-38
Motion om införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
Medborgarförslag angående begagnade fotbollsmål i Råda
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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