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Dnr KS 2016/180 

§ 56 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet 
För perioden januari - september 2016 redovisar KLU 40 794 tkr i utfall. Budget 

för samma period är 5 153 tkr högre. Största anledningen till denna positiva 

avvikelse är lägre kostnader för stöd till kollektivtrafik på grund av erhållen 

avräkning avseende 2015 på 497 tkr, gemensamma verksamheter och 

servicefunktioner än budgeterat samt jämförelsestörande kostnad avseende 

återvunnen mervärdesskatt. Stora delar av övriga avvikelser är att härleda till 

periodiseringar som kommer att jämnas ut under året. Omföring av 

rivningskostnader på 391 tkr kommer att genomföras under oktober månad. 

Någon utfördelning av löneökningspotten har ännu inte skett beroende av att 

samtliga överenskommelser inte var färdiga. Löneökningspotten planeras bli 

utfördelad under oktober. Årsbudgetramen per 2016-09-30 för KLU är 71 402 tkr. 

Prognos för helår är en något lägre kostnad, 699 tkr.  

 

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta 

möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.  

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2016/345 

§ 57 Uppföljning av beslutad internkontrollplan 2016 

Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 om reglemente och plan för intern 

kontroll. 

I bifogade dokumentet ”Uppföljning av beslutad internkontrollplan 2016” 

redovisas resultatet av granskningen för 2016. Eventuella identifierade brister och 

vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hanteringen i framtiden ingår i 

uppföljningen. I kolumnen för ”uppföljning 2016” i nämnda dokument följer 

samtliga utförda granskningsmoment. I några fall saknas avrapportering från 

ansvarig. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-10-18 

Uppföljning av beslutad internkontrollplan 2016 

Tillsyn av de fristående förskolorna i Hagfors kommun, 2015-11-25 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad uppföljning av den interna 

kontrollen för 2016. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef Jonas Nilsson 
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Dnr KS 2016/253 

§ 58 Målkortsrapportering 

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 andra tertialet 

2016. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun 

har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande 

resultatet av de korsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns 

övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort.  

De kortsiktiga målen bedöms utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. För de 

icke-numeriska målen så innebär rött: ej påbörjat, gult: påbörjat/ännu inte uppfyllt 

och grönt: uppfyllt/inga fler aktiviteter. För de numeriska målen så bedöms målet 

som rött om mindre än 90 % av målet är uppfyllt, gult om 90 % eller mer av målet 

är uppnått och grönt om 100 % eller mer av målet är uppnått. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingskoordinator Christoffer Branzéns skrivelse, 2016-10-25 

Målkortsrapportering, 2016-08-31 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för andra tertialet 2016.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2016/346 

§ 59 Avgifter för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har inkommit med ett viktigt klargörande 

kring vilket organ som ska besluta om taxor och avgifter när verksamheten har 

överlämnats till kommunalförbund. HFD:s beslut innebär att det är fullmäktige i 

respektive medlemskommun som bör fatta nya beslut om taxor och avgifter i fall 

där de tidigare överlämnats till kommunalförbund. Taxor och avgifter beslutade 

utifrån lagen om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och sotning) 

samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd) omfattas av 

beslutet. 

HFD konstaterar i sitt beslut att 8 kap. regeringsformen ska tolkas så att den 

föreskrifträtt som delegerats till en kommun inte följer med över till 

kommunalförbundet om verksamheten bedrivs där. Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) har utfärdat anvisningar och uppmanat kommunalförbundens 

medlemskommuner att skyndsamt fatta nya beslut om taxor och avgifter inom 

förbundens verksamhetsområden. Med anledning av detta har Räddningstjänsten 

tagit fram förslag till avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778. 

Handlingar i ärendet 

Räddningschef Håkan Finnkvist skrivelse, 2016-10-18 

Förslag till avgifter för rengöring (sotning) enligt LSO, lagen om skydd mot 

olyckor, SFS 2003:778 

Förslag till avgifter för brandskyddskontroll enligt LSO, lagen om skydd mot 

olyckor, SFS 2003:778 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till avgifter för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 att 

gälla från och med 2017-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS 2016/355 

§ 60 Frister för rengöring (sotning) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har beslutat om nya 

föreskrifter för brandskyddskontroll och i samband med detta meddelat nya 

allmänna råd för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Nu gällande frister 

för sotning bör därför revideras. 

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i ett beslut 2013 konstaterat att en 

kommun inte kan delegera föreskriftsrätt till ett kommunalförbund. HFD:s beslut 

innebär att det är fullmäktige i respektive medlemskommun som skall besluta om 

föreskrifter i fall där dessa tidigare beslutats av ett kommunalförbund. Föreskrifter 

utifrån lagen om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och sotning) 

samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd) omfattas av 

beslutet. Frister för sotning hör till denna typ av föreskrifter som således måste 

beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat om nya 

föreskrifter för brandskyddskontroll som gäller från och med 2015-01-01,  

MSBFS 2014:6. I samband med detta har MSB också meddelat nya allmänna råd 

om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. De allmänna råden innehåller 

rekommendationer om lämpliga frister för sotning och vissa frister har ändrats 

som en följd av ändrade frister för brandskyddskontrollen. Nu gällande frister för 

sotning bör därför revideras. 

Med anledning av detta har Räddningstjänsten tagit fram förslag till reviderade 

frister för sotning enligt LSO, lagen skydd mot olyckor, SFS 2003:778.  

Revideringen innebär att den längsta sotningsfristen för lokaleldstäder och för 

pannor i värmecentral som står under kontinuerlig övervakning föreslås ändras 

från 4 till 3 år. I övrigt föreslås oförändrade frister. 

Ett förtydligande vad som avses med eldning i mindre omfattning avseende 

lokaleldstäder har också införts. 

Handlingar i ärendet 

Räddningschef Håkan Finnkvist skrivelse, 2016-10-19 

Förslag till frister för rengöring (sotning) enligt LSO, lagen om skydd mot 

olyckor, SFS 2003:778 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till frister för rengöring (sotning) enligt LSO, 

lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 att gälla från och med 2017-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS 2016/332 

§ 61 Reviderad missbrukspolicy 

Kommunstyrelsen antog i januari 1996 ett missbruksprogram för Hagfors 

kommun. Kommunens senaste revidering av policy för missbruk trädde i kraft 

2005-01-01 och nu har personalenheten reviderat och uppdaterat dokumentet 

ytterligare. Policyn innehåller precis som tidigare ställningstaganden och riktlinjer 

för kommunens syn på alkohol och droger. 

Handlingar i ärendet 

Personalsekreterare Helena Modahl-Sjöös skrivelse, 2016-10-20 

Förslag till policy för missbruk 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till policy för missbruk att gälla från och med 

2017-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 
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Dnr KS 2016/333 

§ 62 Förslag till policy mot kränkande särbehandling 

och diskriminering 

Kränkande särbehandling och diskriminering är en arbetsmiljöfråga och arbetet 

ska därmed planerars och organiseras så att det så långt som möjligt förebyggs. 

Alla former av diskriminering är förbjudna och enligt svensk lagstiftning får ingen 

diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska all kränkande särbehandling vara 

oacceptabel. Det är Hagfors kommun som arbetsgivare som ansvarar för att det 

ska finnas tydliga rutiner på arbetsplatsen och för att vidta åtgärder som ska 

motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande 

särbehandling. 

Personalenheten har, inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete, tagit fram ett 

förslag till policy för kränkande särbehandling och diskriminering för att 

underlätta arbetet med att motverka att kränkande särbehandling och 

diskriminering uppkommer. 

Handlingar i ärendet 

Personalsekreterare Helena Modahl-Sjöös skrivelse, 2016-10-19 

Förslag till policy för kränkande särbehandling och diskriminering 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till policy för kränkande särbehandling och 

diskriminering att gälla från och med 2017-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 
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Dnr KS 2016/353 

§ 63 Sammanträdesdagar 2017 

Administrativa enheten föreslår datum för fullmäktige, nämnd, styrelse, utskott, 

bolag och kommittéers sammanträden 2017. 

Månad KLU KS KF 

Januari 30 16 30 

Februari 27 13 27 

Mars 27 13 27 

April 24 10 24 

Maj 29 15 29 

Juni 26 12 26 

Juli --- --- --- 

Augusti 28 14 28 

September 25 11 25 

Oktober 30 16 30 

November 20 13 20 

December 18 4 18 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-10-26 

Förslag på sammanträdesdagar 2017 

Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 

2017. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare       Verksamhetschefer 

Personalenheten                    Växeln 

Hagforshem AB                    Räddningstjänsten 

Ledningsgruppen                  Ekonomienheten  

Utvecklingsenheten              Biblioteket  

Hagfors Energi AB               Revisionen  

Nämndsekretariatet  
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Dnr KS 2016/344 

§ 64 Samarbete mellan Hagfors kommun och Hagfors 

Innebandysällskap 

Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 

på elitnivå, 2016 spelar man i division 1 västra Svealand, samt har ytterligare ett 

flertal lag i olika åldersgrupper/serier för pojkar.  

Föreningen har ett nära samarbete med Innebandygymnasiet vid Älvstrandens 

Bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen 

till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt 

stärker kommunens varumärke som en stark idrottskommun. 

Handlingar i ärendet 

Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse,         

2016-10-25 

Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Innebandysällskap 

Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2016/2017. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utvecklingsenhetens förslag till 

samarbetsavtal mellan Hagfors Innebandysällskap och Hagfors kommun 

för säsongen 2016/2017 och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående 

till 35 000 kronor. Kostnaderna 35 000 kronor belastar utvecklingsenhetens 

konto 31310 (föreningsstöd, särskilt bidrag). 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors Innebandysällskap 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2016/313 

§ 65 Samarbete mellan Hagfors kommun och Hagfors 

Innebandyförening (HIF) 

Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 

på elitnivå, 2016 spelar man i Allsvenskan Västra, samt ytterligare ett flertal lag i 

olika åldersgrupper/serier för tjejer.  

Föreningen har ett nära samarbete med Älvstrandens Innebandygymnasium och 

med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen till en positiv 

marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt stärker kommunens 

varumärke som en stark idrottskommun. Hagfors Innebandyförening har i sitt 

äskande önskat ökat bidrag med tio procent för säsongen 2016/2017. Då man 

innevarande säsong spelar i serien under SSL (Svenska Superligan) bör man 

tilldelas 40 000 kronor för säsongen 2016/2017. 

Handlingar i ärendet 

Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse,         

2016-10-25 

Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Innebandyförening 

Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2016/2017. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utvecklingsenhetens förslag till 

samarbetsavtal mellan Hagfors Innebandyförening och Hagfors kommun 

för säsongen 2016/2017 och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående 

till 40 000 kronor. Kostnaderna 40 000 kronor belastar utvecklingsenhetens 

konto 31310 (föreningsstöd, särskilt bidrag). 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors Innebandyförening 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2016/352 

§ 66 Ansökan om bidrag till spårmaskin - Ekshärads 

Skidförening 

Ekshärads Skidförening är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 

inom längdskidåkning och skidskytte för barn- och ungdomar, seniorer på 

tävlingsnivå samt bredd och motion. 

Ekshärads Skidförening driver skidanläggningen i Ekshärad vid Ekesberget, man 

har en fast anställd och resterande arbete genomförs på ideell basis. Anläggningen 

är viktig för föreningens verksamhet men också för besöks- och turistnäringen då 

den är tillgänglig även för icke medlemmar. För att utveckla anläggningen är 

föreningen i starkt behov av att införskaffa en spårmaskin, kostnaden för en 

begagnad spårmaskin är ca: 300 000-400 000 kronor. Från Hagfors kommun 

ansöker man därför om bidrag på 100 000 kronor som delfinansiering avseende 

detta inköp. 

Handlingar i ärendet 

Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse,         

2016-10-25 

Ansökan om bidrag, Ekshärads Skidförening 

Tjänsteskrivelse från Evenemang- och föreningssamordnare Lennart Leo Larsson. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Ekshärads Skidförening ett särskilt investeringsbidrag 

på 50 000 kronor som delfinansiering för inköp av spårmaskin. Bidraget beviljas 

under förutsättning att övrig finansiering ordnas och att inköp av spårmaskin 

genomförs. Kostnaderna 50 000 kronor belastar Kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekshärads Skidförening 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2016/363 

§ 67 Ansökan om evenemangs- och utvecklingsbidrag 

2016 - Hagfors Riksteaterförening 

Hagfors Riksteaterförening bidrar med sin verksamhet till ett brett kulturutbud i 

kommunen. 

Hagfors Riksteaterförening ansöker om ett evenemangs-/utvecklingsbidrag för 

2016 med 65 000 kronor för tre föreställningar under hösten samt kostnader i 

samband med dessa.  

Handlingar i ärendet 

Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse,         

2016-10-31 

Förening- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse 

Ansökan Hagfors Riksteaterförening 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ett evenemangs-/utvecklingsbidrag uppgående till 

30 000 kronor vilket delas upp på utbetalningar om 15 000 kronor vardera för de 

förställningar som bokats under hösten.  Andra utbetalningen sker under 

förutsättning att planerade föreställningar genomförs. Kostnaderna belastar 

utvecklingsenhetens konto 3245. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors Riksteaterförening 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
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§ 68 Information 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) och kommunchef Jan Lilja 

informerar kommunledningsutskottet om att det är dags att förnya 

prenumerationen på Dagens Samhälle. Förslaget är att man ska dra ner på antalet 

prenumerationer så att varje avdelning får ett exemplar. Under tio veckor finns 

dessutom tidningen att läsa på kommunchef Jan Liljas kontor. Förnyelsen ska 

skickas in senast 21 november 2016. 

Åsa Johansson informerar vidare om ett brev till finansdepartementet om 

fördelning av välfärdsmiljarder som skickades i fredags. Det är nu färre 

asylsökande och Hagfors kommun förlorade i de nya preliminära beräkningarna 

tredje mest i Sverige.  

I efterhand kom information från kommunchef Jan Lilja om att 

sjukskrivningsprocenten för närvarande är 1,93 %. 

___ 

 
 


