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Stellan Andersson (C) 

Pernilla Boström (S) 

Sten-Inge Olsson (S) 
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Övriga Ulla Lundh (S) 

Anna-Greta Johansson (S) 

Lena Svensson (S) 

Lars T. Stenson (L) 

Jan Lilja, kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Jenny Fridberg, kommunikatör 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 09:00-10:00 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2018-03-14 

  

Avser paragrafer 20 - 38 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Åsa Johansson 

  

  

Justerande  

 Hans Liljas 
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Dnr KS 2018/153 

§ 20 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 

Ledningsgruppens beslut om hantering av extra medel 

Förslag till 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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_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/32 

§ 21 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 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-03-05  

Årsredovisning 2017 

Bokslutskommitténs protokoll, 2018-02-19 § 1 

Förslag på sammanträdet 

Åsa Johansson (S) yrkar på två ändringar av liggande förslag:  

”att avsätta 3 000 000 för anläggning av allvädersbanor på Hagforsvallen” och 

”att avsätta 500 000 till fortbildning av kommunens personal”. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande finner bifall till Åsa Johanssons (S) 

ändringsyrkanden genom acklamation.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för år 2017 med föreslagna 

ändringar. 

Reservationer 

Stellan Andersson (C), Roger Brodin (M) och Hans Liljas (L) reserverar sig mot 

Åsa Johanssons (S) ändringsyrkande att avsätta 3 000 000 för anläggning av 

allvädersbanor på Hagforsvallen.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/32 

§ 22 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 

Bokslutskommitténs protokoll, 2018-02-19 § 2 

Förslag till 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 

§ 23 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 

Bokslutskommitténs protokoll, 2018-02-19 § 3 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i 2017 års bokslut avsätta 427 000 kronor till 

återställande av deponi. 

_____  

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/32 

§ 24 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 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-03-05 

Bokslutskommitténs protokoll, 2018-02-19 § 4 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avstämningen mot balanskravet. 

_____  

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2017/171 

§ 25 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 

Utvecklingskoordinator Christoffer Branzéns skrivelse, 2018-03-01 

Målkortsrapportering, 2017-12-31 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för tredje tertialet 2017. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2017/374 

§ 26 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 

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. 

Förslag till 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 2018/107 

§ 27 Vindpark Gustav Adolf, Hagfors kommun 

Hagfors Kommuns allmänna inställning till vindkraft är positiv. Satsningar på 

alternativa energikällor är nödvändiga om vi tillsammans ska möjliggöra en 

hållbar framtid. En vindkraftetablering inom kommunen bedöms inte enbart vara 

en källa till förnybar energi utan bedöms också kunna möjliggöra arbetstillfällen 

både under byggnation och för drift. En vindkraftetablering kan också med de 

vägarbeten som ska genomföras medföra ett förstärkt vägnät för att möjliggöra 

etableringen. 

Naturens kraft, en av Hagfors Kommuns styrkor med ett delvis oexploaterat 

skogslandskap, hög artrikedomen och rik kulturmiljö är en viktig del i Hagfors 

kommuns identitet, det är därför också viktigt att utbyggnaden av vindkraft sker 

på ett sådant sätt att inskränkningar i dessa värden görs med försiktighet. 

I kommunens vindkraftplan från år 2011 har Hagfors kommun pekat ut ett flertal 

lämpliga områden för exploatering av vindkraft. Dessa områden har bedömts 

lämpliga utifrån vissa valda parametrar. Bland annat har kommunen valt att 

beräkna medelvinden utifrån 6,0 m/s 71 meter över nollplanet, samt utifrån ett 

användande av kommersiella verk på 2-4 MW som har en totalhöjd på 150 meter. 

Hagfors Kommun har också valt att göra tydliga geografiska avgränsningar för att 

undvika att skada värdefulla miljöer eller oexploaterade landskap. 

Utifrån ”Samrådsunderlag Vindpark Gustav Adolf” framgår att de planerade 

vindkraftsområdena ska bestå av totalt högst 60 vindkraftverk med en totalhöjd på 

250 meter vardera. Detta innebär att mer el än vad ledningsnätet klarar av 

kommer att produceras, vilket också innebär att man behöver en ny stamledning 

för att kunna ansluta den planerade vindkraftparken. För att möjliggöra en sådan 

kapacitet har Bergvik föreslagit ett väsentligt större område än vad som anges i 

kommunens vindkraftplan. 

Hagfors kommun är generellt positiv till etableringen men anser att föreslagen 

etablering frångått de förutsättningar som legat till grund för framtagandet av 

lämpliga områden i vindkraftplanen. Utifrån de nya förutsättningar som 

presenteras i samrådunderlaget anser kommunen att det inte är jämförbart med det 

som presenteras i vindkraftplanen. Hagfors kommun bedömer att det behövs 

kompletterande utredning för att säkerställa att de utpekade områdena är mest 

lämpade för etablering av vindkraft utifrån de förutsättningar som presenteras i 

samrådsunderlaget. 
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Det behöver mer tydligt framgå vilka avvikelser som gjorts mot den gällande 

vindkraftsplanen samt specificeras vilka konsekvenser det medför. Det som måste 

framgå är om vindkraftsplanens bedömningar kan anses vara relevanta när 

avstegen är så pass stora. 

Utifrån samrådsunderlaget vill man utöka arealen för delområde 1 till nästan sitt 

dubbla, för att bygga en ny stamnätsstation. Det finns dokumentation som styrker 

att det finns häckande smålom i det gölrika området som omfattas inom 

delområde 1. Den fågelinventering som utförts är bristfällig och har utförts under 

allt för begränsad tid för att kunna vara tillförlitlig. Vidare har utredaren endast 

beaktat häckningsplatser och inte de häckande fåglarnas flygstråk eller beteende i 

övrigt, vilket bör vara relevant för att undvika onödig skada på känsliga arter. 

Under samrådet framkom information om att det eventuellt finns kungsörn i 

området vilket styrker att en utökad inventering behöver göras. 

Under samrådet kom det även fram att det finns väsentligt fler kulturpunkter inom 

delområde 1 än vad Bergvikskog har pekat ut. Hagfors kommun har inte tagit del 

av det underlag som lyftes upp för diskussion under samrådsmötet men anser att 

det är relevant att beakta den information som lämnats. Samtliga underlag vad det 

gäller kulturpunkter bör redovisas och Hagfors Kommun bedömer att det är 

väsentligt att det framgår hur man har tagit ställning till materialet och varför det 

eventuellt inte är relevant att beakta. 

Baserat på vindkraftplanen och de förutsättningar som de utpekade områdena 

baserar sig på är delområde 1 inte det område med de bästa vindförutsättningarna. 

Med den utökning och den effekt som planeras krävs också stora investeringar i 

kraftnät och vägnät. Delområde 1 bedöms såldes inte vara optimalt trots mer 

kapacitet och högre höjd och med den information och de synpunkter som lyfts 

upp är det relevant att ifrågasätta delområdets lämplighet. 

Utredningen av förutsättningar och miljöeffekter är mycket viktig för kommunen 

då det handlar om miljön men inte minst våra invånare. Utifrån den ljudutredning 

som är gjord, baserad på ljudutredningsmodellen Nord 2000, framgår det att 

mottagarpunkterna klarar ljudkraven. Dock vore det högst relevant att utreda hur 

den faktiska ljudnivån upplevs. Det är högst relevant att de utredningar som 

presenteras och som skall ligga till grund för ett eventuellt fortsatt arbete också 

baserar sig på det förutsättningar som investeringen grundar sig på. 

Det saknas dessutom underlag på hur många boende det finns inom den zon som 

bedöms vara drabbad av buller. På samrådsmötet lyftes frågan om så kallat 

infraljud. Hagfors kommun rekommenderar att projektören tar fram relevant 
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underlag på huruvida infraljud kan komma att förekomma samt inom vilken zon 

som eventuellt hälsovådliga ljudvågor kan förekomma. I dessa områden varierar 

antalet boende med säsongen, det är därför viktigt att undersöka hur många som 

påverkas inom de buller och skuggzoner under ett helt år. 

Till Hagfors kommun kommer människor från hela världen för att uppleva vår 

natur och känslan av vildmark. Att etablera vindkraft som är 100 meter högre än 

ursprunglig plan kommer ha en betydligt större påverkan på både lanskapsbilden 

och närmiljön än vad Hagfors kommun planerat för i samband med att man antog 

den vindkraftplan som finns. Turismen är viktig för kommunen och för ett flertal 

företag som livnär sig på den. Det framgår inte av samrådshandlingarna hur 

näringslivet inom området påverkas. Det är väsentligt att inventera vilka näringar 

som är verksamma inom området och i vilken omfattning en etablering bedöms 

påverka möjligheten att bedriva fortsatt verksamheten. 

Vid etablering av vindkraftverk ett större vägnät vara en förutsättning. Vägar av 

den här storleken kommer ha påverkan på närmiljön, vilket i sin tur bland annat 

har betydelse för turismen, naturen och jakten. Hagfors kommun vill ha tydligt 

redovisat var vägar och stråk ska byggas, vilka vikter som vägarna ska vara 

konstruerade för, hur breda de ska vara samt vilken åverkan de har. I delområde 3 

är en del av etableringen förlagd inom vattentäkt, i dessa delar är det extra viktigt 

att redovisa hur eventuella riskmoment ska hanteras, hur fordon ska säkras samt 

vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella i det fall förorening uppstår. 

Handlingar i ärendet 

Bergvik Skogs samrådsunderlag 2018-01-22. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-03-07. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslaget yttrande avseende Vindpark 

Gustav Adolf, Hagfors kommun. 

_____ 

Beslutet skickas till 

patrik.lindstrom@wsp.com 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/34 

  

2018-03-12 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2018/128 

§ 28 Val av representant (tjänsteman) och en ersättare 

till Skogsstyrelsens lokala Sektorsråd 

Kommunstyrelsen skall utse en representant och en ersättare till Skogsstyrelsens 

lokala Sektorsråd för mandatperioden. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-02-07. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef till ordinarie 

representant och Linnéa Skarped, naturvårds- och miljöhandläggare, till ersättare. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Handläggare Ingela Axelsson 
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Dnr KS 2018/143 

§ 29 Remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i 

Värmland och regionen 

Landstingsfullmäktige beslutade 2017-08-29 att ansöka hos regeringen om att få 

överta det regionala utvecklingsansvaret, enligt Lag om 

regionaltutvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), från 2019-01-01. 

En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och regionen är en 

förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete. Parterna utför 

uppgifter som är ömsesidigt beroende av varandra. När samtliga parter förstår 

varandra, underlättar för varandra och har en gemensam målbild, kan uppgifterna 

utföras effektivt och säkert. En aktiv samverkan ska prägla de offentliga 

verksamheterna i Värmland, där en öppen dialog mellan parterna möjliggör en 

tillitsfull, stabil gemensam utveckling och ett effektivt förbättringsarbete. 

Utgångspunkten för det regionala utvecklingsarbetet är den regionala 

utvecklingsstrategin - Värmlandsstrategin. Parterna är överens om att tillsammans 

samverka kring och bidra till att förverkliga målen i Värmlandsstrategin. 

Syftet med samverkan 

Det övergripande syftet med samverkan är att upprätthålla en långsiktig och 

strategisk planering för Värmland, som bidrar till att gemensamma resurser 

används på ett effektivt sätt. Samverkan sker i frågor som är av strategisk 

betydelse för Värmlands långsiktiga utveckling. Dessutom hanteras gemensamma 

utvecklingsfrågor som påverkar relationen mellan regionen och kommunerna, till 

exempel när det gäller ansvarsfördelning eller finansiering 

Ansvarsfördelning 

Parternas grunduppdrag och ansvar som huvudmän är utgångspunkten för 

samverkan kring frågor av betydelse för länets fortsatta utveckling. Parterna är 

överens om att hanteringen av nya eller tillkommande frågor och ansvarsområden 

ska diskuteras i samverkansstrukturen. Det finns frågor där kommuner och 

regionen har ett delat ansvar. Det handlar till exempel om infrastruktur, 

kollektivtrafik, kompetensförsörjning, kultur, miljö- och klimat, 

näringslivsutveckling, hälso- och sjukvård samt folkhälsofrågor. Parterna är 

överens om att samverka kring sådana gemensamma frågor. 

Regionens och kommunernas respektive ansvar och uppdrag samt det regionala 

utvecklingsuppdraget finns närmare beskrivet i samverkansavtalet. 
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En förutsättning för en god samverkan är att den sker både på politisk- och 

tjänstemannanivå. Samverkan bör ske såväl på en övergripande strategisk nivå 

som inom olika sakområden. 

Arbetsordning; 

 Vid sammanträde inom samverkansstrukturen ska 

sammanträdesanteckningar föras. Det som i nämnd eller styrelse benämns 

som beslut ska benämnas som ställningstaganden. Anteckningarna ska 

skyndsamt expedieras till respektive part. 

 Samtal och dialog ska föras i så tidiga skeden som möjligt. Det är viktigt 

att alla parter ges förutsättningar att bedriva påverkan och föra fram sina 

synpunkter. Detta förutsätter öppenhet och transparens hos samtliga 

parter. 

 Samtliga parter äger rätt att initiera ärenden inom ramen för 

samverkansstrukturen. Samverkansstrukturen kan, med eller utan 

deltagande av regionen representanter, även användas som mötesplats för 

kommunerna för hantering av mellankommunala frågor. 

Handlingar i ärendet 

Missiv, remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen. 

Remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen. 

Beslut 

Hagfors kommun ställer sig positiva till samverkansavtalet mellan kommunerna i 

Värmland och Landstinget i Värmland. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Landstinget i Värmland, 651 82 Karlstad 
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Dnr KS 2018/137 

§ 30 Upphandling av gemensam e-tjänstplattform 

Hagfors kommun samverkar tillsammans med länets alla kommuner genom den 

gemensamma drift- och servicenämnden, som ingår i Karlstads kommuns 

organisation. Ett av de samverkansobjekt som nämnden ansvarar för är den så 

kallade e-tjänsteplattformen. De kommuner som deltar får del av e-

tjänsteplattformen tillsammans med stödtjänster som utförs av Karlstads 

kommuns Kontaktcenter (före detta e-kontoret). För detta uppdrag betalar de 

samverkande kommunerna ersättning till drift- och servicenämnden enligt en 

särskild fördelningsnyckel. Nuvarande avtal med e-tjänsteplattformens leverantör 

har löpt ut och drift- och servicenämnden kommer att genomföra en ny 

upphandling så snart som möjligt. Ambitionen är att upphandlingen ska leda till 

ett kontrakt med en varaktighet på tre år, med möjlighet till årsvisa förlängningar 

upp till och med totalt åtta år. Den beslutade finansieringsmodellen kommer att 

vara utgångspunkt för hur kostnaderna fördelas även när ny e-tjänsteportal 

upphandlats. Det betyder att kostnaden kan förändras beroende på invånarantal, 

antal e-tjänster samt det totala antalet samverkande kommuner och organisationer. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-02-26 § 1 

Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse 2018-02-19 

Drift- och servicenämndens protokoll, 2018-01-26 § 6 

Finansieringsmodell 

Beslut 

1. Hagfors kommun medverkar i upphandlingen av e-tjänsteplattform och 

förbinder sig att betala för sin andel enligt den finansieringsmodell som tagits 

fram för 2018 och beslutats av den gemensamma drift- och servicenämnden. 

Detta gäller tills ett nytt avtal för e-tjänsteplattform börjar löpa. 

2. Hagfors kommun förbinder sig att betala för sin del av den faktiska kostnaden 

under hela avtalsperioden för den e-tjänsteplattform som vinner den kommande 

upphandlingen. Den enligt punkt 1 beslutade finansieringsmodellen kommer att 

vara utgångspunkt när den nya kostnaden beräknas, men den nuvarande 

kostnadsbegränsningen på fyra kronor per invånare tas bort. 
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3. Hagfors kommun kan i avtalet med en ny leverantör av e-tjänsteplattform få 

göra viss egen utveckling samt köpa konsulttjänster. Kostnaderna för den här 

typen av tillägg betalas av den enskilda kommunen och ingår inte i den 

gemensamma finansieringsmodellen. 

4. Det är en förutsättning för besluten enligt punkterna 1-3 att om landstinget i 

Värmland tillkommer som samverkande part för e-tjänsteplattformen kommer 

landstinget att få betala motsvarande Karlstads invånarantal i 

finansieringsmodellen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Drift- och servicenämnden, Karlstads kommun 
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Dnr KS 2018/135 

§ 31 Införande av resebidrag för eftergymnasiala 

studier 

Resebidraget till eftergymnasiala studier för folkbokförda i Hagfors kommun 

syftar till att fler medborgare upptäcker hur enkelt det är att bo i kommunen och 

samtidigt studera på ett högre lärosäte. 

Ambitionen är att resebidraget ska ha en positiv påverkan på flera av 

Hagforsstrategins målsättningar. Bidraget ska underlätta till att fler har möjlighet 

att bo kvar i vår kommun och på så vis bidra till en positiv befolkningsutveckling. 

Hagfors kommun ska uppmuntra utbildning genom hela livet och resebidraget 

ämnar höja andelen medborgare med eftergymnasial utbildning. En höjd 

kompetens ger individen fler möjligheter i arbetslivet och det ger Hagfors 

kommuns arbetsgivare, både offentliga och privata, en starkare 

kompetensförsörjning. 

Den studerande ska vara folkbokförd i Hagfors kommun och studera på heltid. 

Hagfors kommun ersätter den studerande med högst 50 % av det belopp per 

månad som Värmlandstrafikens månadskort kostar. I de fall kollektivtrafik inom 

rimligt tidsintervall inte finns att tillgå gäller samma beloppstak vid användande 

av egen bil. 

Administrativa enheten får ansvaret för införandet och handläggningen av 

resebidraget. Resebidraget införs från och med ht 2018 med första utbetalning 

under våren 2019. Resebidraget införs under en försöksperiod om tre år, vilket 

innebär sex terminer, varför sista bidragsberättigande studieperiod blir 

vårterminen 2021. Därefter skall en utvärdering göras och nytt beslut tas om 

eventuell fortsättning. 

Beräknad kostnad för perioden uppgår till 600 000 kr vilka föreslås tas från de 

avsatta medlen för implementering av Hagforsstrategin. Kostnadsberäkningen är 

gjord på antagandet att 30 stycken studerande kommer att nyttja möjligheten att 

söka resebidrag. Uppskattad arbetsinsats för handläggning, informationsspridning 

med flera tillhörande arbetsuppgifter uppgår till två arbetsdagar per år. Mer arbete 

kommer dock att krävas initialt vid införandet. 

I övrigt ska upprättat regelverk för resebidrag följas vid handläggning och beslut. 
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Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-02-26 § 2 

Utvecklingschef Lars Nyborgs och utvecklingskoordinator Christoffer Branzéns 

tjänsteskrivelse. 

Upprättat förslag till regler för resebidrag för eftergymnasiala studier. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa resebidrag för eftergymnasiala studier från 

och med höstterminen 2018 till och med vårterminen 2021 enligt upprättat förslag 

samt att anta upprättat regelverk för resebidrag för eftergymnasiala studier. Efter 

denna period skall en utvärdering göras. Kostnaden tas från avsatta medel för 

implementeringen av Hagforsstrategin. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2017/403 

§ 32 Ansökan om bidrag till taltidningen  

Taltidningen Värmlänningen är en taltidning som produceras av synskadades 

riksförbund i Värmland (SRF). Den innehåller information från synskadades 

riksförbund, notiser från dagstidningar samt kommunala nyheter och kungörelser. 

Deltagande kommuner skickar in material som kan vara av allmänt intresse. 

Synskadade får del av tidningen kostnadsfritt, kommunen avlägger en avgift för 

det kommunala deltagandet. 2016 fördes dialog omkring Taltidningen 

Värmlänningen och hur rådet för funktionshinderfrågor ställer sig till att använda 

medel ur budgeten för föreningsbidrag för ändamålet. Under 2017 har 

Taltidningen Värmlänningen finansierats av föreningsbidraget till hälften samt ett 

bidrag från biblioteket till andra hälften.  Detta efter att frågan bland annat varit 

uppe för dialog under våren i samband med ansökan av föreningsbidrag. Vid 2017 

års sista råd för funktionshinderfrågor 2017-11-14 medverkade ombudsman för 

Synskadades Riksförbund i Värmland för att informera om taltidningen. I enlighet 

med mål uppsatta i funktionshinderplanen ska samhällsinformation och politiska 

beslut tillhandahållas på ett sådant sätt att personer oavsett funktionsnedsättning 

kan ta del av denna.  Hagfors kommuns hemsida har uppgraderas och lanserats i 

ny version under hösten 2016. Den nu etablerade hemsidan är lättläst och 

innehåller en lyssnafunktion. Den upplästa webben finns tillgänglig till alla och 

inte till en riktad målgrupp. Om inte möjlighet att ta del av denna i egna hemmet 

finns, har alla möjlighet att ta del av den från biblioteket med eller utan stöd från 

personalen på plats. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-02-26 § 9 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-02-08 

Brev från Synskadades Förening Klarälvdalen och SPF Älvdalingen Ekshärad. 

Förslag på sammanträdet 

Hans Liljas (L) och Mikael Edvardsson (SD) yrkar på ändring av liggande 

förslag:  

”Vi anser att Taltidningen ska få 20 000 kronor i bidrag direkt från kommunen”. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer liggande förslag mot ändringsförslaget och 

finner bifall för liggande förslag genom acklamation.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna separat bidrag till eller betala 

kommunmedverkan i Taltidningen Värmlänningen utan hänvisar till att möjlighet 

finns att ta del av kommuninformaton via kommunens webbsida. 

Kommunstyrelsen ser beslutet som svar på skrivelsen från Synskadades Förening 

Klarälvdalen och SPF Älvdalingen Ekshärad angående Kommunala 

handlingsprogrammet för funktionsnedsatta personer och indraget stöd till – 

kommunala blocket- i taltidnigen Värmlänningen, som Synskadades Riksförbund 

Värmlandsdistriktet ger ut. 

Reservation 

Hans Liljas (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Synskadades Förening Klarälvdalen 

SPF Älvdalingen Ekshärad 

Socialchef Maria Persson 

Bibliotekschef Tina Bergenbrink 
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Dnr KS 2017/15 

§ 33 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 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-02-27 § 5 

Motion från Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L) och Roger Brodin (M) 

Förslag på sammanträdet 

Åsa Johansson (S) yrkar på ändring av liggande förslag: 

”Kommunfullmäktige bifaller motionen”. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer liggande förslag mot ändringsförslaget och 

finner bifall för ändringsförslaget genom acklamation.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

_____  

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningschef Tove Frostvik 
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Dnr KS 2018/154 

§ 34 Avsägelse av uppdrag/Ann-Sofie Ronacher 

Ann-Sofie Ronacher (S) avsäger sig i skrivelse, 2018-02-26, sitt uppdrag som 

ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. 

Handlingar i ärendet 

Ann-Sofie Ronachers avsägelse, 2018-02-26 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar bifalla framställan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Nämndsekretariatet 
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Dnr KS 2018/155 

§ 35 Fyllnadsval av ordförande och ledamot till 

samhällsbyggnadsutskottet 

Då Ann-Sofie Ronacher (S) har avsagt sig sin plats som ordförande i 

samhällsbyggnadsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2015-2018. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-03-05 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Tomas Pettersson (S) till ordförande och Ann-

Sofie Ronacher (S) till ledamot i samhällsbyggnadsutskottet för mandatperioden 

2015-2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ann-Sofie Ronacher 

Tomas Pettersson 

Nämndsekretariatet 

Personalenheten 
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Dnr KS 2018/23 

§ 36 Anmälningar 

Dnr MB 2018/8 

Delegeringsordning för miljö- och byggnämnden, allmänna bestämmelser  

Dnr 2014/490 handling 43 

Rapportering från myndigheter och kommuner till vattenmyndigheterna om 

genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021 

Dnr 2017/305 handling 12 

Kammarrätten beslut om att inte meddela prövningstillstånd angående skolskjuts 

– särskilda skäl 

Dnr 2017/360 handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC grundskola) 

Dnr 2017/375 handling 3 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Råda skola) 

Dnr 2017/400 handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Sunnemo skola) 

Dnr 2017/401 handling 2 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 

grundskola) 

Dnr 2018/1 handling 16 

Förslag till fortsatt bibliotekssamverkan 

Dnr 2018/4 handling 3 

Inspektionen för vård och omsorg – Beslut angående ansökan om tillstånd att 

bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende enl SoL. 

Dnr 2018/11 handling 6 

Formpipe: Personuppgiftsbiträdesavtal 

Dnr 2018/11 handling 10 

Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering 

Dnr 2018/12, handling 3-6 

Skolavtal: Västerås stad 

Dnr 2018/117 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC grundskola) 
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Dnr 2018/122 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet) 

Dnr 2018/129 

Skolinspektionens beslut – Anmälan om en elevs situation vid 

Älvstrandsgymnasiet 

Dnr 2018/134 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC grundskola) 

Hagfors kommuns personalblad mars 2018 

Säkerhetspolisen: Information om verksamheten 2017 

Återrapportering till Socialstyrelsen av stimulansmedel för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen 2017 

Värmlands läns vårdförbunds förbundsbrev januari 2018 

Verksamhetsberättelse 2017 Familjecentralen Kärnhuset 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2018/23 

§ 37 Delegeringsbeslut 

Dnr 2018/5 handling 6 

Personalärenden – januari 2018 

Dnr 2018/5 handling 7 

Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Korpföreningen 

Edebäcks Fritid 

Dnr 2018/5 handling 8 

Deltagandet i projektet ”Network of European Sustainable TasteCities (Nestcit)” 

Dnr 2018/5 handling 9 

Yttrande angående antagande av hemvärnsman 

Dnr 2018/8 handling 7 

Delegeringsbeslut t o m januari 2018 Familjeenheten 

Dnr 2018/8 handling 8 

Delegeringsbeslut t o m januari 2018 Ekonomiskt bistånd 

Dnr 2018/8 handling 9 

Delegeringsbeslut t o m januari 2018 Vård- och behandling 

Dnr 2018/8 handling 10 

Delegeringsbeslut t o m januari 2018 Vård- och omsorg 

Dnr 2018/8 handling 11 

Delegeringsbeslut t o m januari 2018 LSS och Socialpsykiatri 

Dnr 2018/8 handling 12 

Delegeringsbeslut t o m januari 2018 Bostadsanpassning 

Dnr 2018/9 handling 1 

Delegeringsbeslut Ansökan från Hagfors Brukshotell AB om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-02-26 §§ 1-5 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2018-02-26 §§ 7-11 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-02-26 §§ S 17-33 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-02-27 §§ 4-6 
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Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2018-02-27 § S 2 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 38 Information 

Kommunchef Jan Lilja informerade om att Åke Karlsson har tillträtt tjänsten som 

ny vård- och omsorgschef. 

_____ 

 
 


