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Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00–20:45 Ajournering 19:35-19:50 

  

Beslutande Åsa Johansson (S) 

Göran Eriksson (S) 

Ann-Sofie Ronacher (S) 

Anders Skogfeldt (SD) 

Stellan Andersson (C) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Anna Hammar (V) 

Pernilla Boström (S) 

Hans Liljas (L) 

Hans-Olov Stöllman (S) 

Mikael Edvardsson (SD) 

Margot Karlsson (S) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Ingemar Tönnberg (S) 

Kristoffer Ejnermark (V) 

Jan Klarström (SD) 

Mikael Dahlqvist (S) 

Ulla Lundh (S) 

Celal Aslan (C) 

Jan Bohlin (S) 

Magnus Hynell (L) 

Karl Persson (SD) 

Jan Bergqvist (S) 

Anna-Greta Johansson (S) 

Keith Aheinen (V) 

Ingegärd Olsson (S) 

Liselotte Westlund (C) 

Ann-Christine Janhagen Olsén (S) 

Annika Arnesdotter (MP) 

Kenneth Olsson (M) 

Roger Brodin (M) 

Kjell Persson (S) 

Lena Svensson (S) 

Leif Andersson (S) 

Anders Nilsson (SD) 

  

Övriga Thordis Stålhandske (S) 

Inge-Marie Byström (S) 

Jan Lilja, kommunchef 

Helena Granlund, 

kommunsekreterare 

 

Jonas Nilsson, ekonomichef 

Nils-Göran Holmqvist, revisor 

Cleas-Henrik Engström, revisor 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2016-11-01 

  

Avser paragrafer 58 - 74 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Sten-Inge Olsson 
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Justerande  

 Margot Karlsson Anna-Karin Berglund 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2016-10-31 

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-02 

Datum då anslaget tas ned 2016-11-24 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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Dnr KS 2016/350 

§ 58 Information om livslängsbedömning av pannor i 

Hagfors Energi AB:s verksamhet 

Ordföranden i Hagfors Energi AB, Jan Bohlin, och VD för bolaget, Jonas Nilsson, 

informerar kommunfullmäktige om livslängdsbedömningen av pannor i Hagfors 

Energi AB:s verksamhet. 

Under våren 2016 har ett uppdrag genomförts om när pannorna behöver bytas ut i 

verksamheten.  

Tack vare bra teknisk status på grund av gott underhåll behöver vissa pannor 

troligtvis inte bytas ut förrän om närmare tio år medan övriga pannor har en 

livslängd på minst tio år.  

_____ 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 6/26 

  

2016-10-31 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2015/15 

§ 59 Svar på medborgarförslag, Hundrastgård 

Uddeholm  

Hagfors kommun har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska se över möjligheten rusta upp och åtgärda staketet vid fd förskolan 

Vitsippan för att möjliggöra för hundägare att använda marken som hundrastgård. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 § 66 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Då före detta förskolan Vitsippan inte är kommunal mark utan ägs av privatperson 

kan kommunen inte tillgodose förslagsställarens önskemål utan hänvisar till 

fastighetsägaren. Upplysning om fastighetsägare lämnas av 

Samhällsbyggnadsavdelningen efter begäran. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 129 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-08-23  

*********** skrivelse 2015-06-05  

Kommunfullmäktiges beslut § 66, 2015-09-28. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

********************** 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Dnr KS 2015/15 

§ 60 Svar på medborgarförslag - Hundrastgårdar 

Hagfors kommun har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska anordna en eller flera hundrastgårdar i centrala Hagfors. 

Förslagställaren menar att en eller flera allmänna hundrastgårdar skulle kunna 

anordnas exempelvis där flera lägenhetshus har rivits. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28, § 67 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Under våren 2016 har alternativen setts över och förutsättningarna för vad som 

erfordras för att en rastgård skall vara attraktiv har setts över. Det som 

framkommit är att en hundrastgård behöver vara centralt belägen och omfatta en 

relativt stor yta, ungefär i storlek som en normal fotbollsplan och omgärdas av 

minst 180 cm högt stängsel. Det bör finnas bänkar, hundlatriner samt närhet till 

vatten. Vidare behöver området vara belyst för att kunna användas under kvällar 

även under de mörka årstiderna. 

Med hänsyn till ljud och hygien är bedömningen att det generellt inte är lämpligt 

att anlägga en hundrastgård allt för nära bostadsbebyggelse, de grönområden som 

finns där bostadshus avvecklats bedöms därför inte som lämpliga då flera av dessa 

ligger i anslutning till kvarvarande bebyggelse. För att tillgodose en trygg och 

säker miljö kräver förvaltning av en bra hundrastgård regelbunden kontroll minst 

1 gång per vecka exkl. ordinarie skötsel för att undvika sanitära problem samt 

skaderisker såsom t.ex. glaskross, skadegörelse eller annan nedskräpning kan 

utgöra. 

Inom Hagfors Kommun finns två kända privata initiativ med hägnade områden 

för rast och träning, varav ett centralt i tätorten och ett lite större hägn i anslutning 

till travbanan. Möjligheten att samverka eller samarbeta med någon av de privata 

aktörerna har inte utretts. 

Hagfors Kommuns sammanvägda bedömning är att det dels inte finns tillräckligt 

stora ytor lämpliga för ändamålet så pass centralt som önskas samt att 

förutsättningarna för en attraktiv och trygg rastgård inte kan uppfyllas.  

Hagfors Kommun avser därmed inte anlägga en rastgård i kommunal regi. 

Hagfors Kommun hänvisar istället till de privata initiativ som redan finns inom 

orten. 
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Hagfors Kommun är dock positivt till fler privata initiativ och vill med detta 

också uppmuntra förslagställaren att återkomma om frågan om rastgård kan 

utvecklas på lämplig plats och hanteras t.ex. genom samverkan med företag och 

föreningar inom orten. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 130 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2016-08-23 

************* skrivelse, 2015-06-11 

Kommunfullmäktiges beslut § 67, 2015-09-28 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

**************** 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Dnr KS 2016/16 

§ 61 Svar på medborgarförslag om försköning av 

infarterna till Råda samhälle  

Bert Lindgren, Råda inkom 160504 med ett medborgarförslag om försköning av 

infarterna till Råda. Han har önskemål om att blommor skall sättas på refugerna 

vid de båda infarterna till Råda samhälle. 

Vid kontakt med Trafikverket så medger de inte några blomsterarrangemang vid 

den norra infarten, vid ICA Åhströms, då den infarten tillhör Trafikverket och de 

tillåter inte blomsterarrangemang på refuger så nära riksväg 62. 

Kommunen äger den södra infarten och skall till 2017 se om det går att sätta upp 

något arrangemang på den refugen. Arrangemanget får dels inte skymma sikten i 

korsningen och måste stå så långt in från riksväg 62 då det kan vara ett 

arbetsmiljöproblem när kommunens personal skall sköta blommorna. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 131 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2016-08-23  

*************** skrivelse, 2016-05-04 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

********************* 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Dnr KS 2016/16 

§ 62 Svar på medborgarförslag om utökning av 

parkeringstiden på affärsgatorna Skol-, Kyrko- och 

Köpmangatan, Hagfors  

Susanne Lövenheim har 2016-03-11 kommit in med ett medborgarförslag där hon 

skriver att hon önskar utökning av parkeringstiden på ovanstående gator från 1 

timme till 2 timmar. 

Idag är det 1 timme på Skolgatan och 2 timmar på Kyrko- och Köpmangatan. 

I samband med att ombyggnation kommer att ske av Skolgatan under 2016 

kommer även Skolgatan att få tillåten tid för parkering i 2 timmar. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-12 § 132 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2016-08-23. 

************ skrivelse, 2016-04-11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är bifallet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

********************** 

Trafikhandläggare Ingela Axelsson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Dnr KS 2016/16 

§ 63 Svar på medborgarförslag om att solskydda 

skolgårdar, förskolor och lekplatser 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska solskydda skolgårdar, förskola och 

lekplatser. 

Förslagsställaren tar med sitt förslag upp ett mycket viktigt ämne. Idag vet vi att 

omkring 90 procent av all hudcancer sannolikt orsakas av för mycket 

solexponering. 

Barn är särskilt känsliga i detta avseende och alla föräldrar och alla som arbetar 

med barn behöver ha en grundläggande kunskap om hur man skyddar barnen på 

bästa sätt utan att för den skull begränsa deras möjligheter till utevistelse. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har 2013 tagit initiativ till att skicka publikationen ”En 

bok om solen” till alla skolor med barn i årskurs 2. Till boken har man även 

bifogat en lärarhandledning där lärarpersonalen får användbara tips om hur man 

kan arbeta med boken. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har även gett ut broschyren ”Solskyddsfaktorer – sju 

tips för säkrare lekplatser och friskare barn” och som inriktas just på vad man bör 

tänka på för att skydda barn mot för mycket sol. Informationen finns på 

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se. 

Hagfors kommuns arbete inriktas på att skapa så pedagogiskt inbjudande skol- 

och lekmiljöer som möjligt samtidigt som säkerhetsfrågor av olika slag tas hänsyn 

till. Vissa säkerhetsföreskrifter är bindande när det gäller till exempel lekplatsers 

utformning och utrustning. Kommunens ambition är att hela tiden ligga i framkant 

för att uppfylla alla reglerade krav från myndigheterna samt att ta så stor hänsyn 

som möjligt till rekommendationer och föreslagna arbetssätt för att uppnå våra 

mål på bästa sätt. 

Både skola och teknisk förvaltning hos Hagfors kommun har tagit del av 

information om behovet av att skydda barn mot alltför stark sol. Kommunens 

fastighetsavdelning följer diskussion och kunskapsutveckling inom området, 

bland annat via Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Några bindande 

riktlinjer finns inte och Hagfors kommun har inte utarbetat någon särskild plan för 

detta. Däremot är det viktigt att se till att kunskapen om risken med alltför mycket 

sol för små barn ökar och tas tillvara. Det är därför viktigt att personal som arbetar 

med barn samt utemiljöers utformning följer den kunskapsutveckling som pågår 

inom området vilket också sker idag. 
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Anpassningen av skolors utemiljö är idag i första hand en verksamhetsfråga. Det 

betyder att om exempelvis skolan väcker frågan om en speciell anpassning så kan 

kommunens fastighetsavdelning bistå med kunskap och eventuella insatser för att 

åtgärda miljöer där små barn riskerar att exponeras för alltför mycket sol. 

Kostnader och budget för eventuella åtgärder bör i sådant fall belasta 

verksamheten. 

Jag är övertygad om att kunskapen om riskerna med alltför mycket exponering av 

sol för små barn efterhand kommer att vara en naturlig del i de 

planeringsförutsättningar som kommunen arbetar utifrån vad gäller barns miljö i 

vår kommun. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-12 § 133 

Ordförande barn- och bildningsutskottet Göran Erikssons skrivelse, 2016-06-22 

*************** skrivelse, 2016-04-17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

********************* 

Göran Eriksson, ordförande barn- och bildningsutskottet 
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Dnr KS 2016/316 

§ 64 Delårsbokslut 2016 

Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari – augusti 2016 

samt prognos för helåret. 

Delårsbokslutet per 31 augusti 2016 uppvisar ett positivt resultat på 60,5 miljoner 

kronor (Mkr). Budgeterat resultat för motsvarande period är +32,6 Mkr vilket 

således innebär en positiv resultatavvikelse med 27,5 Mkr. Utfallet per 31 augusti 

2015 var +50,5 Mkr. Således är utfallet för perioden januari-augusti 2016 10,0 

Mkr bättre än motsvarande period året innan.   

Prognosen för hela året 2016 antas bli +17,8 Mkr. Detta innebär en positiv 

avvikelse med +6,1 Mkr mot budgeterat resultat för 2016. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17 § 138 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-10-10 

Delårsrapport januari-augusti 2016 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-09-28. 

Delårsrapport för samhällsbyggnadsutskottet januari-augusti 2016. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Samtliga berörda verksamheter 
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Dnr KS 2016/337 

§ 65 Rapport från kommunrevisorerna 

Revisorerna ska varje år uttala sig om ansvarsfrågan i revisionsberättelsen. En 

viktig del i ansvarsutövandet är att bedöma kommunstyrelsens och nämndernas 

sätt att utöva kontroll. Av kommunallagen framgår att nämnderna ska se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig. Syftet med granskning är att översiktligt 

bedöma hur dessa politiska organ arbetar med kontroll och uppföljning av 

ekonomi, prestationer och kvalitet. 

Kommunrevisorerna bedömer, efter genomförd granskning, att den interna 

kontrollen inte är tillräcklig och rekommenderar kommunstyrelsen att vidta de 

åtgärder som presenteras i rapporten. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17 § 139 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse 2016-10-10 

Rapport från revisorerna 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 15/26 

  

2016-10-31 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr VN 2016/6 

§ 66 Tid för röstsammanräkning 

Enligt lag (1994:692) om kommunala omröstningar 2 § ska fullmäktige i 

anslutning till beslut att hålla en folkomröstning besluta om  

1. dag för omröstningen, 

2. omröstningsdistrikt och vallokaler, 

3. den fråga och de svaralternativ som ska ställas till de röstberättigade, 

4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 

vallokalen, samt 

6. när röstsammanräkningen ska vara avslutad. 

Dagen för röstsammanräkningen beslutades på kommunfullmäktiges 

sammanträde 2016-06-27 § 48. 

Då sammanräkningen är offentlig, bör tidpunkten för sammanräkningen ligga på 

kvällstid. Förslaget är att röstsammanräkningen sker onsdag 2016-11-16 klockan 

18:00 för att sedan vara avslutad senast klockan 23:00. 

Handlingar i ärendet 

Valnämndens protokoll, 2016-10-12 § 19 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tidpunkten för röstsammanräkningen blir onsdag 

2016-11-16 klockan 18:00 och att sammanräkningen ska vara avslutad senast 

klockan 23:00. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Valnämndens ordförande Jan Bohlin 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 16/26 

  

2016-10-31 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2016/341 

§ 67 Anstånd Exploateringsavtal, Hagfors Råda 1:262 

KEWAB, Kenneth Wahlström AB (556378-6093) ansöker som Exploatör om 1 

års anstånd med exploatering av fastigheten Hagfors Råda 1:262. Exploatören är 

skyldig att inom 2 år från det att avtal signerades bebygga området, något som 

inte har gjorts. 

Anledning till att området inte har bebyggts och att anstånd önskas är att första 

tiden med husproduktion för Huspartner har varit väldigt intensiv och allt fokus 

har krävts på de projekt som företaget har bedrivit lokalt. Därför har inte planen 

att utveckla fabriken mot mer storskalig produktion och etablering av lokala 

återförsäljare runt om i Sverige, vilket kräver mer ytor och ökad produktion 

kunnat genomföras. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17 § 143 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2016-10-11 

Anstånd exploateringsavtal, 2016-10-10 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga genomförandetiden i 

exploateringsavtalet med 1 år från det att avtalstiden löpt ut. Exploateringsplanen 

enligt avtal skall vara genomförd i enlighet med avtalet senast 2017-10-01. I det 

fall exploatering ej genomförts till 2017-10-01 i enlighet med vad som i övrigt 

avtalats i exploateringsavtal daterat 2014-10-01 skall exploatören till Hagfors 

kommun erlägga vite om 10 kr/kvm köpt mark. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef Louise Sjöholm 

Ekonom Marianne Eriksson 
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Dnr KS 2016/324 

§ 68 Förändrad förbundsordning Klarälvdalens 

samordningsförbund 

Klarälvdalens Samordningsförbund är ett samordningsförbund mellan Hagfors 

kommun, Forshaga kommun, Munkfors kommun, Landstinget i Värmland, 

Arbetsförmedlingen och 

En revidering av samordningsförbundets förbundsordning har skett med ett flertal 

omformuleringar och tillägg. Dessutom har § 15 gällande inträde tagits bort i sin 

helhet. Ändringarna som är gjorda ligger i linje med övriga Värmlandsförbund. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17 § 140 

Klarälvdalens Samordningsförbunds skrivelse 2016-02-11 

Förslag på ny förbundsordning 

Aktuell förbundsordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige i Hagfors kommun tillstyrker ny förbundsordning för 

Klarälvdalens Samordningsförbund 

_____ 

Beslutet skickas till 

Marie Antonnen, Klarälvdalens Samordningsförbund, Box 936, 667 22, Forshaga 
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Dnr KS 2016/182 

§ 69 Redovisning av motioner och medborgarförslag 

som ej besvarats 

Kommunstyrelsen skall i april och oktober varje år redovisa till 

kommunfullmäktige de motioner och medborgarförslag som ännu inte har 

besvarats. 

Fram till och med 2016-10-10 finns inga obesvarade motioner. 

Följande medborgarförslag har till och med 2016-10-10 inte besvarats: 

Dnr 2015/15 handling 24 

Medborgarförslag - användande av förskolan Vitsippans staket för hundrastgård 

Dnr 2015/15 handling 28 

Medborgarförslag angående hundrastgård 

2016/16 handling 1 

Medborgarförslag angående en selfie-bänk vid Uvån 

2016/16 handling 2 

Medborgarförslag angående utökad parkeringstid på affärsgatorna i Hagfors. 

2016/16 handling 3 

Medborgarförslag angående solskydd på skolgårdar, förskolor och lekplatser 

2016/16 handling 4 

Medborgarförslag angående publicering av utredningar på kommunens hemsida 

2016/16 handling 5 

Medborgarförslag angående försköning av Råda 

2016/16 handling 6 

Medborgarförslag angående lekplatser i Uddeholm 

2016/16 handling  

Medborgarförslag angående lekplats i Sunnemo 

2016/16 handling 9 

Medborgarförslag angående främjande av turismen 

2016/16 handling 12 

Medborgarförslag angående störningsplank vid Sunnemo skola 
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2016/16 handling 13 

Medborgarförslag angående försköning av infarterna till Råda samhälle 

2016/16 handling 17 

Medborgarförslag angående önskemål om uppröjning vid utsiktstornet på 

Värmullsåsen 

2016/16 handling 18 

Medborgarförslag angående miljögifter och farliga kemikalier i förskolor 

2016/16 handling 25 

Medborgarförslag angående utökad parkeringstid vid biblioteket 

2016/16 handling 26 

Medborgarförslag angående röjning av Klarälvsbanan 

2016/16 handling 27 

Medborgarförslag angående kolonilott 

2016/16 handling 32 

Medborgarförslag angående belysning vid busshållsplats 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17 § 141 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-10-10 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och medborgarförslag 

som ej besvarats 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 2016/181 

§ 70 Återrapportering och uppföljning av ej verkställda 

beslut 

Dnr KS 2016/35 

Återrapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § SoL, sociala 

avdelningen 

Dnr KS 2016/35 

Återrapportering av ej verkställda beslut enligt 28 f-g §§ LSS, sociala avdelningen 

Dnr KS 2016/35 

Återrapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om 

personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg 

Dnr KS 2016/35 

Återrapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom 

omsorg om personer med funktionshinder 

Dnr KS 2016/52 

Återrapportering av ej verkställda beslut, vård- och omsorg 2016 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17 § 142 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-10-10 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 

verkställda beslut 

_____ 

Beslutet skickas till 

Eva Alama, vård- och omsorgschef 

Monica Hammar, socialchef 
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Dnr KS 2016/283 

§ 71 Reviderad länsöverenskommelse ”Vård och stöd 

vid missbruk och beroende” samt ny organisation för 

ledning styrning och utveckling av länets 

missbruksvård 

Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund, där samtliga 

värmlandskommuner är medlemmar. Förbundet är huvudman för 

Beroendecentrum, ett HVB-hem med tillgång till psykiatrisk öppenvård hela 

dygnet samt för Flöjten, ett akut- och utredningshem för barn 0-12 år och deras 

familjer. Förbundet ansvarar också för kommunernas utvecklingsfrågor inom 

missbruks- och beroendeområdet; samverkan, metodutveckling och 

brukarmedverkan. 

Mellan landstinget i Värmland och länets kommuner finns en gemensam 

länsöverenskommelse gällande vård och stöd vid missbruk och beroende. 

Överenskommelsen har reviderats i enlighet med gällande lagstiftning och 

kompletterats med en länsöverenskommelse gällande dopingmissbruk. 

För att säkerställa ett långsiktigt utvecklingsarbete och samverkan mellan 

kommunerna och landstinget inom missbruksvården föreslås att en politisk 

styrgrupp inrättas med fyra ledamöter jämte ersättare; två från landstinget i 

Värmland och två från länets kommuner. Under den politiska styrgruppen inrättas 

en central ledningsgrupp, vilken bereder ärenden till den politiska styrgruppen. 

Ledningsgruppen skall utgöras av representanter från Landstinget i Värmland och 

länets kommuner. En operativ styrgrupp på tjänstemannanivå tillskapas också för 

Beroendecentrum, vars uppgift är att svara för verksamhetens drifts- och 

utvecklingsfrågor. 

Förändringen innebär att Värmlands läns förbundsordning § 3 revideras. 

Handlingar i ärendet 

Värmlands läns vårdförbunds skrivelse till kommunfullmäktigeförsamlingarna i 

Värmland, med bilagor. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna; 

reviderad länsöverenskommelse ”Vård- och stöd vid missbruk och beroende” 

2012-02-20 

förslag till ny organisation styrgrupp Beroendecentrum Värmland samt ny 

organisation ledning, styrning och utveckling av länets missbruks- och 

beroendevård, samt att 

godkänna reviderad förbundsordning 2016-03-18. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Monica Hammar, socialchef  

Värmlands läns vårdförbund, Box 93, 667 22 FORSHAGA 
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Dnr KS 2016/15 

§ 72 Svar på interpellation angående 

fadderverksamhet 

I oktober 2012 inkom en skrivelse från Anna Hammar gällande integration i det 

svenska samhället. Den handlar om integration genom ett frivilligt/ideellt 

engagemang för att generera mänskliga, och på sikt även samhällsekonomiska, 

vinster. 

I början av 2014 fick utvecklingsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att i 

samarbete med lämpliga föreningar starta upp fadderverksamhet för kommunens 

flyktingar. Föreningsutvecklaren gjorde under första kvartalet 2014 en 

undersökning hos föreningar och andra potentiella resurser i Hagfors kommun om 

hur man ställde sig till att arbeta med ett faddersystem. Ingen av de tillfrågade 

föreningarna var villiga att arbeta med ett sådant system och intresset var vagt. 

Detta är en av huvudanledningarna till att ett faddersystem inte har införts. 

Dessutom har personal på föreningsutvecklarposten bytts flera gånger sedan 2013. 

Vad har vi då gjort istället? 

Vi har stöttat föreningar som gör och har gjort ett stort jobb när det gäller 

integration. Inom kommunen finns ett flertal föreningar som tar ett stort ansvar 

när det kommer till integration och detta genomförs på ett naturligt sätt som en del 

i det vanliga föreningsarbetet. Genom att skapa och införa ett system riskerar man 

att det uppfattas som ytterligare en arbetsuppgift och följden kan bli att man 

avstår. 

Vi har arbetat fram konceptet ”Låna en svensk” på biblioteket i Hagfors, där man 

ges möjlighet att sitta ner och prata eller ställa frågor till en kommuninvånare. 

Upp till fem ”utlåningsbara” svenskar ingick i projektet. 

Vi har instiftat ”Mångfald- och integrationsinitiativ” där föreningar, företag och 

privatpersoner har möjlighet att söka bidrag för integrationsfrämjande 

verksamhet. Detta påbörjades 2015 och har, fram tills idag, bland annat gett 

följande resultat: 

– Bidrag till Röda korset för att starta upp en second handbutik med café och 

samtalsverksamhet i centrala Hagfors och i samarbete med ABF genomföra 

integrerade språkträffar. 

– Vardagssvenska med NBV, ett projekt i samarbete med IOGT-NTO där 

asylsökande och kommunplacerade erbjuds en mötesplats för språkutveckling. 
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– Verksamhet för handarbete och samtal. 

– Inköp av utrustning för utförsåkning och annan vintersport genom Ekshärads 

Slalomklubb. Här har man även erbjudit handledare och utbildat i teknik och 

säkerhet. 

– Utbildning i syfte att starta upp innebandy för asylsökande flickor i åldrarna 6-

13 år genom Hagfors Innebandyförening. 

Utöver ovan nämnda exempel är ytterligare projekt i planeringsstadiet. Bland 

annat håller vi på att utarbeta ett samarbete mellan kommunen, 

Arbetsförmedlingen och föreningslivet. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2016-10-27 

Kristoffer Ejnermarks (V) interpellation 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kristoffer Ejnermark, kristoffer.ejnermark@hagfors.se 
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Dnr KS 2016/15 

§ 73 Interpellation om gode män 

Hans Liljas (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

angående antal uppdrag för gode män i överförmyndarnämnden och om det finns 

någon övre gräns för hur många uppdrag en god man får åta sig. 

Kommunstyrelsens ordförande får besvara interpellationen vid 

kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid 

kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

_____ 
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Dnr KS 2016/23 

§ 74 Anmälningar 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-08-29 §§ 37-50 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-12 §§ 118-136 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17 §§ 137-153 

Valnämndens protokoll, 2016-10-12 §§ 19-23 

Gemensam överförmyndarnämnds protokoll 2016-09-29 §§ 82-83, 86-87 

Medborgarförslag – Störningsplank Sunnemo skola 

Medborgarförslag – Uppröjning vid tornet på Värmullsåsen 

Medborgarförslag – Miljögifter och kemikalier i förskolor 

Medborgarförslag – Utökad parkeringstid vid biblioteket 

Medborgarförslag – Röjning av Klarälvsbanan 

Medborgarförslag – Kolonilotter 

Medborgarförslag – Belysning på busshållsplats 

Medborgarförslag – Stadsbuss 

Medborgarförslag – Återvinning 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


