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Dnr KS 2016/180

§ 154 Verksamhets- och budgetuppföljning 2016
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-september 2016 uppgår
till 480,1 miljoner kronor (mkr) vilket är 27,7 mkr lägre än budget (+5,8 %).
Utfördelning av löneökningspott är ännu inte genomförd med anledning av att
samtliga avtal inte är klara på lokal nivå. Prognosen för valnämndens kostnader
för helåret har uppskattningsvis justerats med hänsyn till lokalval.
Långtidsprognos avseende pensionskostnader inhämtats under mars från KPA
med relativt större kostnader än vad som budgeterats.
Årets fjärde prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 16:51) har
använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär större intäkter om 1,3 mkr
jämfört med budgeterat och 1,0 mkr mer intäkter än föregående prognos. Sedan
tidigare har prognosen för finansiella intäkter skruvats ner med hänsyn till
ränteläge samt lägre borgensavgifter från dotterbolagen beroende av lägre
borgensbelopp.
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli +7,7
mkr jämfört med budget (0,012 %). Avvikelserna mot budget i helårsprognosen
är:











Kommunledningsutskottet
IOU: Sociala avdelningen
IOU: Vård- och omsorgsavdelningen
Barn- och bildningsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet
Miljö- och byggnadsnämnden
Valnämnden
Skatteintäkter o generella bidrag
Pensionskostnader
Finansnetto

0,7 mkr
2,7 mkr
-2,5 mkr
1,1 mkr
0,0 mkr
0,3 mkr
-0,3 mkr
1,3 mkr
-1,7 mkr
-0,3 mkr

Budgeterat resultat för 2016 enligt beslut i november 2015 av
kommunfullmäktige var +11,7 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +21,3 mkr.
Förslag till åtgärder:
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till
besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive
verksamhetsrapport.
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Handlingar i ärendet
Budgetuppföljning sammandrag
Utskottens och nämndernas kommentarer
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2016/255

§ 155 Reviderad Budget 2017
Förslag till justerad driftbudget för år 2016 samt plan för åren 2018 och 2019
innebär ett budgeterat resultat för år 2017 med 10 238 000 kr, år 2018 med -2 705
000 kr samt år 2019 med -15 328 000 kr.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-11-10
Förslag till reviderad budget 2017
Förslag på sammanträdet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen att
omorganisationen av barn- och bildning och individ- och familjeomsorg lyfts ur
ärendet för att behandlas separat på kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-18.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande finner bifall för förslaget genom acklamation.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omorganisationen av barn- och bildning och
individ- och familjeomsorg lyfts ur ärendet för att behandlas separat på
kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-18.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för år 2017 samt plan för åren 2018
och 2019 innebär ett budgeterat resultat för år 2017 med 10 238 000 kr, år 2018
med -2 705 000 kr samt år 2019 med -15 328 000 kr.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Dnr KS 2016/255

§ 156 Reviderad investeringsbudget 2017
Förslag till justerad investeringsbudget för år 2017 samt plan för åren 2018 och
2019 innebär investeringar år 2017 med 41 890 000 kr, år 2018 med 49 333 000
kr samt år 2018 med 45 725 000 kr.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-11-03
Förslag på reviderad drift- och investeringsbudget 2017
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2017 samt
plan för åren 2018 och 2019 innebärande investeringar år 2017 med 41 890 000
kr, år 2018 med 49 333 000 kr samt år 2019 med 45 725 000 kr.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson
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E-post
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Dnr KS 2016/365

§ 157 Internkontrollplan 2016/2017
Enligt reglemente för Internkontroll skall Kommunstyrelsen senast i november
besluta om ny internkontrollplan för kommande år.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-11-07
Uppföljning 2016/2017 av beslutad internkontrollplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollplan för 2016/2017 godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr KS 2016/345

§ 158 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
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 57
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-10-18
Uppföljning av beslutad internkontrollplan 2016
Tillsyn av de fristående förskolorna i Hagfors kommun, 2015-11-25
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad uppföljning av den interna
kontrollen för 2016.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson
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Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr KS 2016/253

§ 159 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
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 58
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

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr MB 2016/61

§ 160 Förslag till internkontrollplan, miljö- och
byggnämnden
Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för att
kontrollera att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs. I planen
kontrolleras också att nämnden har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten.
En uppföljning av internkontrollplanen ska ske årligen.
Handlingar i ärendet
Miljö- och byggchef Tihomir Jerkovics skrivelse, 2016-10-20
Förslag till internkontrollplan för miljö- och byggnämnden.
Beslut
Förslaget till internkontrollplan för miljö- och byggnämnden fastställs.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se
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Dnr KS 2016/357

§ 161 Renhållningstaxa att gälla från och med 2017-0101
Ett förslag till revidering av renhållningstaxan har upprättats att gälla från och
med 2017-01-01.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 113
Renhållningstaxa att gälla från och med 2017-01-01.
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-10-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny Renhållningstaxa för Hagfors
kommun att gälla fr.o.m. 2017-01-01.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomiassistent Ann-Christine Eriksson
Revisorerna
Holkesmossen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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Dnr KS 2016/358

§ 162 Taxa för Hagfors kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning att gälla från och med 2017-01-01
Ett förslag till revidering av taxa för Hagfors kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning har upprättats att gälla från och med 2017-01-01.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 114
Taxa för Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-10-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny ”Taxa för Hagfors kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning” att gälla från och med 2017-01-01.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomiassistent Ann-Christine Eriksson
Revisorerna
Handläggare Ingela Axelsson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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Dnr KS 2016/346

§ 163 Avgifter för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll
Sveriges kommuner ska enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
genomföra brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I
dagligt tal brukar man kalla det sotning. På många håll utförs arbetet av
entreprenörer som anlitas av kommunen.
Taxor och avgifter beslutade utifrån LSO (tillsyn, brandskyddskontroll och
sotning) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd) har
setts över och med anledning av detta har Räddningstjänsten tagit fram förslag till
avgifter för rengöring (sotning) och förslag till avgifter för brandskyddskontroll.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 59
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
Hagfors Räddningstjänst

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr KS 2016/355

§ 164 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.
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
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 60
Räddningschef Håkan Finnkvist skrivelse, 2016-10-19
Förslag till frister för rengöring (sotning) enligt LSO, lagen om skydd mot
olyckor, SFS 2003:778
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
Hagfors Räddningstjänst

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr KS 2016/353

§ 165 Sammanträdesdagar för 2017
Administrativa enheten föreslår datum för fullmäktige, nämnd, styrelse, utskott,
bolag och kommittéers sammanträden 2017.
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

KLU
30
27
27
24
29
26
--28
25
30
20
18

KS
16
13
13
10
15
12
--14
11
16
13
4

KF
30
27
27
24
29
26
--28
25
30
20
18

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 63
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 43
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 126
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-10-26
Förslag på sammanträdesdagar 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del och för berörda utskott att anta framlagt
förslag till sammanträdesdagar för år 2017.
Kommunstyrelsen rekommenderar miljö- och byggnämnden, utskotten, bolagen
och kommittéerna att hålla ordinarie sammanträden i enlighet med framlagt
förslag till sammanträdesdagar för år 2017.
_____
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Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Hagfors Energi AB
Revisionen
Nämndsekretariatet
Verksamhetschefer
Växeln
Räddningstjänsten
Ekonomienheten
Biblioteket
Revisionen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 19/46

2016-11-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/332

§ 166 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
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 61
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

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 20/46

2016-11-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/333

§ 167 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
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 62
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

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 21/46

2016-11-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/349

§ 168 Försäljning av del av Rektorn 1 och 2,
Folktandvården, Hagfors
Under sommaren 2016 inkom Landstinget med uppsägning av lokalerna för
Folktandvården i Hagfors. Det medför att byggnaden från och med våren 2017
kommer att vara vakant. I enlighet med de riktlinjer som finns för lokalinnehavet
ska Hagfors Kommun inte äga eller förvalta mer lokaler än vad som erfordras för
de egna verksamheterna. Efter genomgång av verksamhetslokaler och behov för
de kommande åren bedöms det inte finnas behov av lokaler på ”Folktandvården”
för egna verksamheter, samhällsbyggnadsavdelningen bedömer det därmed som
lämpligt att arbeta vidare med att försälja fastigheten.
Då byggnaden är belägen över tomtgräns mellan Rektorn 1 och 2 erfordras en
fastighetsreglering där byggnaden i samband med en försäljning erhåller en ny
tomt med en ny fastighetsbeteckning.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 121
Kartvy Rektorn 1 och Rektorn 2
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-10-24
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av Folktandvårdens lokaler
inom del av Rektorn 1 och del av Rektorn 2 och beslutar att uppdra åt
samhällsbyggnadschef annonsera ut samt ingå erforderliga avtal om försäljning
samt fastighetsreglering och verkställa försäljningsuppdraget.
_____
Beslutet skickas till
Fastighetschef Louise Sjöholm

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 22/46

2016-11-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2014/371-28

§ 169 Utbyggnad av sporthallen i Ekshärad
2015 fattade kommunfullmäktige beslut att ge samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att utreda och upphandla två alternativ till utbyggnad, kortsida respektive
långsida samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag till
beslut.
Inom ramen för detta uppdrag har samhällsbyggnadsavdelningen tagit in
sakkunniga byggnadskonsulter för att utreda de båda alternativen samt ta fram
erforderliga handlingar för beslut inom ramen för de upphandlingar som har
uppdragits till avdelningen.
Under utredningen har sakkunnig byggkonsult avrått från utbyggnad på
byggnadens långsida med hänvisning till den bärande konstruktionens utformning
och de konsekvenser en sådan utbyggnad får för de funktioner som önskas.
Det har också framkommit brister i befintlig byggnads takavvattning och
anordning för taksäkerhet, vilka föreslås åtgärdas i samband med utbyggnation.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå beslut om
utbyggnation av sporthall på befintlig byggnads kortsida i enlighet med bilagd
situationsplan samt att inom ramen för projektet åtgärda framkomna brister
avseende mark, dränering, takavvattning och säkerhet.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 122
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-10-25.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbyggnation av max 149 sittplatser i
Kyrkhedens sporthall skall ske på kortsida i enlighet med de förslag som tagits
fram. Vidare beslutar kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag
att upphandla och verkställa utbyggnation samt till utbyggnation erforderliga
tilläggsarbeten med hänsyn till markförhållanden samt brister i befintlig byggnad.
Eventuella extra anslag som erfordras för projektet skall lyftas in i
investeringsbudget 2017.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 23/46
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Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Fastighetschef Louise Sjöholm
Ekonom Marianne Eriksson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 24/46

2016-11-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/348

§ 170 Anpassningar Råda Skola och förskolan
Prästkragen, Råda, köp av Råda 1:76
2014 fattade Kommunfullmäktige beslut om att anslå 3 Mkr för investeringar i
Råda Skola. Under 2015 och 2016 har flera diskussioner förts om vilka
anpassningar som ska genomföras och under 2016 fattades beslut om att låta hålla
en folkomröstning angående de alternativ om skollokaler som tagits fram.
Samhällsbyggnadsavdelningen har inom ramen för översynen av skolans lokaler
och utemiljö kunnat konstatera att förskolans utegård kan komma att påverkas av
en eventuell ny- till eller ombyggnad av skollokalerna. Vidare kan det konstateras
av Prästkragens gård redan idag är liten jämfört med övriga förskolor inom
kommunen. I kombination med begränsade av- och påstigningsmöjligheter blir
området kring Prästkragen trångt och möjligheterna att arbeta med förskolans
utemiljö som en del i den pedagogiska verksamheten är begränsade.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår mot bakgrund av detta att Hagfors
kommun köper upp angränsande tomtmark, Råda 1:76, för att på så vis kunna
arbeta med såväl förbättrad logistik vad det gäller besöksparkering samt utöka och
utveckla förskolans utegård.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att erforderliga medel för markförvärv och
anpassningar av förskolans markytor hämtas ur de investeringsmedel om 3 Mkr
som beslutats för Råda skola 2014.
Erforderliga anpassningar av skolan kommer ej att påverkas av en omdisponering
av medel för Prästkragens räkning då ett nytt beslut om investeringsbudget för
Råda skola kommer att fattas i samband med att kommunfullmäktige beslutar om
vilka åtgärder som i övrigt skall vidtas.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 125
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-10-24
Kartvy, Prästkragen
Förslag på sammanträdet
Mikael Edvardsson (SD), Karl Persson (SD), Anders Skogfält (SD) och Jan
Klarström (SD) yrkar: ”SD Hagfors yrkar bordlägga frågan till ett senare tillfälle
då frågan om Råda skola är beslutad.”

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10
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kommun@hagfors.se
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Sammanträdesdatum
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Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer Mikael Edvardssons, Karl Perssons, Anders
Skogfälts och Jan Klarströms förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
avslår förslaget.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsavdelningens förslag om
utökning av Prästkragens förskoleområde genom köp av angränsande tomtmark,
Råda 1:76, och ger samhällsbyggnadschef i uppdrag att ingå köpeavtal samt
verkställa ett markförvärv. Vidare beslutar kommunfullmäktige att erforderliga
medel för markförvärv och anpassningar av markytor för förskolans räkning
omdisponeras från investeringsprojekt 1014, Investeringar Råda Skola.
_____
Beslutet skickas till
Fastighetschef Louise Sjöholm
Ekonom Marianne Eriksson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 26/46

2016-11-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/356

§ 171 Plan för avsättning för sluttäckning av
Holkesmossen
För att minimera omgivningspåverkan ska en deponi sluttäckas i enlighet med
EU´s deponeringsdirektiv. Deponin ska minst 30 år efter avslutande kontrolleras
och lakvatten ska renas. I Hagfors kommun omfattas Holkesmossens deponi av
lagkraven. Holkesmossen har ett tillstånd som inte är begränsat i tid eller volym.
Sluttäckningen skall dock påbörjas enligt den sluttäckningsplan som finns
kopplad till tillståndet.
Kommunen har samverkat med Uddeholms AB för att arbeta fram ett
kostnadseffektivt och resursmässigt optimalt sätt att sluttäcka deponin. Genom att
nyttja olika typer av slagger från järnverket i olika skikt i sluttäckningen erhålls en
fullgod täckning. Under 2011 fastställdes den slutliga tekniken efter fem års
utprovning i samverkan med Uddeholms AB under ledning av Luleå universitet i
ett stort forskningsprojekt. På så sätt erhålls ett mycket tätt lock över deponin
vilket förhindrar att deponigas tränger ut samt att regnvatten tränger in i de gamla
avfallsmassorna.
Tillgången till den slagg som används i det så kallade tätskiktet begränsar den yta
som varje år kan sluttäckas. Vid normal drift på järnverket räcker slaggen till 2-3
000 m2. Den yta som beräknas sluttäckas beräknas till 41 000 m2.
Enligt lag ska sluttäckningen bekostas genom avsättning av medel under deponins
livslängd, för att undvika att överlasta kostnader på framtidens generationer.
Kostnaden för sluttäckning – material och arbete beräknades 2014 till 365 kr/ m2.
Kostnadernas storlek har uppskattas i nuvarande prisnivå. Till det kommer
kostnader för lakvattenhantering, deponigasinsamling och kontroller av lakvatten.
Den framtida kostnaden för åtgärderna är nuvärdesberäknade till cirka 18 mkr. 10
mkr finns idag redan avsatta till sluttäckning. Det innebär att 8 miljoner ytterligare
behöver avsättas. Deponin beräknas vara sluttäckt om 120 år. En avsättning med
427 000 kr/år ska ske framöver.
Beräkningarna bygger på avfallsflöden och priser som är idag.
Planens kostnadsberäkning bör ses över vart femte år.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum
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Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 120
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-10-26.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad plan för avsättning av medel för
avslutande och efterbehandling av Holkesmossens deponi. Avsättningen arbetas
in i budget varje år.
_____
Beslutet skickas till
GVA-chef Pär Berglund
Ekonom Marianne Eriksson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll
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Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/360

§ 172 Beslut om och önskemål om borttagning av
övergångsställe på Dalavägen, Hagfors strax söder
om korsningen med Kyrkogårdsvägen.
Vid översyn av gång- och cykelvägskorsningar har samhällsbyggnadsavdelningen
önskemål om att Trafikverket tar bort övergångsstället på Dalavägen ca 15 m
söder om korsningen med Kyrkogårdsvägen.
Detta för att det finns ett mer större och skyddat övergångsställe ca 30 meter
längre norr ut.
I samband med flytt av övergångsstället tar kommunen nuvarande gång- och
cykelväg ur bruk.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 124
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-10-26.
Karta
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att begära hos Trafikverket att övergångsstället på
Dalavägen, strax söder om korsningen med Kyrkogårdsvägen tas bort.
_____
Beslutet skickas till
Handläggare Ingela Axelsson
GVA-chef Pär Berglund

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se
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Dnr KS 2016/359

§ 173 Beslut om stängning av Klättervägens utfart på
länsväg 924 mot Bergsäng
Samhällsbyggnadsavdelningen önskar stänga Klättervägens utfart mot Storgatan
för fordonstrafik.
Klättervägen korsar den gång- och cykelväg som kommer från Stjärnsnäs och
skapar trafikfara för gående och cyklister.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 123
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-10-26.
Karta
Förslag på sammanträdet
Anna Hammar (V) yrkar: Återremittering av ärendet för ytterligare
beslutsunderlag.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer Anna Hammars förslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsutskottet
för ytterligare beslutsunderlag.
_____
Beslutet skickas till
Handläggare Ingela Axelsson
GVA-chef Pär Berglund
Informatör Nathalie Andersson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/344

§ 174 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
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 64
Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse, 2016-1025
Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Innebandysällskap
Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2016/2017.
Beslut
Att 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

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2016/313

§ 175 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
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 65
Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse, 2016-1025
Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Innebandyförening
Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2016/2017.

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

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2016/352

§ 176 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
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 66
Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse, 2016-1025
Ansökan om bidrag, Ekshärads Skidförening
Tjänsteskrivelse från Evenemang- och föreningssamordnare Lennart Leo Larsson.

Beslut
Att 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

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10
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kommun@hagfors.se
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Dnr KS 2016/363

§ 177 Ansökan om evenemangs- och
utvecklingsbidrag 2016 - Hagfors Riksteaterförening
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
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 § 67
Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse, 2016-1031
Förening- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse
Ansökan Hagfors Riksteaterförening
Beslut
Hagfors Riksteaterförening bidrar med sin verksamhet till ett brett kulturutbud i
kommunen. För de förställningar som bokats under hösten beviljas ett
evenemangs-/utvecklingsbidrag uppgående till 30 000 kronor vilket delas upp på
utbetalningar om 15 000 kronor vardera. Andra utbetalningen sker under
förutsättning att planerade föreställningar genomförs. Kostnaden tas från
utvecklingsenhetens konto 3245 för evenemangs- och utvecklingsbidrag.
_____
Beslutet skickas till
Hagfors Riksteaterförening
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2014/354-04

§ 178 Slutredovisning investeringsprojekt 1009,
Anpassningar Primus-fastigheten
Inför budget 2011 fattades beslut om avveckling av ”Stjärngården” i Uddeholm
samt att i samband med överlåtelse av fastigheten flytta arbetsmarknadsenhetens
verksamhet, först till f.d. Sättraskolan och sedan till Primus.
Budget beviljades med sammanlagt 3,3 Mkr för iordningställande av lokaler på
Primus för arbetsmarknadsenhetens verksamhet samt ytterligare 500 000 kronor
för installation av automatiskt brandlarm. Projektet påbörjades under 2012 och
verksamheten flyttade in under hösten 2012.
Anpassningarna omfattade både industrilokaler och kontorslokaler. Sammanlagt
anpassades ca 500 kvm lokalarea, hiss installerades till kontorsbyggnaden och
ventilationssystemet inom kontorshuset byggdes om.
Då industrilokalerna som anpassades varit vakant under en längre tid och inte
tidigare använts för verksamhet med den fuktbelastning som tvätteriet förväntades
medföra beslutades att löpande under ett par års tid utvärdera lokalerna och
inomhusklimatet. Under 2013 vidtogs åtgärder för att förstärka ventilationen och
efter fortsatt utvärdering fattades beslut om att separera torkrummet. 2014
anpassades därför ett av de mindre arbetsrummen i syfte att fungera som torkrum
och på så vis avlasta inomhusmiljön i själva tvätthallen. Utöver åtgärder i
ventilation och tvätt har även värmesystemet löpande anpassats för att skapa en
energieffektiv anläggning och ett gott inomhusklimat. Med de åtgärder som
vidtogs under 2014 har komforten i lokalerna väsentligt förbättrats och under
2015 fattade fastighetsenheten beslut om att avsluta projektet då inga ytterligare
åtgärder bedömdes nödvändiga.
Utöver anpassningarna för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet inom Primus
fattades i juni 2012, beslut att ianspråkta ca 180 000 kronor av projektmedlen till
klassrumsåtgärder inom Älvstrandens Bildningscentrum då det under projektet
uppstod ett akut behov av att ställa iordning slöjd och hemkunskapslokaler på
grund av att de lokaler skolan tillfälligt disponerade brann ner i samband med en
elolycka. De totala kostnaderna för att återställa textilslöjd och hemkunskap
uppgick till knappt 500 000 kronor men ungefär hälften av kostnaderna ersattses
av försäkringsbolaget och resterande del, ca 70 000 kronor omdisponerades från
andra skolprojekt. Något särskilt projekt för åtgärderna lades inte upp, utan de
medel som ianspråktogs från projektbudgeten, 180 000 kronor, utfördes som ett
ÄTA-arbete inom ramen för pågående entreprenad och belastar därför
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Primusprojektets resultat.
Sammanställning åtgärder inom projekt 1009
Budget
Byggherrekostnader, projektledning, myndigheter etc.
Löpande Anpassningar värmesystem och ventilation
Ombyggnation Primus inkl. brandskydd
Ombyggnad Hemkunskapslokal
Övriga ÄTA-kostnader

3,8 Mkr
241 000
166 000
3 090 000
182 000
289 000

SUMMA

3,8 Mkr

Projektet gick ca 38 000 kronor plus mot budget.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 115
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-10-25.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av projekt 1009 Anpassningar av
Primusfastigheten
_____
Beslutet skickas till
Fastighetschef Louise Sjöholm
Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2016/44

§ 179 Omdisponering kvarstående medel inom
investeringsprojekt 1013, Förtätning Älvstranden
Bildningscentrum 2014-2015
Inom ramen för investeringsbudget 2014 beviljades fastighetsenheten 100 000
kronor för att genomföra en inventering och utredning av förtätningsmöjligheter
avseende studiemiljöer och klassrum inom Älvstranden. En utredning
genomfördes under året där 3 klassrum och studieytor pekades ut som möjliga för
förtätning i etapp 1. Inom ramen för investeringsbudget 2015 beviljades
fastighetsenheten ytterligare 1,2 Mkr i syfte att arbeta vidare med förtäta
studiemiljöer och öka antalet klassrum.
Mot bakgrund av det höga trycket från asylsökande som uppstod under senare
delen av 2015 pausades projektet tills vidare då det kraftigt ökade behovet inte
bedömdes kunna lösas med de mindre klassrumsförtätningar så som projektet var
tänkt. Kvarstående medel, motsvarande 629 tkr föreslogs istället att flyttas till en
reserv för framtida förtätningar inom Älvstranden.
Förslaget om att pausa projektet och reservera medlen för framtida behov
beslutades att godkännas i samband med slutredovisning av projektet våren 2016,
Under 2016 har skolorganisationen förändrats och efter diskussioner med
verksamheten framkommer att de behov av förtätningar som föreligger inte enbart
avser studiemiljöer. Under hösten 2016 har behov uppstått av att genomföra
anpassningar inom skolhälsovårdens ytor i syfte att skapa utrymme för fler
medarbetare samt lärarbetsplatser mm..
Kvarstående projektmedel föreslås mot bakgrund av detta omdisponeras från sitt
huvudsyfte om ”förtätning av klassrum och studieytor” till ”förtätningsarbeten
inom Älvstranden Bildningscentrum”, för att därigenom möjliggöra att avsatta
medel också ska kunna användas för förtätning av andra ytor än klassrum och
studiemiljöer, under förutsättning att erforderliga underlag om behov finns samt
att förtätningen geografisk utförs inom Älvstrandens lokaler, Hagfors 2:53.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 116
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-10-21.
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om omdisponering av kvarstående
investeringsmedel inom projekt 1013 Förtätning Älvstranden, från sitt huvudsyfte
om förtätning klassrum och studiemiljöer till att omfatta förtätningsarbeten inom
Älvstranden allmänt och ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ansvara
för anslaget samt att verkställa de förtätningsarbeten som bedöms nödvändiga för
verksamheter inom Älvstrandsområdet, (Hagfors 2:53).
_____
Beslutet skickas till
Fastighetschef Louise Sjöholm
Ekonom Marianne Eriksson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2016/16

§ 180 Svar på Medborgarförslag om utökad
parkeringstid vid biblioteket vid Älvstranden
Bildningscentrum
Besökande till bibliotekets stickcafé har i medborgarförslag önskemål om att
tillåten tid för parkering på den parkering som finns utanför entrén till
Älvstranden Bildningscentrum ska vara tre timmar. Orsaken är att de besökande
till stickcaféet har svårt att gå och är gamla.
Idag har parkeringen en maxtid för parkering om två timmar.
När parkeringsområdet runt Älvstranden Bildningscentrum gjordes iordning så
ansågs att det fanns tillräckligt med parkeringsplatser i närområdet för de som
arbetar på skolan, elever, besökande till badet mm – alltså de som ska vara längre
på anläggningen än två timmar.
Då parkeringen som gjordes utanför entrén avsågs att endast vara till för tillfälliga
besök på ÄBC – besök på bibliotek, kortare möten på skolan etc. samt att sträckan
till de ”vanliga” parkeringsplatserna är ca 150 meter, och det är ca 60-70 meter
längre än till 2-timmarparkeringen anser kommunen att två timmar är rimligt på
korttidsparkeringen.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 117
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2016-10-21
************* skrivelse 2016-09-13.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
*********************************
Fastighetschef Louise Sjöholm
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Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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Dnr KS 2016/16

§ 181 Svar på Medborgarförslag om önskemål om
plank mot Sunnemo skola
Välkomna tillbaka till Hagfors kommun och tack för ert medborgarförslag.
Det kommunen kan hjälpa er med är att kontrollera och eventuellt åtgärda träden
som finns på kommunens mark. Kommunens parkenhet kommer att titta närmare
på detta. Vad som uppfattas som störande varierar från person till person och
därför kommer kommunen inte att sätta upp ett bullerplank. Om man bor i
närheten av en skola får man räkna med att det kan bli ljud i form av skatt, stoj
och skrik.
Ni har självklart som fastighetsägare möjlighet att vidta de åtgärder som ni tycker
är lämpliga på er fastighet.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 118
Medborgarförslag om önskemål om plank mot Sunnemo skola 2016-08-23.
Utlåtande samhällsbyggnadsavdelningen 2016-09-27.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2016-10-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att därmed anses medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
***************************************
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Dnr KS 2016/16

§ 182 Svar på Medborgarförslag om upprensning vid
utsiktstornet på Värmullsåsen
I ert medborgarförslag delar ni med er av flera enkla åtgärder som kommer att
göra stor skillnad för både trivseln och tillgängligheten i området. Hagfors
kommun kommer att montera en sittgrupp vid tornet och ta bort träd för att
besökare ska få en fin och öppen utsikt över Hagfors från stenhällen. Kommunen
kommer även att ställa ett sopkärl på prov vid vändplanen så att det går att slänga
skräp om man till exempel skulle vilja ta en fika på Värmullsåsen.
Tillgänglighetsanpassning
Kommunen kommer ge våra medarbetare på samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att undersöka hur området kring utkikstornet kan bli mer tillgängligt.
Hagfors kommun arbetar aktivt med frågor gällande just tillgänglighet. Bland
annat har vi anpassat delar av Manaleden i centrala i Hagfors för att alla ska få
möjlighet att njuta av den vackra naturen. Att göra området kring utkikstornet mer
tillgängligt känns därför som ett naturligt nästa steg i kommunens arbete,
framförallt med tanke på att det är en plats som visar upp Hagfors från en av sina
allra bästa sidor.
Hur vi besiktar utkikstornet
Utsiktstornet besiktas två gånger per år av kommunens fastighetsenhet. Vart femte
år tas även hjälp externt av en sakkunnig som kontrollerar tornet. Kenneth
Björklund från ÅF Technology AB var den som senast besiktade tornet år 2014.
Protokollet från kontrollen finns bifogat i detta svar. De fel som hittades vid
besöket har åtgärdats för att det ska vara en säker plats att vistas på.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 119
Medborgarförslag om upprensning vid utsiktstornet på Värmullsåsen 2016-08-27.
Utlåtande samhällsbyggnadsavdelningen 2016-09-04.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2016-10-26.
Besiktningsprotokoll
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att därmed anses medborgarförslaget besvarat.
_____
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Beslutet skickas till
*************************
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Dnr KS 2016/23

§ 183 Anmälningar
Dnr 2016/11 handling 46
Samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom kommunal hälso- och
sjukvård
Dnr 2016/11 handling 48
Förlängning av ramavtal 195-214 Pensionsadministration inkl. försäkring av den
förmånsbestämda ålderspensionen
Dnr 2016/11 handling 49
Förlängning av avtal 205-2012 ”Sjukvårdsmaterial”
Dnr 2016/11 handling 50
Förlängning av avtal - Banktjänster
Dnr 2016/12 handling 11
Skolavtal: Orust kommun
Dnr 2016/12 handling 12
Skolavtal: Södertälje kommun
Dnr 2016/209 handling
Kalkyl över ny F-3skola i Råda samt ny F-6 skola i Råda
Dnr 2016/279 handling 6,7 och 8
Förvaltningsrätten-: Överklagan av beslut om skolskjuts
Dnr 2016/317 handling 11 och 12
Förvaltningsrätten- Underrättelse och yttrande gällande överklagan av beslut om
avslag på ansökan om inackorderingstillägg
Dnr 2016/319 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola
Dnr 2016/331 handling 1,2 och 3
Skrivelse gällande verksamheten ”pysslingen”
Dnr 2016/338 handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande
behandling, ÄBC
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Dnr 2016/339 handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande
behandling, ÄBC
Dnr 2016/340 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC
Dnr 2016/343 handling 1
Beräkningsmodell 2017
Dnr 2016/347 handling 1,2 och 3
Ansökan om skolskjuts
Nyhetsbrev november 2016
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 44/46

2016-11-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/23

§ 184 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2016-09-28 tom 2016-10-25
Dnr 2016/5 handling 29
Delegeringsbeslut Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel,
Ekshärads Folkets Hus
Dnr 2016/6 handling 31
Begäran om att elev får vara inskriven i skola i annan kommun än hemkommunen
Dnr 2016/6 handling 32
Begäran om att elev får vara inskriven i skola i annan kommun än hemkommunen
Dnr 2016/6 handling 35
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2016/6 handling 36
Delegeringsbeslut Inackorderingstilläggsbeslut läsåret 16/17
Dnr 2016/8 handling 40
Delegeringsbeslut Bostadsanpassning
Dnr 2016/8 handling 41
Delegeringsbeslut Vård- och behandling
Dnr 2016/8 handling 42
Delegeringsbeslut Ekonomiskt bistånd
Dnr 2016/8 handling 43
Delegeringsbeslut LSS
Dnr 2016/8 handling 44
Delegeringsbeslut Vård- och omsorg
Dnr 2016/10 handling 12
Delegeringsbeslut Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen – PRO Råda
Dnr 2016/49 handling 33
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Gustavateatern
Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-10-31 §§ 56-68
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2016-10-31 §§ 53-60
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Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2016-10-31 §§ S 30-32
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2016-11-01 §§41-45
Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2016-10-04 § S 251-285
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-10-04 §§ 112-131
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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§ 185 Information
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerar om kommunstyrelsens
extrainsatta sammanträde fredag 2016-11-18 kl 09:00 då det återremitterade
ärendet om Råda skola ska tas upp.
Åsa Johansson informerar vidare om skrivelsen till finansdepartementet angående
fördelning av välfärdsmiljarder till kommuner och landsting. I årets första prognos
skulle Hagfors kommun preliminärt få 25,1 miljoner medan prognosen i
september visade 16,3 miljoner. I brevet beskriver Åsa Johansson vilka
konsekvenser det blir av att prognostisera utifrån en ögonblicksblick som ger en
missvisande bild av kommunens verksamheter och försvårar
planeringsförutsättningarna för kommunen. Än så länge har inget svar kommit
från finansdepartementet.
Kommunchef Jan Lilja informerar om att kommunen och
samhällsbyggnadschefen ska gå skilda vägar. Inga formella eller sakliga fel har
begåtts och samhällsbyggnadschefen har gjort ett bra jobb och har gjort mycket
förändringar men olika uppdrag kräver olika ledartyper.
_____
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