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Dnr KS 2016/209 

§ 39 Beslut om budget för nyproduktion av Råda skola 

2016-11-28 § 80 beslutade kommunfullmäktige att ge samhällbyggnadschef i  

uppdrag att genomföra en nybyggnation av en F-3 skola, anpassad för att byggas  

ut till en F-6 skola om elevunderlaget framöver förändras till fördel för en 

F-6 skola. För projektet anslogs 12,1 Mkr baserat på den preliminärkalkyl som 

togs fram 2015. 

Nybyggnationen har förprojekterats under 2017 och under vintern 2017/2018 har 

en upphandling genomförts. Inom ramen för upphandlingen inkom två anbud 

varvid det vinnande anbudet om 15,6 mkr exklusive markarbeten är väsentligt 

lägre än det andra anbudet som inkom. Inom ramen för upphandlingen har hänsyn 

tagits till de ändringar som behöver genomföras i planlösning och konstruktion för 

att möjliggöra utbyggnad till F-6 i enlighet med beslut. Bland annat har kök och 

matsal projekterats och beräknats med större ytor för att kunna ta emot fler elever. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har också justerat planlösningen för att tillskapa 

egna lokaler för elevhälsan som idag saknar lokal samt utöka 

verksamhetslokalerna med ytterligare grupprum då såväl verksamhetens 

arbetsmetoder som förutsättningarna för förskolan förändrats sedan beslutet 

fattades 2016. Vidare föreslås att skolköket även fortsättningsvis skall vara ett 

tillagningskök. 

Den totala budget som erfordras för att verkställa beslutet om nyproduktion av 

skola i Råda uppgår till 22,3 miljoner kronor.  

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att erforderlig utökning av budget 

motsvarande 10,2 miljoner kronor arbetas in inom ramen för investeringsbudget 

2019 och att skolbyggnationen påbörjas sommaren 2018 enligt plan. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2018-04-09 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

arbeta in en total budget om 22,3 miljoner kronor för nyproduktion av skola i 

Råda samt att utöka projektbudgeten med 10,2 miljoner kronor inom ramen för 

investeringsbudget 2019. 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonom Marianne Eriksson 
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Dnr KS 2018/28 

§ 40 Budgetuppföljning januari-februari 2018 

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-februari 2018 uppgår 

till 110,5 miljoner kronor (mkr) vilket är 11,1 mkr lägre än budget (9,1 %). 

Fokusering på bokslutsarbetet för 2017 innebär att vissa bokningar ännu inte 

utförts för innevarande år vilket medför att redovisat resultat inte till fullo ger en 

rättvisande bild. Vissa upplupna kostnader och intäkter är ännu inte bokförda. 

Omföring av bokslutsposter från årsbokslutet kan kortsiktigt påverka utfall men 

korrigeras på längre sikt. 

Årets första prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 18:5) har använts 

i prognosen för helåret. Prognosen innebär lägre intäkter än budgeterat om totalt -

2,9 mkr. Största orsaken till försämrad intäktsnivå är att avräkningen för 2017 

minskar med -1,5 mkr samt lägre beräknad fastighetsavgift om -1,2 mkr. Barn- 

och bildning samt sociala avdelningen bedöms för helåret uppvisa underskott 

inom respektive avdelnings flyktingverksamhet. I tabellen har därför budget för 

nämnda avdelningar samt budget och utfall för generella bidrag påverkats av 

ersättning från den avsättning som finns sedan 2015 för flyktingrelaterade 

kostnader. Totalt har Barn och bildningsavdelningen tillförts 4,6 mkr och sociala 

avdelningen 2,0 mkr och således både utfall och budget för generella bidrag med 

totalt 6,6 mkr. Formellt politiskt beslut tas i samband med bokslutet för 2018. 

Extraordinära poster avser av Region Värmland inlöst revers 28/12-18 med ett 

bokfört värde om noll kronor. 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 1,2 

mkr högre jämfört med budget (-0,2%). De större avvikelserna mot budget i 

helårsprognosen är: 

Barn- och bildningsutskottet                                       -1,2 mkr 

IOU: Sociala avdelningen                                           -0,1 mkr 

Skatteintäkter o generella bidrag                                 -2,9 mkr 

Extraordinära poster                                                    0,9 mkr 

Budgeterat resultat för 2018 enligt beslut i november 2017 av 

kommunfullmäktige var +2,5 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli -0,8 mkr (-0,1%). 

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 
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verksamhetsrapport. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichefens skrivelse 2018-03-15. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_____ 
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Dnr KS 2017/262 

§ 41 Ekonomisk redovisning investeringsprojekt 

samhällsbyggnadsavdelningen 2017 

Sammanställning helår: 

 

Resultatet för 2017 efter ombudgeteringar är 16,2 Mkr bättre än budget. 

Ombudgeteringar av kvarvarande budgetbelopp begärs för enskilda projekt som 

inte är färdigställda, flerårsprojekt samt s.k. ”rullande” anslag. Gator och vägar 

har under 2017 fått beviljat ett bidrag på 527 222kr från Trafikverket för GC-

projekt Parkvägen. Investeringsbidrag ska enligt regler inom redovisningen 

bokföras på ett balanskonto och en intäkt fördelas ut till verksamheten i samma 

takt som kapitalkostnaden för investeringen. 

Under 2017 har 30,4 Mkr av budgeterade 67,3 Mkr investerats. Stora planerade 

projekt där ombudgetering till 2017 har begärts inkluderar utbyggnad av 

sporthallen i Ekshärad med 6,3 Mkr, omtoppning av landningsbana vid 

flygplatsen med 6,2 Mkr samt investeringar vid Råda skola med 2,5 Mkr. Totalt 

har en ombudgetering med 20,6 Mkr från 2017 till 2018 års budget begärts. Se 

bilaga för mer information om enskilda projekt. Sammanställning tre års 

investeringar - nyckeltal 

Ett mått för att bevara tillgångarnas värde är att summan av investeringar bör vara 

ungefär lika stor som avskrivningarna. 

Om investeringarna är lägre än årets avskrivningar urholkas anläggningarnas 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Investeringar 2017

Belopp i miljoner kronor Budget 2017 Utfall 2017

Begärd om-

budgetering 

pågående 

projekt

Resultat efter 

om- 

budgetering

Skattefinansierat

Försäljning/köp fastigheter 1,6 0,4 0,8 0,5

Fastigheter 26,1 10,1 11,5 4,5

Energiprojekt 1,0 0,9 0,0 0,1

Gator och vägar 13,4 7,2 0,7 5,5

Parker och lekplatser 4,4 4,3 0,0 0,1

Flygplatsen 6,6 0,0 6,2 0,5

Serviceenheten 0,1 0,1 0,0 0,0

Körjournalsystem & Kartsystem 0,4 0,1 0,3 0,0

Skattefinansierat 53,6 23,0 19,5 11,1

Avgiftsfinansierat

Avfall 1,7 1,3 0,0 0,4

Vatten- och avloppsverk 12,0 6,1 1,1 4,8

TOTALT 67,3 30,4 20,6 16,2
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värde utifrån ett teoretiskt resonemang. 

Investeringar i lokaler och anläggningar 2015 – 2017: 

 

Parker och lekplatser har den högsta investeringsgraden jämfört med 

avskrivningarna. Detta beror på investeringsprojekt Centrumplanen där 

investeringen inte aktiverades förrän andra halvåret av 2017. Inom 

verksamheterna för avfall, vatten och avlopp samt gator och vägar har också stora 

investeringar genomförts under de senaste 3 åren. Den totala investeringen i % av 

avskrivningarna för 2017 ligger på 79 % jämfört med 97 % under 2016. Den 

största investeringen under de senaste tre åren inkluderar Centrumplanen med 4,3 

Mkr. Övriga större investeringar under de senaste tre åren avser 

filteranläggningen vid Älvstrandsbadet, Sporthall ÄBC samt investeringar på 

Skolgatan och Klarälvsbanan. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 14 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-03-20. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonom Marianne Eriksson 
  

Investeringar i Nyckeltal:

lokaler och anläggningar Summa Avskrivning Investering i 

(exkl inventarier) invest. 3 år Snitt/år 2017 % av avskrivning

Skattefinansierad verksamhet

Verksamhetslokaler 22 056,3 7 352,1 15 733,6 47%

Idrotts- och fritidsanläggningar 2 859,1 953,0 1 475,5 65%

Flygplatsen 872,6 290,9 607,0 48%

Kommersiella lokaler 324,6 108,2 352,7 31%

Gator och vägar 13 497,7 4 499,2 3 681,4 122%

Parker och lekplatser 5 055,0 1 685,0 198,5 849%

Summa skattefinansierat 44 665,3 14 888,4 22 048,7 68%

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avlopp 14 589,8 4 863,3 3 661,4 133%

Avfall 1 918,1 639,4 125,2 511%
Summa avgiftsfinansierat 16 507,9 5 502,6 3 786,6 145%

TOTALT 61 173,2 20 391,1 25 835,3 79%

Belopp i tusental kronor
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Dnr KS 2010/208-26 

§ 42 Undantag från C-föreskriften om eldningsförbud i 

Naturreservatet Mana-Örbäcken  

Vid bildandet av naturreservatet Mana-Örbäcken beslutades C. föreskrifter enligt 

7 kap. 30§ andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten att använda mark- 

och vattenområden. Föreskriften C 9 anger att det är förbjudet att göra upp eld 

inom reservatet. 

Dock skrevs ett undantag från föreskriften där man godkänner användandet av 

engångsgrill. 

Då naturreservatet Mana-Örbäcken är ett populärt utflyktsmål och även utgör 

skolskog för Hagfors alla skolor försvåras enligt denna föreskrift möjligheten för 

allmänhet och skola att grilla vid vindskyddet. Genom att enbart tillåta 

engångsgrill ökar även risken för nedskräpning i reservatet. I syfte att motverka 

nedskräpning samt underlätta för såväl allmänhet som skola föreslås att ett beslut 

om undantag fattas där Hagfors Kommun beslutar att medge eldning även med 

ved under förutsättning att eldning sker på anvisade platser. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 19 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-02-16. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra undantaget från föreskriften C 9 om 

eldningsförbud så att undantaget som medger eldning med engångsgrill 

formulerat ”Föreskrifterna ovan gäller inte: användande av engångsgrill” i 

föreskriften utgår och istället ersätts med följande tillägg: ”Föreskrifterna ovan 

gäller inte: eldning vid anvisad eldplats”. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Planarkitekt Annika Ekblom 

Naturvårds- och miljöhandläggare Linnéa Skarped 
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Dnr KS 2017/274 

§ 43 Beslut om återuppbyggnad av scenen i 

Blinkenbergsparken 

2017 brändes scenen i Blinkenbergsparken ner till grunden. Efter samråd med 

utskottet uppmandes allmänheten att inkomma med synpunkter om vilka behov 

och funktioner en ny scen behövde ha samt om det fanns övriga önskemål. Det 

som framförallt förts fram och som också lyfts in i den upphandling som 

genomförts är att den nya scenen bör ha ett tak som går ut lite över scenytan, ha 

ett låsbart utrymme för material samt möjlighet att ta sig in bakifrån.   

Under hösten har en förnyad konkurrensutsättning i enlighet med reglerna om 

förenklat förfarande avseende offentlig upphandling genomförts. Det vinnande 

anbudet uppgår till 698 000 kronor. Utöver de upphandlade arbetena tillkommer 

plattsättning, justeringsarbeten samt utsmyckning. Inklusive en pott om 10 % för 

oförutsett bedöms den totala kostnaden för återuppbyggnad av scenen att uppgå 

till 1 000 000 kronor. Avdelningen har undersökt möjligheten att omdisponera 

medel genom omprioritering av projekt men bedömer att det inte är möjligt att 

omfördela ett så stort belopp.  

Avdelningen äskar härmed 1 000 000 kronor i syfte att återuppbygga 

Blinkenbergsparken under innevarande år. Arbetena bedöms kunna påbörjas 

under maj månad och förväntas vara helt färdigställda under sommaren.  

Inom ramen för den upphandling som gjorts skall en mindre projektering först 

genomföras innan byggnation kan starta, målsättningen är att den nya scenen ska 

vara likvärdig den tidigare men med ökad tillgänglighet och med hänsyn till de 

behov som förts fram om utskjutande tak, möjlighet till låsbart utrymme och 

bakdörr. Scenen kommer också att vara mer förberedd för modern teknik än vad 

tidigare scen var. Utrustning som används vid uppträdanden och arrangemang, 

såsom ljudanläggning, specialbelysning, projektor eller annan teknisk utrustning 

som kan komma att behövas kommer även fortsättningsvis att vara var och ens 

ansvar och inget som kommunen tillhandahåller. För att knyta an till parkens 

historia avser avdelningen återgå till den ursprungliga färgsättningen vit och gul 

istället för den blå färg som var på scenen som brändes ner.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har också sett över parkmiljön i sin helhet i syfte 

att skapa en centrumnära oas i linje med målet om att fortsätta utveckla 

centrummiljön och att arbeta med en trivsamt sammanhängande centrum. En 

ombyggnation av parkmiljön inklusive möbler och belysningsarbeten förväntas 

uppgå till 850 000 kronor och föreslås att läggas in i investeringsbudget 2019 som 
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centrumprojekt.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 20 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-03-15. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja äskande av tilläggsbudget om 1 000 000 

kronor i syfte att möjliggöra en återuppbyggnad av scenen i Blinkenbergsparken. 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag 

att arbeta in projekt om parkmiljön motsvarande 850 000 kronor i 

investeringsbudget för 2019.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonom Marianne Eriksson 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Projektledare Malin Skoog 
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Dnr KS 2016/405 

§ 44 Förslag till DETALJPLAN FÖR CIRKUSPLATSEN, 

Hagfors kommun (Planförslaget avser Hagfors 2:194 

samt utökning av handel för del av fastigheten 

Hagfors 2:161) 

Sammanfattning 

CT Development AB har genom Torbjörn Almroth, arkitektkonsult, låtit upprätta 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR CIRKUSPLATSEN, Hagfors kommun. 

Planområdet berör fastigheterna Hagfors 2:161 och Hagfors 2:194 (Lidl Kb). 

Enligt 6 kap miljöbalken (MB), bedöms genomförandet av detaljplanen och 

användningen av mark, vatten och byggnader enligt planen, inte innebära sådan 

betydande miljöpåverkan som ska föranleda att en miljökonsekvensbeskrivning 

ska upprättas. 

I planbeskrivningen redovisas slutsatsen att ett plangenomförande av FÖRSLAG 

TILL DETALJPLAN FÖR CIRKUSPLATSEN, Hagfors 

kommun (fastigheterna Hagfors 2:194 samt del av Hagfors 2:161) inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen 

(2010:900) eller 4 § i förordningen om miljökonsekvens- beskrivningar 

(1998:905) med tillkommande miljöbedömning. 

Planen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd hölls 2017-10-31 – 2017-11-27. 

De yttranden som inkom skriftligen under samrådet har sammanfattats i en 

samrådsredogörelse daterad 2018-03-19. Ett avstämningsmöte har hållits med 

Länsstyrelsen 2018-02-06. Planförslaget och handlingarna har bearbetats till 

Granskningshandlingar daterade 2018-03-19. 

Granskning föreslås äga rum snarast efter att detta protokoll justerats. Efter 

underrättelse ska granskningshandlingarna ställas ut under minst två veckor. 

Därefter kan förslaget behöva bearbetas ytterligare i enlighet med det 

granskningsyttrande Länsstyrelsen inkommer med. Antagande förväntas tidigast 

kunna ske i kommunfullmäktige den 28 maj alternativt 25 juni 2018, förutsatt att 

inga tidsödande kompletteringar krävs. Detaljplanen vinner laga kraft i samband 

med att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. 
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Planförslag, syfte, innebörd och konsekvenser 

Hänvisas till planbeskrivningens kapitel 1 Sammanfattning, vars text ersätter 

tjänsteskrivelsens ärendebeskrivning. 

Behovsbedömning 

Före samråd har en behovsbedömning gjorts i enlighet med gällande lagstiftning, 

plan- och bygglagen, miljöbalken samt förordningen om miljökonsekvens- 

beskrivningar (MKB). Analysen leder fram till ställningstagandet att planförslaget 

inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas. 

Gällande planer 

Planförslaget bedöms ha stöd i gällande översiktsplan för Hagfors kommun, 

Översiktsplan 2000 samt Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad 1998 (FÖP). 

Förslag till ny detaljplan för Hagfors tätort kommer att justeras med hänsyn till 

planområdet. Efter antagande kommer detaljplanen att ersätta gällande plan för 

motsvarande planområde. 

Tidigare beslut 

Protokoll samhällsbyggnadsutskottet 2017-01-31 § 2, Beslut om begäran om 

planbesked för förslag till ny detaljplan inom del av Hagfors 2:161. (Dnr KS 

2016/405). 

Protokoll samhällsbyggnadsutskottet beslut 2017-09-26 § 80, Beslut att om 

samråd Förslag till 

detaljplan för Cirkusplatsen, Hagfors kommun, inom del av Hagfors 2:161, samt 

att planen inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten och inte heller 

antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 23 

Planhandlingar 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-03-20 

1a och 1b. Plankarta (granskningshandling 2018-03-19) 

2. Grundkarta (samrådshandling 2017-09-20) 

3. Planbeskrivning (granskningshandling 2018-03-19) 

4. Behovsbedömning (samrådshandling 2017-09-20) 

5. Fastighetsförteckning (samrådshandling 2017-09-20) 

6a. Geoteknisk PM (samrådshandling 2017-09-20) 

6b. PM grundläggning av nybyggnad för handel (samrådshandling 2017-09- 20) 

7. Naturvärdesbedömning dat. 2018-02-26, (granskningshandling 2018-03-19) 
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8. Samrådsredogörelse dat. 2018-03-19, (granskningshandling 2018-03-19). 

Övriga handlingar 

Beslut kommunstyrelsen § 28, 2000-03-14 Trafiknätsanalys. 

Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 och Fördjupad översiktsplan för Hagfors 

Stad 1998, aktualitetsförklarade kommunfullmäktige § 50, 2014-05-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samrådsredogörelse 2018-03-19 till 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR CIRKUSPLATSEN, Hagfors kommun, 

och att Granskningshandling daterad 2018-03-19, kan godkännas och ställas ut för 

granskning samt att planen inte bedöms vara av betydande intresse för 

allmänheten och inte heller antas medföra betydande miljöpåverkan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

CT Development th@h-etail.se 

Arkitektkonsult Torbjörn Almroth torbjorn.almroth@telia.com 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se 

Planarkitekt Annika Ekblom annika.ekblom@hagfors.se 

GIS-samordnare Erling Johansson erling.johansson@hagfors.se 

GVA-chef Rickard Casselbrant rickard.casselbrant@hagfors.se 

Miljö- och Byggnämnden. 
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Dnr KS 2018/179 

§ 45 Medfinansiering av projekt 

Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan 

Svenska Rallyt har sökt och blivit beviljade projektpengar av Region Värmland 

till ”Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan”. Idén om att använda 

Klarälvsbanans unika förutsättningar till en kommungemensam satsning är 

förankrad hos kommunledningarna inom berörda kommuner. Region Värmland 

har beslutat att bidra med 1 500 000 under förutsättning att övriga kommuner 

längs Klarälvsbanan tillsammans satsar samma summa. En fördelningsnyckel 

utifrån invånare ger att Hagfors kommuns del av projektet skulle bli 148 000 

kronor fördelat på tre år. 

Handlingar i ärendet 

Åsa Johanssons tjänsteskrivelse 2018-04-03. 

Beslut Region Värmland med ärendenummer RV2017-461 

Beslut 

Hagfors kommun medfinansierar projektet ”Evenemangsutveckling på 

Klarälvsbanan” med 148 000 kronor över en treårsperiod fördelat med 60 000 

kronor för år 2018 och 2019 och 28 000 kronor för år 2020 under förutsättning att 

övriga kommuner längs Klarälvsbanan tillsammans satsar samma summa. 

Kostnaden belastar utvecklingsenhetens budget för Svenska Rallyt. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschef Lars Nyborg 

Svenska Rallyt AB 

Region Värmland 

Forshaga kommun 

Munkfors kommun 

Kommunledningskontoret i Karlstad, Martin Moberg 
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Dnr KS 2018/171 

§ 46 Ansökan om bidrag - Hagfors Motorsällskap 

Hagfors Motorsällskap ansöker om bidrag från Hagfors kommun för att kunna 

reparera den traktor man använder för banunderhåll. 

Föreningen har stor ungdomsverksamhet med exempelvis crosskola samt 

seniorverksamhet inom både cross och enduro. Traktor för att sköta banunderhåll 

är ett måste för att man ska kunna bedriva verksamhet och ha en bana som är 

säker att köra på för alla. Att hyra in maskin/maskiner blir för dyrt för föreningen. 

Reparationskostnaden beräknas uppgå till 30 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan, Hagfors Motorsällskap 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Hagfors Motorsällskap ett bidrag om 20 000 kronor för 

reparation av föreningens traktor då den är en central del i deras verksamhet. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors Motorsällskap 

Ekonomienheten, Marianne Eriksson 

Utvecklingsenheten, Lennart Leo Larsson 
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Dnr KS 2018/105 

§ 47 Revisionsgranskning avseende försörjningsstöd 

Utifrån sin riskanalys för 2017, har de förtroendevalda revisorerna genomfört en 

fördjupad granskning av hur kommunstyrelsen arbetar med intern kontroll 

avseende försörjningsstöd.  2018-01-19 fick Sociala avdelningen ta del av 

rapporten och verksamheten har här sammanställt svar på de iakttagelserna som 

presenterats i skrivelse från revisorerna samt i rapporten från PWC. 

För att fastställa en struktur för upprättande och upprättade styrdokument har en 

lista/sammanställning av dokument med befintliga riktlinjer/rutiner skapats. Den 

används för att förenkla uppföljning och revidering av styrdokumenten. Den 

innehåller information om, dokumentägare samt uppgifter på när dokumentet 

uträttats samt reviderats. En rutin har skapats som informerar om hur vi upprättar 

dokument så att följande uppgifter gällande verksamhetens styrdokument finns 

med; uppgifter om när dokumentet gäller from, dokumentägare, vem som är 

faställare av dokumentet samt när det är reviderat.  

För Individ- och familjeomsorgen (IFO) finns nu en upprättad särkerhetsrutin 

sedan januari 2018. Denna klargör ansvar, roller, behörigheter samt hur man 

registrerar ny personal och hur vi avslutar medarbetare i verksamhetssystemet. En 

separat rutin kommer implementeras som visar hur vi kontrollerar loggningar i 

verksamhetssystemet. 

Utredningsdokumentet har förtydligats med rubriker där kontroller av 

personuppgifter mm. inklusive bolagsregistrering ska dokumenteras. 

Handläggningsrutiner implementeras i gruppen så att man är tydlig med att 

klienten ska ange vilken månad biståndet söks för på ansökningsblanketten. 

Ansökningsblanketten förtydligas samtidigt vad avser information om 

straffrättsliga konsekvenser. 

Gruppledare har genomgångar med enskilda handläggare och kontrollerar då att 

ärenden avslutas och att delegeringen följs. Även gruppmötena används för att 

diskutera om riktlinjerna följs. Vidare ska riktlinjerna revideras 1 ggr/år. 

Avslut av ärenden. En rutin skapas för att se till att ärenden avlutas senast efter 3 

månader. Att införa en teknisk gräns för utbetalningar kommer ses över i samband 

med byte av verksamhetssystem. Aktuell version av verksamhetssystem ses över i 

samband med ny IT plattform i kommunen. Idag genomförs en manuell 

egenkontroll på utbetalade belopp från 10 000:- och över,  samt slumpmässig 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 20/33 

  

2018-04-09 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

kontroll på ca 10% av övriga utbetalningar. 

Attestlistan har setts över och kommer tas upp för beslut vid parallellt med detta 

svar på rapporten. 

Servicedeklarationerna kommer revideras under våren 2018 och dateras, sedan 

ska de likt styrdokument revideras regelbundet och vid förändringar i 

verksamheten som kräver revidering för att de ska hållas aktuella.  

Kontroller i enlighet med internkontrollsplanen ska genomföras samt 

dokumenteras i enligheter med den samma. Kontrollerna i internkontrollplanen 

ska finnas införda i avdelningens övergripande årsplanering samt i årsplanering 

för respektive funktion som är ansvarig för de olika delarna i 

internkontrollplanaen.    

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottet 2018-03-26, § 15 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-02-08. 

Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av intern kontroll inom 

försörjningsstöd 

Rapport avseende granskning av intern kontroll inom försörjningsstöd.  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svar på Rapport   från kommunrevisorerna avseende 

granskning av intern kontroll inom   försörjningsstöd. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, Socialchef 

Kommunrevisorerna PwC 
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Dnr KS 2018/166 

§ 48 Beslut- och behörighetsattester inom individ- och 

omsorgsutskottets verksamhetsområde att gälla från 

och  med 2018-05-01. 

Det har upprättats ändringar inom individ- och omsorgsutskottets 

verksamhetsområde, och därmed även ett nytt och uppdaterat förslag till besluts 

och behörighetsattester, att gälla fr.o.m. 2018-05-01. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottet 2018-03-26, § 14 

Ekonom Malin Hedberg Soinis skrivelse, 2018-03-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om behörighets- och beslutsattester för individ- och 

omsorgsutskottets verksamhetsområde, att gälla från och med 2018-05-01 enligt 

förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Malin Hedberg Soini, ekonom 

Maria Persson, socialchef 

Åke Karlsson, vård- och omsorgschef 
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Dnr KS 2018/160 

§ 49 Patientsäkerhetsberättelse 

Är en sammanfattning över hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2017, 

vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts, samt mål för 2018. 

Isa Nyberg MAS/ Verksamhetsansvarig HSL kommer informera Individ- och 

Omsorgsutskottets ledamöter om Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2017 

på utskottets sammanträde 2018-03-26 och berättelsen går vidare till godkännande 

i kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottet 2018-03-26, § 16 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017 samt Målkort för 2018 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2017 

_____ 

Beslutet skickas till 

Isa Nyberg MAS/Verksamhetsansvarig HSL 

Carina Wiberg MAR/Verksamhetschef Rehab 
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Dnr KS 2018/141 

§ 50 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 

medicinska del 2016-2017 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete vilket innebär att planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård uppfylls. 

Vårdgivaren ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur 

patientsäkerhetsarbetet bedrivits under förgående år, vilka åtgärder som vidtagits 

och vilka resultat som uppnåtts. En patientsäkerhetsberättelse har upprättats för 

elevhälsans medicinska del, det vill säga skolhälsovården för läsåret 2016-2017. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottet 2018-03-27, § 10 

Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-02-16 

Patientsäkerhetsberättelse 2016-2017 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 

medicinska del för 2016-2017 godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlin. 
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Dnr KS 2018/14 

§ 51 Återrapportering av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats 2018 

Kommunstyrelsen skall i april och oktober varje år återrapportera till 

kommunfullmäktige de motioner och medborgarförslag som ännu inte har 

besvarats. 

Fram till och med 2018-04-03 har följande motion inte besvarats: 

2018/15 handling 1 - Motion om införande av 6 timmars arbetsdag med 

bibehållen lön 

Fram till och med 2018-04-03 har följande medborgarförslag inte besvarats: 

2016/16 handling 18 - Medborgarförslag angående miljögifter och farliga 

kemikalier i förskolor 

2017/16 handling 40 - Medborgarförslag om gång- och cykelväg från 

Klarälvsbanan till Hagfors flygplats 

2017/16 handling 57 - Medborgarförslag angående cykelpark 

2017/16 handling 62 - Medborgarförslag angående skyltar vid Monica 

Zetterlundmuséet 

2018/16 handling 1 - Medborgarförslag angående belysning vid cykelvägen 

mellan utfarten Hagälvsvägen och utfarten Uvedsvägen 

2018/100 handling 1 - Medborgarförslag angående klistermärke på soptunnor 

”Släng hundbajs här” 

2018/132 handling 1 - Medborgarförslag om is på löparbanan runt A-planen, 

Hagforsvallen 

2018/161 handling 1 - Medborgarförslag angående begagnade fotbollsmål i Råda 

2018/162 handling 1 - Medborgarförslag och skylt Välkommen till Hagforsvallen 

2018/169 handling 1 - Medborgarförslag angående farthinder och avfart 

2018/177 handling 1 - Medborgarförslag om anläggande av större parkering samt 

avlämnings/hämtningsyta vid Kyrkhedens skola 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-04-03 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats. 

_____ 
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Dnr KS 2018/34 

§ 52 Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2018 

Dnr KS 2018/35 

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

personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg 

Dnr KS 2018/35 

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

omsorg om personer med funktionshinder 

Dnr KS 2018/36 

Återrapportering av ej verkställda beslut, vård- och omsorg 

Handlingar i ärendet 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-01-29 § 1 

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2018-01-16 

Statistikrapport t.o.m. 2018-01-15 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-01-29 § 2 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-01-10 

Statistikrapport t.o.m. 2017-12-31 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2017-01-29 § 3 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-01-10 

Statistikrapport t.o.m. 2017-12-31 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2017-10-30 § 66 

Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-10-09 

Statistikrapport t.o.m. 2017-09-30 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2017-10-30 § 65 

Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-10-09 

Statistikrapport t.o.m. 2017-09-30 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 

verkställda beslut 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef 

Åke Karlsson, vård- och omsorgschef 
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Dnr KS 2017/16 

§ 53 Svar på Medborgarförslag om gång- och cykelväg 

från Klarälvsbanan till Hagfors flygplats 

Hej utelämnande av personuppgift! Tack för ditt engagemang! 

Du har i ett medborgarförslag till kommunen 2017-09-13 lämnat önskemål om att 

kommunen ska göra en gång- och cykelbana med anslutning från Klarälvsbanan 

fram till Hagfors flygplats. Hagfors Kommun äger Klarälvsbanan men dessvärre 

inte de angränsande markområden som krävs för att möjliggöra en anslutning mot 

riksväg 62. Då Riksväg 62 som går förbi flygplatsen är Trafikverkets väg får 

kommunen inte heller besluta om anslutning eller övergångsställe. Beslut om 

överfart, infart, utfart och övergångsställen hanteras helt och hållet av 

Trafikverket. Förutom att det krävs en hel del investeringar och inlösen av mark 

från privata markägare för att göra en anslutning mot riksväg 62 möjlig krävs 

också en hel del säkerhetshöjande åtgärder vid riksvägen för att en överfart ska 

kunna anläggas, bland annat måste hastigheten sänkas och vägområdet anpassas 

för överfart. Baserat på vägens karaktär, trafikbelastning och prioritet är det 

rimligt att anta att det inte kommer att bli aktuellt med en gång och cykelöverfart. 

Det är heller inte rimligt att vidta de investeringar som krävs för att möjliggöra en 

anslutning från Klarälvsbanan till riksväg 62 då det finns möjlighet att ta sig upp 

på riksväg 62 via Sjögräns, Rådastrands Camping samt vid Råda rastplats.  

Har du ytterligare frågor kring vad sin gäller är du välkommen att kontakta oss 

igen eller om din fråga gäller Riksväg 62, Trafikverket.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 16 

utelämnande av personuppgift! medborgarförslag 2017-09-13. 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-02-28 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

utelämnande av personuppgift!  

GVA-chef Rickard Casselbrant 

Lena.lofvenholm@trafikverket.se 
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Dnr KS 2018/100 

§ 54 Svar på medborgarförslag angående klistermärke 

på soptunnor ”Släng hundbajs här” 

Hej utelämnande av personuppgift!! Tack för du med ditt medborgarförslag 

engagerar dig i vår kommun! Det är varje enskild hundägares ansvar och 

angelägenhet att plocka upp efter sin hund. Det är inte bara olämpligt och 

ohygieniskt att lämna kvar sitt hundbajs, det är dessutom ett brott mot miljöbalken 

att inte plocka upp efter sin hund. För att underlätta för hundägare att göra rätt för 

sig placerar kommunen ut hundlatriner. Utplaceringen av hundlatriner är inte 

alltid lätt, våra medarbetare försöker i så stor utsträckning det går att placera ut 

latriner där det finns mycket hundar och i stråk som är populära, i dagsläget har vi 

ca 60 st hundlatriner utplacerade.   

Upplever man att det är långt mellan hundlatrinerna eller att hundlatrinerna är 

felplacerade tar vi gärna emot synpunkter och förslag på justeringar via vår 

hemsida. Vi tycker att din tanke är god men som kommun kan vi inte ta fram 

trycksaker som uppmuntrar enskilda att använda privata soptunnor eller faciliteter 

för allmänt bruk utan att det först har upprättats ett avtal med den som har den 

aktuella soptunnan.  Ett klistermärke för kommunal service ska dessutom ha en 

viss layout och innehålla en viss information vilket gör att det för med sig stora 

kostnader för att ta fram den produkt som du föreslår. Om du som enskild 

innehavare av en soptunna däremot vill uppmuntra dina grannar och närboende att 

använda det kärl så är det inte något som vi från kommunens sida har några 

synpunkter på så länge man följer de lagar och regler som gäller för avfall och 

sophantering.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 17 

utelämnande av personuppgift! medborgarförslag 2018-01-11. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-02-16 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

utelämnande av personuppgift!  

emil.florell@hagfors.com 
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Dnr KS 2018/132 

§ 55 Svar på medborgarförslag om is på löparbanan 

runt A-planen, Hagforsvallen 

Hej utelämnande av personuppgift!! 

Tack för ditt medborgarförslag, vad roligt att du vill vara med och forma vår 

kommun!  

Idag har vi en plan uppspolad på Hagforsvallen. Planen används av bandyn men 

är öppen för allmänheten övrig tid och efter överenskommelse. I år är 

bandyplanen bokad tisdagar och torsdagar 17-19 och lördagar 11-12. Sedan kan 

det såklart vara match då och då.  

Det kräver en viss skötsel att hålla en uteis fin och säker. Eftersom det ofta finns 

lediga tider, både på vardagar och på helger, på planen som redan är uppspolad så 

gör vi bedömningen att det inte är aktuellt att spola upp löparbanorna.  

Det är fritt fram för allmänheten att åka till Hagforsvallen och använda 

bandyplanen om vädret tillåter och Valhall är öppet, det är dock bara onsdagar 

som det är tänt över banan. Men vill våra besökare ta en åktur någon annan kväll 

så går det utmärkt att ta kontakt med våra medarbetare på anläggningen så ser de 

till att det tänds upp även andra kvällar.   

Har du fler frågor eller funderingar kring vår verksamhet på Valhall och 

Hagforsvallen eller vill åka upp på en tur så är du hjärtligt välkommen att 

kontakta personalen på anläggningen.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 18 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-02-28. 

utelämnande av personuppgift! medborgarförslag 2018-02-11. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

utelämnande av personuppgift!  

Fastighetschef Maria Edesgård 
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Dnr KS 2018/23 

§ 56 Anmälningar till och med 2018-04-09 

UPH 2017-03 - Avtal 2017-03 ”Trygghetslarm” 

Dnr 2018/2 handling 4 - Kontrollrapport livsmedel (Kyrkhedens skola, cafeterian) 

Dnr 2018/6 handling 2 - Skolskjuts vid växelvis boende (ÄBC) 

Dnr 2018/6 handling 3 - Avtal om självskjutsning (ÄBC) 

Dnr 2018/11 handling 12 - Leveransavtal 2017-25 Skrivare och kopiering 

Dnr 2018/11 handling 13 - Förlängning av ramavtal 2013-229B 

”Anläggningsmaskintjänster” 

Dnr 2018/11 handling 14 - Förlängning av ramavtal 2013-229A ”Lastbilstjänster”  

Dnr 2018/11 handling 16 - Förlängning av ramavtal 2015-08B ”Löpande 

fastighetsunderhåll Byggnadsarbeten” 

Dnr 2018/11 handling 17 - Förlängning av ramavtal 2015-08B ”Löpande 

fastighetsunderhåll Byggnadsarbeten”  

Dnr 2018/11 handling 18 - Förlängning av ramavtal 2015-07C ”Löpande 

fastighetsunderhåll Målningsarbeten” 

Dnr 2018/11 handling 19 - Förlängning av ramavtal 2015-05A ”Löpande 

fastighetsunderhåll Rörarbeten”  

Dnr 2018/11 handling 20 - Förlängning av ramavtal 2015-06B ”Löpande 

fastighetsunderhåll Elarbeten” 

Dnr 2018/11 handling 21 - Förlängning av ramavtal 2015-07A ”Löpande 

fastighetsunderhåll Målningsarbeten”  

Dnr 2018/11 handling 22 - Förlängning av ramavtal 2015-06C ”Löpande 

fastighetsunderhåll Elarbeten” 

Dnr 2018/11 handling 22 - Förlängning av ramavtal 2015-05B ”Löpande 

fastighetsunderhåll Rörarbeten” 

Dnr 2018/12 handling 7 - Skolavtal, Kramfors kommun 

Dnr 2018/113 handling 2 - Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (Kyrkhedens skola) 

Dnr 2018/117 handling 2 - Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
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behandling (Kyrkhedens skola) 

Dnr 2018/138 handling 2 - Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (Kyrkhedens skola)  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2018/23 

§ 57 Delegeringsbeslut kommunstyrelsen till och med 

2018-04-09 

Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2018-01-24 tom 2018-03-19 

Dnr 2018/5 handling 10 Medfinansiering till Hagfors Chowa Karate Club för 

inköp av utrustning 

Dnr 2018/5 handling 11 - Beslut i brådskande ärende 

Dnr 2018/8 handling 13 - Delegeringsbeslut t o m februari 2018 Vård- och 

behandling 

Dnr 2018/8 handling 14 - Delegeringsbeslut t o m februari 2018 

Bostadsanpassning 

Dnr 2018/8 handling 15 - Delegeringsbeslut t o m februari 2018 LSS och 

Socialpsykiatri 

Dnr 2018/8 handling 16 - Delegeringsbeslut t o m februari 2018 Familjeenheten 

Dnr 2018/8 handling 17 - Delegeringsbeslut t o m februari i 2018 Ekonomiskt 

bistånd 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2018-03-26 §§ 12-19 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-03-26 §§ S 34-46 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-03-27 §§ 7-12 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-03-27 §§ 12-28 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 58 Information 

Blankett om partistöd kommer under dagen. 

Utvecklingskoordinator Christoffer Branzén och vik. webb- och grafikansvarig 

Josephine Bäcker informerade om hur arbetet med Hagforsstrategin fortsätter 

framöver. 

_____ 

 
 


