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Dnr KS 2018/373 

§ 135 Delårsbokslut 2018 

Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari – augusti 2018 

samt prognos för helåret. 

Delårsbokslutet per 31 augusti 2018 uppvisar ett positivt resultat på 19,1 miljoner 

kronor (Mkr). Budgeterat resultat för motsvarande period är +24,4 Mkr vilket 

således innebär en negativ resultatavvikelse med -5,3 Mkr. Utfallet per 31 augusti 

2017 var +47,2 Mkr. Således är utfallet för perioden januari-augusti 2018 28,1 

Mkr lägre än motsvarande period året innan. 

Prognosen för hela året 2018 antas bli -0,8 Mkr. Detta innebär en negativ 

avvikelse med -3,3 Mkr mot budgeterat resultat för 2018. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-10-08 

Delårsrapport januari-augusti 2018 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/369 

§ 136 Omstrukturering bolagssfären Hagfors kommun 

Hagfors kommun är ägare till bland annat två aktiebolag, Hagfors Energi AB samt 

Hagforshem AB. Båda aktiebolagen redovisar numera överskott av sina 

verksamheter. Hagforshem AB har tidigare redovisat stora förluster. De 

skattemässiga outnyttjade avdragen är idag 35 MSEK. Utifrån Hagforshem ABs 

beräknade framtida årliga överskott kommer det att ta minst 20 år för att 

Hagforshem AB skall kunna utnyttja sina skattesmässiga avdrag om 35 MSEK. 

Hagfors Energi AB beräknas göra större årliga vinster än Hagforshem AB. 

Hagfors Energi AB har inte några skattemässiga avdrag att utnyttja, varför 

Hagfors Energi AB från och med räkenskapsår 2017 betalar bolagsskatt på sina 

vinster. Bolagsskatten uppgår för närvarande till 22 %. 

Tack vare att Hagforshem AB redovisar årliga överskott finns numera möjlighet 

för Hagforshem AB att ”dela med sig” av de skattesmässiga avdragen till Hagfors 

Energi AB. 

Idag är Hagforshem AB och Hagfors Energi AB direktägda av Hagfors kommun. 

För att Hagforshem AB ska kunna dela med sig av sitt skattemässiga avdrag 

måste Hagforshem AB och Hagfors Energi AB ägas av ett och samma aktiebolag. 

Den innebär att Hagfors kommun behöver bilda eller köpa in ett nybildat 

aktiebolag som i sin tur förvärvar aktierna i Hagfors Energi AB och Hagforshem 

AB. 

Efter att omstruktureringen skett, måste det dock gå fem hela kalenderår innan 

Hagforshem AB kan dela med sig av sina skattemässiga avdrag till Hagfors 

Energi AB. Om Hagfors kommun genomför omstruktureringen innan utgången av 

innevarande kalenderår (2018) innebär det att det är först under kalenderår 2024 

som Hagforshem AB kan dela med sig av sina skattemässiga avdrag till Hagfors 

Energi AB. 

Totalt sett är bedömningen att Hagforshem ABs skattemässiga avdrag kan nyttjas 

i sin helhet senast räkenskapsår 2029, om det genomförs en omstrukturering. Om 

någon omstrukturering inte sker, lär det ta minst 20 år att innan avdragen är 

utnyttjade, det vill säga räkenskapsår 2039. 

Genomförandet sker genom att senast i början på december i år (2018) förvärvar 

Hagfors kommun ett så kallat lagerbolag med ett aktiekapital på 50 000 kr, från 

Bolagsstiftarna i Göteborg. Förvärvet sker genom att Hagfors kommun insätter 50 

000 kr på ett nyöppnat bankkonto i lagerbolagets namn. Därefter sker namnbyte 

och byte av styrelse, via ändringsanmälan till Bolagsverket i Sundsvall. Styrelsen 
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skall bestå av minst en ledamot samt en suppleant. 

Så snart Hagfors kommun erhållit generalfullmakt för att företräda lagerbolaget, 

kan nästa steg vidtas. Lagerbolaget som nu ägs av Hagfors kommun förvärvar, 

innan sista december i år (2018) samtliga aktier i Hagfors Energi AB. 

Köpeskillingen uppgår till det bokförda värde som Hagfors Energi AB har i 

balansräkningen i Hagfors kommun. Betalningsmedel utgörs av ett skuldebrev. 

Innan sista december i år (2018) förvärvar lagerbolaget även samtliga aktier i 

Hagforshem AB. Köpeskillingen uppgår till ca 17 500 000 kr. Även den 

köpeskillingen regleras via skuldebrev. Hagfors kommun kan bestämma i vilket 

takt som skuldebreven skall amorteras och i stor utsträckning även valet av 

räntesats på skuldebreven. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-10-02 

Organisationsschema före samt efter omstrukturering 

Förslag på sammanträdet 

Åsa Johansson (S) yrkar på ändring av liggande förslag: ”Styrelsen för bolaget 

bör bestå av kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen samt oppositionsråd 

istället för kommunstyrelsens vice ordförande.”  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag med Åsa Johanssons (S) ändringsförslag genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar köpa ett lageraktiebolag som i sin tur köper Hagfors 

Energi AB och Hagforshem AB från kommunen. Det nya moderbolagets firma 

skall vara ”Hagfors Stadshus AB”. Bolagets styrelse ska bestå av en ordförande 

tillika kommunstyrelsens ordförande samt två ordinarie ledamöter vilka är 

kommunchefen samt oppositionsråd. Till verkställande direktör skall Hagfors 

kommuns ekonomichef utses. Uppdragen skall vara oarvoderade. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef Jan Lilja 

Ekonomichef Jonas Nilsson 
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Dnr KS 2018/383 

§ 137 Sammanslagning samhällsbyggnadsutskottet 

och kommunledningsutskottet 

Samhällsbyggnadschef och administrativ chef har tillsammans med 

kommunsekreterare gått igenom förutsättningarna för en sammanslagning och kan 

konstatera att en sammanslagning av SBU och KLU är genomförbart. Förslagsvis 

går samhällsbyggnadsavdelningen in under KLU och utskottet fortsätter heta 

KLU då det ingår en del övergripande stabsfunktioner och kan ge fel signal om 

utskottet byter namn. 

Delegeringsordningen har setts över avseende SBUs nuvarande ansvarsområde 

och anpassats så att det inte ska bli allt för olika grunder för delegering. SBU har 

idag en detaljerad delegeringsordning med relativt snäv delegering jämfört med 

flera andra kommuner. Delegeringen har utökats och förtydligats. Delegeringar 

som kan tolkas likartat eller som bedöms vara överflödiga, då uppdrag ges genom 

andra beslut eller enligt andra politiskt antagna riktlinjer och policys, har tagits 

bort. 

En översyn har gjorts mot de delegeringar som finns inom KLU i övrigt för att 

undvika dubbla delegeringar. Vidare kommer en översyn av reglementet att göras 

för att säkerställa att det blir korrekt vid en sammanslagning. 

Praktiskt finns inga hinder för ett genomförande. Ärenden som idag bereds och 

beslutas inom SBU rapporteras istället inom ramen för beredning till KLU samt 

att nuvarande sekreterare i SBU övertar sekreterarrollen i KLU. 

Tjänstemannaorganisationen ställer sig positiv till en sammanslagning av KLU 

och SBU. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm och administrativ chef Johnny Lövgrens 

skrivelse, 2018-10-09 

Förslag på sammanträdet 

Åsa Johansson (S) yrkar på tillägg till liggande förslag: ”Ta bort den politiska 

budgeten på 150 000 kr för samhällsbyggnadsutskottet och avskaffa utskottet” 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag med Åsa Johanssons (S) tilläggsförslag genom acklamation. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningsutskottet och 

samhällsbyggnadsutskottet slås samman till ett utskott från och med 2019-01-01 

samt att den politiska budgeten på 150 000 kronor för samhällsbyggnadsutskottet 

tas bort och att samhällsbyggnadsutskottet avskaffas. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/384 

§ 138 Ledningsorganisation – sammanslagning vård- 

och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen 

Kommunstyrelsen fattade i samband med beredningen av Hagfors kommuns drift- 

och investeringsbudget för 2019 beslut att uppdra till kommunchefen att göra en 

översyn av förvaltningens ledningsorganisation. En del av detta uppdrag avser en 

översyn av förutsättningarna för en sammanslagning av vård- och 

omsorgsavdelningen och sociala avdelningen med en gemensam avdelningschef. 

Kommunchefen har tillsammans med personalchefen/tf vård- och omsorgschefen 

och socialchefen påbörjat detta arbete. Tillsammans har man diskuterat och 

bedömt för- och nackdelar med föreslagen förändring, förutom den del som 

innebär en reducering av en avdelningschef i förvaltningen. 

Sammanfattningsvis ser denna gruppering något fler för- än nackdelar med en 

förändring. Fördelarna man beaktar är en samlad verksamhet för frågor som berör 

det sociala området och ser att man under individ- och omsorgsutskottet har en 

samlad verksamhet, vilket underlättar samverkan och ger denna del av 

förvaltningen ett samlat ansvar för frågor som idag berör två avdelningar, t ex är 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster idag anställda på vård- och 

omsorgsavdelningen, men tjänstgör även inom sociala avdelningen. Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett ansvar inom båda avdelningarna, men är 

anställd på vård- och omsorgsavdelningen. Flera verksamheter har tydliga 

beröringspunkter mellan varandra, men är organiserade på två avdelningar, vilket 

inte alltid är optimalt för kvalitet, likvärdighet och effektivitet. 

Gruppen ser också vissa nackdelar med en förändrad organisation. En samlad 

avdelning för vård- och omsorg och sociala avdelningen innebär att en omfattande 

del av Hagfors kommuns förvaltning samlas under en avdelning. Detta kan 

innebära att styrning av verksamheten försvåras och att ”avståndet” mellan 

avdelningschefen och övriga chefer kan uppfattas ”bli längre”. Kraven på 

ledningsorganisationen i övrigt (verksamhetschefer och enhetschefer) kommer 

sannolikt att öka. Vidare bedömer gruppen att behov kommer att finnas av någon 

stabsresurs (t ex verksamhetsutvecklare) för att avlasta ledningen, i syfte att inte 

göra avkall på lednings- och styrningsarbete. 

Tf vård- och omsorgschefen och socialchefen har diskuterat frågan i sina 

respektive ledningsgrupper med avdelningarnas verksamhetschefer. 

Verksamhetscheferna är övervägande positivt inställda till en sammanslagning av 

avdelningarna. Man nämner i princip samma för- och nackdelar som ovan nämnts. 
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Denna gruppering poängterar tydligt behovet av stabsstöd avseende 

verksamhetsutveckling och IT. 

Kommunchefen, tf vård- och omsorgschef och socialchef har haft en sittning med 

fackliga parter och fört en diskussion kring utredningsuppdraget och fått de 

fackliga parternas synpunkter på en eventuell sammanslagningarna av 

avdelningarna. De fackliga parterna har i likhet med övriga grupperingar som 

tillfrågats i detta ärende en övervägande positiv syn på en sammanslagning av 

avdelningarna. Man anför i princip samma argument avseende både för- och 

nackdelar som övriga grupperingar. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i princip samtliga chefer och fackliga 

företrädare som tillfrågats i detta ärende har en positiv syn på en sammanslagning 

av vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen. Konstateras kan i 

sammanhanget att någon utförlig utredning med risk- och konsekvensanalyser inte 

genomförts i detta läge utan mera handlat om bedömningar utifrån deltagares 

erfarenhet av verksamheterna. 

De möjliga reduceringar av budgetramar vid en sammanslagning av 

avdelningarna bedöms i ett initialt läge till en begränsad summa som bedöms till 

c:a 100 tkr. Anledningen till detta är att bedömningen görs att en sammanhållen 

avdelnings stabsfunktion behöver förstärkas med någon form av 

verksamhetsutvecklare eller liknande befattning. Samordningsvinster vid en 

sammanslagning av avdelningarna beräknas komma verksamheterna till del i 

framtida arbete efter en genomförd samorganisering. 

Handlingar i ärendet 

Kommunchef Jan Liljas skrivelse, 2018-10-09 

Förslag på sammanträdet 

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

beslutar att ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utföra de erforderliga 

risk- och konsekvensanalyserna och förhandling enligt MBL för beslut på 

nästkommande kommunstyrelse den 12 november 2018. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Åsa Johanssons (S) ändringsförslag genom acklamation. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utföra 

de erforderliga risk- och konsekvensanalyserna och förhandling enligt MBL för 

beslut på nästkommande kommunstyrelse den 12 november 2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/254 

§ 139 Målkortsrapportering 2018 

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 

2018. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun 

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

resultatet av de kortsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns 

övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort. 

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

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

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

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

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

Handlingar i ärendet 

Utvecklingskoordinator Premin Björks skrivelse, 2018-10-08 

Målkortsrapportering, 2018-08-31 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för andra tertialet 2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/258 

§ 140 Medborgardialog om Folkets park, Hagfors 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25 § 58 att genomföra medborgardialog 

om Folkets park, Hagfors, med en av fullmäktige utsedd grupp och att ärendet 

skulle återrapporteras till kommunfullmäktige 2018-10-29. 

Förutom att två dialoger har genomförts, Hagforsyran 4 augusti och Öppet hus i 

Folkets park 18 september, har gruppen träffats ytterligare två gånger. Synpunkter 

har även hämtats in från kommunens Facebooksida. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Petterssons skrivelse, 2018-10-03 

Sammanställning av inkomna synpunkter från medborgardialog om Folkets park, 

Hagfors 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-06-25 § 58 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar på tillägg till liggande förslag: ”kommunfullmäktige 

tillsätter en tillfällig fullmäktigeberedning, bestående av en ledamot från varje 

parti i kommunfullmäktige.” 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag med Tomas Petterssons (S) tilläggsförslag genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av medborgardialog om 

Folkets park, Hagfors samt tillsätter en tillfällig fullmäktigeberedning, bestående 

av en ledamot från varje parti i kommunfullmäktige, som fortsätter 

medborgardialogen. Denna grupp ska utses av kommunfullmäktige 2018-11-26. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2018/14 

§ 141 Återrapportering av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats 2018 

Kommunstyrelsen ska i april och oktober varje år återrapportera till 

kommunfullmäktige de motioner och medborgarförslag som ännu inte har 

besvarats. 

Fram till och med 2018-10-08 har följande motion inte besvarats: 

2018/15 handling 1 

Motion om införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön 

Fram till och med 2018-10-08 har följande medborgarförslag inte besvarats: 

2017/16 handling 62 

Medborgarförslag angående skyltar vid Monica Zetterlundmuséet 

2018/234 handling 1 

Medborgarförslag motionsspåren i Vågbacken 

2018/287 handling 1 

Medborgarförslag om röjning av träd vid badplatsen i Lidsbron och röjning av 

strandkant vid Gatabadet 

2018/288 handling 1 

Medborgarförslag angående uppsättande av anslagstavla 

2018/289 handling 1 

Medborgarförslag angående önskemål att sätta upp hopptorn vid Åsarnabadet 

eller Uddeholmsbadet 

2018/308 handling 1 

Medborgarförslag med önskemål om lekplats i Uddeholm 

2018/320 handling 1 

Medborgarförslag om röjning av sly vid Lidl och norrut 

2018/308 handling 1 

Medborgarförslag med önskemål om borttagande av högerregeln vid utfart 

Atterbergsvägen/Storgatan 

2018/328 handling 1 

Medborgarförslag asfaltering av GC-vägen i Vågbacken längs lv 246 
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2018/333 handling 1 

Medborgarförslag - fråga om varför det är fönster mellan cafeterian och simhallen 

på ÄBC 

2018/334 handling 1 

Medborgarförslag angående flaggning i kommunen 

2018/338 handling 1 

Medborgarförslag om gatubelysningens tändning 180905 

2018/340 handling 1 

Medborgarförslag om röjning av rötter mm i Vågbackens motionsspår 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-10-08 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats. 

_____ 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 17/47 

  

2018-10-15 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2018/34 

§ 142 Återrapportering av ej verkställda beslut KS 

2018 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga 

nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej 

återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges del bör redovisning ske i april och oktober.  

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 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-10-08 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-09-24 § 51 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-09-24 § 50 

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörns skrivelse, 2018-08-31 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-08-27 § 42 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-08-27 § 41 

Statistikrapport t.o.m. 2018-08-23 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-07-06 

Statistikrapport t.o.m. 2018-06-30 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-07-06 

Statistikrapport t.o.m. 2018-06-30 

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörns skrivelse, 2018-05-31 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-04-23 § 23 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-04-23 § 22 

Statistikrapport t.o.m. 2018-03-31 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-04-09 

Statistikrapport t.o.m. 2018-03-31 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-04-09 

Statistikrapport t.o.m. 2018-03-31 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 

verkställda beslut 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef 

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörn 
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Dnr KS 2018/378 

§ 143 Avskrivning av fordran 

Hagfors Innebandysällskap bedriver sedan 1990 innebandyverksamhet i Hagfors 

kommun och har ett nära samarbete med kommunens innebandygymnasium. 

Det har nu uppdagats att Hagfors Innebandysällskap har blivit utsatt för brott i 

form av förskingring som har försatt föreningen i finansiellt trångmål. 

Hagfors kommun har idag fordringar för hallhyror på 36 000 kronor till Hagfors 

Innebandysällskap. 

På grund av den uppkomna situationen föreslås att fodringarna för hallhyror 

avskrivs helt och hållet samt att ett bidrag på 40 000 kronor beviljas till 

föreningen för att hjälpa till att lösa de ekonomiska svårigheter som har uppstått. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2018-10-11 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avskriva fordringar för hallhyror med 36 000 

kronor samt att bevilja ett bidrag på 40 000 kronor på grund av uppkommen 

situation. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors Innebandysällskaps ordförande Richard Bjöörn 

Ekonomichef Jonas Nilsson  
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Dnr KS 2018/374 

§ 144 Uppföljning av beslutad internkontrollplan för 

2017/2018 

Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 om reglemente och plan för intern 

kontroll. 

I bifogade dokumentet ”Uppföljning 2017/2018 av beslutad internkontrollplan” 

redovisas resultatet av granskningen för 2017/2018. Eventuella identifierade 

brister och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hanteringen i framtiden 

ingår i uppföljningen. I kolumnen för ”uppföljning 2017/2018” i nämnda 

dokument följer samtliga utförda granskningsmoment. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-10-08 

Uppföljning 2017/2018 av beslutad internkontrollplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad uppföljning av den interna 

kontrollen för 2017/2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2018/375 

§ 145 Ny internkontrollplan för 2018/2019 

Enligt reglemente för internkontroll skall kommunstyrelsen senast i november 

besluta om en ny internkontrollplan för kommande period. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-10-08 

Förslag till ny internkontrollplan Hagfors kommun för 2018/2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en ny internkontrollplan för perioden 2018/2019 

godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2018/344 

§ 146 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Hos individ- och omsorgsutskottet finns sedan 2013 riktlinjer för handläggning av 

ekonomiskt bistånd. Någon revidering av riktlinjerna har inte skett förutom att 

beloppet för högsta godtagbara hyra justeras årligen av verksamhetschefen enligt 

delegation. Ett arbete med att revidera riktlinjerna har startats upp men arbetet är 

ganska omfattande och beräknas inte vara klart förrän tidigast början av 2019. 

Enligt riktlinjerna kan kostnader för tandvård beviljas av gruppledaren för 

individ- och familjeomsorgen upp till ett belopp om 6000 kronor, kostnad för 

tandvård över 6000 kronor ska beslutas av utskottet. Kostnaden för tandvård har 

ökat de senaste åren och för att underlätta handläggningen bör en justering av 

beloppet göras i avvaktan på den mer omfattande revideringen av ritlinjerna. En 

höjning till 10 000 kronor bedöms som rimlig. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-09-24 § 46 

Verksamhetschef IFO Annica Lövgrens skrivelse, 2018-09-13 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegationen för gruppledaren inom individ- och 

familjeomsorgen gällande kostnad för tandvård höjs till 10 000 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef IFO Annica Lövgren 
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Dnr KS 2018/319 

§ 147 Akut substansberoendeplatser, ASP platser 

Det finns ett dokumenterat stort behov av tillnyktringsplatser i Värmland; dels för 

personer som omhändertagits av polisen, dels för personer som kommer i kontakt 

med socialtjänst och hälso- och sjukvård. I en Värmlands samverkan mellan 

Landstinget i Värmland (LIV) och kommunerna tillsammans med Vårdförbundet 

Värmland har det utarbetats ett förslag till vårdkedja för målgruppen: 

- personer som omhändertas av polisen enligt LOB och som inte är så aggressiva 

och våldsamma att de måste föras till arresten 

- personer som är i aktivt missbruk och som själva känner behov av stöd att bryta 

missbruket 

- personer med missbruk eller beroende som är i behov av vård och stöd och som i 

kontakt med myndigheter vill ha hjälp med vård och behandling 

- substanspåverkade personer som kommer till akutsjukvården och som är i behov 

av övervakad tillnyktring 

Idag kan kommunen ha kostnader för akuta placeringar av personer som är i 

behov av tillnyktring, under 2017 var dock kostnaden endast motsvarande ett 

dygn.  

APS platser innebär ett ytterligare steg i vårdkedjan för målgruppen. Det finns 

idag projektmedel hos LIV för ca I års drift. Kostnader för personal är beräknade 

till ca 5 miljoner kr/år. Enligt förslaget från den politiska styrgruppen och den 

centrala ledningsgruppen för missbruk och beroendevården i Värmland är att 

Landstinget i Värmland ska stå för 80 % av kostnaderna och Värmlands 16 

kommuner för 20 % när det gäller den fortsatta driften. För kommunerna blir då 

kostnaden ca 1 miljon kronor/år. Kommunernas andel är beräknat utifrån 

befolkningsmängd och Hagfors kommuns kostnad är 43 tkr/år. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-09-24 § 47 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-08-17 

Akutplatser för substanspåverkade 

Vårdkedja aspplatser 

Fördelningsnyckel ASP 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå i samverkan för gemensamma ASP platser i 

Värmland i enlighet med lagt förslag i budget för 2019, där kostnader för Hagfors 

kommun uppstår 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Värmlands läns Vårdförbund, Box 93, 667 22 Forshaga 

Maria Persson, Socialchef 
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Dnr KS 2018/345 

§ 148 Riktlinjer för missbruksvården 

Förändring av styrdokument med anledning av granskning avseende samverkan 

kring missbruksvården i Värmland. Hagfors kommuns revisorer har tillsammans 

med revisorerna i Landstinget i Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, 

Filipstad, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, 

Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseende 

samverkan kring missbruksvården i Värmland. Individ och omsorgsutskottet samt 

kommunstyrelsen har sedan tidigare tagit del av rapporten och av verksamheten 

sammanställt svar på de iakttagelserna som presenterats i skrivelse från 

revisorerna samt i rapporten från PWC. 

I samband med analys av revisionsrapporten ser verksamheten fördelar med att 

inte bibehålla IFO:s riktlinjer i nuvarande utformning. Behovet tillgodoses på ett 

enklare och effektivare sätt av att vi använder länsöverenskommelsen och den 

lokala överenskommelsen som styrdokument. Verksamheten avser därutöver 

konstruera målkort för missbrukarvården och kompletterar detta med nödvändiga 

handläggningsrutiner. Det innebär att våra styrdokument fortsättningsvis 

uppdateras en gång per år eftersom överenskommelserna revideras varje år. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-09-24 § 48 

Socialchef Maria Perssons skrivelse 

Riktlinjer missbruk (utgående riktlinje) 

Länsöverenskommelse – Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland 

Lokal överenskommelse – Torsby, Hagfors, Sunne och Munkfors kommun Vård 

och stöd vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel och spelmissbruk för 

personer 18 år och äldre 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att upphäva Individ och familjeomsogens riktlinjer 

angående missbruk och anta länsöverenskommelsen och den lokala 

överenskommelsen som styrdokument för verksamheten. 

_____ 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 26/47 

  

2018-10-15 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 

Verksamhetschef IFO Annica Lövgren 
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Dnr KS 2018/370 

§ 149 Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun 

och BK Bågen 

BK Bågen är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet på elitnivå, 

2018/2019 spelar man i Elitserien, samt har stor ungdomsverksamhet. 

Föreningen har några spelare som går på Älvstrandens Bildningscentrum med 

idrottsinriktning (bowling), vilken man arbetar med att utöka. Med den 

verksamhet som bedrivs bidrar föreningen till en positiv marknadsföring av 

kommunen och gymnasial idrottsinriktning stärks kommunens varumärke som en 

stark idrottskommun. 

Handlingar i ärendet 

Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2018-10-09 

Ansökan om samarbetsavtal från BK Bågen 

Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2018/2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

mellan Hagfors kommun och BK Bågen för säsongen 2018/2019 och beviljar ett 

marknadsföringsbidrag uppgående till 30 000 kronor. Kostnaderna 30 000 kronor 

belastar utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd, särskilt bidrag). 

_____ 

Beslutet skickas till 

BK Bågen 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2018/371 

§ 150 Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun 

och Hagfors Innebandysällskap 

Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 

på elitnivå, 2018/2019 spelar man i division 1 västra Svealand, samt har 

ytterligare ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för pojkar. 

Föreningen har ett nära samarbete med Innebandygymnasiet vid Älvstrandens 

Bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen 

till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt 

stärker kommunens varumärke som en stark idrottskommun. 

Handlingar i ärendet 

Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2018-10-09 

Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Innebandysällskap 

Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2018/2019. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

mellan Hagfors Innebandysällskap och Hagfors kommun för säsongen 2018/2019 

och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 35 000 kronor. Kostnaderna 

35 000 kronor belastar utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd, särskilt 

bidrag). 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors Innebandysällskap 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2018/377 

§ 151 Ansökan om bidrag - Råda IK 

Råda IK ansöker om medel för ombyggnation av elljusbana vid föreningens 

anläggning i Råda. Befintlig anläggning på 2,5 kilometer byggdes/togs i bruk 

1971 och har idag tjänat ut. Den består av 55 trästolpar med ljusarmaturer, dessa 

stolpar har ruttnat och behöver ersättas samt uppdateras med LED-belysning 

vilket innebär att man håller nere driftskostnaderna och kan tända upp elljusbanan 

fler kvällar i veckan än innan. Som det ser ut i dag är den befintliga i för dåligt 

skick för att kunna användas. 

Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 250 000 kronor, föreningen ansöker 

om 10 000 kronor i medfinansiering från Hagfors kommun. Övrig finansiering 

löses genom bidrag från Länsstyrelsen (Fonderade bygdemedel), Värmlands 

Idrotten och egna medel. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2018-10-09 

Ansökan, Råda IK 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Råda IK bidrag om 10 000 kronor som 

medfinansiering, under förutsättning att övrig finansiering löses och projektet 

genomförs. Redovisning av genomförande redovisas senast ett år efter 

beslutsdatum. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Råda IK 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2018/355 

§ 152 Fyllnadsval av vice ordförande till 

kommunledningsutskottet 

Då Ann-Sofie Ronacher (S) avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i 

kommunledningsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Tomas Pettersson (S) till vice ordförande i 

kommunledningsutskottet för mandatperioden 2015-2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Tomas Pettersson, tomas.pettersson@hagfors.se 

Personalenheten 

 

mailto:tomas.pettersson@hagfors.se
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Dnr KS 2018/358 

§ 153 Remiss angående Hjälpmedelsnämndens 

reglemente 

I skrivelse från hjälpmedelsnämnden i Värmland framkommer att det att 

landstingsfullmäktige 2017-08-29 beslutade att ansöka till regeringen om att få 

bilda regionkommun i Värmland från och med 2019-01-01. Som ett led i 

bildandet av Region Värmland fastställde landstingsstyrelsen, 2017-12-19, ett 

inriktningsbeslut avseende förtroendemannaorganisationen på övergripande nivå, 

där nämndorganisationen i vilken hjälpmedelsnämnden ingår. 

Som planerat har det utifrån inriktningsbeslut tagits fram bilagt reglemente, som 

föreslår uppdrag och ansvar för hjälpmedelsnämnden i det nya Region Värmland. 

Revideringen avser redaktionella ändringar. Reglementet är tänkt att gälla från 

och med 2019-01-01. 

Revidering av reglemente förutsätter att samtliga deltagande kommuner och 

landstiget fattar likalydande beslut. Förslaget till reglemente för 

hjälpmedelsnämnden skickas därför på remiss till kommunerna och landstinget, 

enligt enhälligt beslut i hjälpmedelsnämnden 2018-05-25, för att inhämta 

synpunkter på föreslagna ändringar. 

Remissen behöver inte tas av kommunfullmäktige utan av facknämnd eller 

kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-09-24 § 52 

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörns skrivelse, 2018-09-20 

Hjälpmedelsnämndens skrivelse om remissyttrande 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner hjälpmedelsnämndens reglemente. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hjälpmedelsnämnden i Värmland, Landstinget i Värmland, Administrativa 

avdelningen, 651 82 Karlstad 

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörn 
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Dnr KS 2018/110 

§ 154 Redovisning för vidtagna åtgärder med 

anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn i 

grundsärskola Älvstranden Bildningscentrum 1-3, 4-6 

och 7-9 i Hagfors kommun 

Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har avhjälpt de brister som 

Skolinspektionen har påtalat i samband med regelbunden tillsyn i grundsärskola 

Älvstranden Bildningscentrum 1-3, 4-6 och 7-9 i Hagfors kommun. 

Redovisningen ska ha inkommit till Skolinspektionen senast den 2018-10-16.  

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-10-09 § 34 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-10-02 

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i 

regelbunden tillsyn i grundsärskola Älvstranden Bildningscentrum 1-3, 4-6 och 7-

9 i Hagfors kommun 

Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Älvstranden bildningscentrum 1-3, 4-6 och 

7-9 i Hagfors kommun Dnr 43-2017:5329 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Barn- och bildningschef, Jenny Dahlin 

Tf Rektor, Anja Heidkamp 

Rektor Lasse Eklund 

Rektor Kristina Axelsson 

Barn- och bildningsutskottet 
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Dnr KS 2018/110 

§ 155 Redovisning för vidtagna åtgärder med 

anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn i 

förskoleklass och grundskola Sunnemo skola i 

Hagfors kommun 

Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har avhjälpt de brister som 

Skolinspektionen har påtalat i samband med regelbunden tillsyn i förskoleklass 

och grundskola Sunnemo skola i Hagfors kommun. 

Redovisningen ska ha inkommit till Skolinspektionen senast den 2018-10-16. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-10-09 § 35 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-10-02 

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i 

regelbunden tillsyn i förskoleklass och grundskola Sunnemo skola i Hagfors 

kommun 

Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sunnemo skola i Hagfors 

kommun Dnr 43-2017:5325. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Barn- och bildningschef, Jenny Dahlin 

Rektor, Lasse Eklund 

Barn- och bildningsutskottet 
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Dnr KS 2018/110 

§ 156 Redovisning för vidtagna åtgärder med 

anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn i 

grundskola 7-9 Älvstranden Bildningscentrum i 

Hagfors kommun 

Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har avhjälpt de brister som 

Skolinspektionen har påtalat i samband med regelbunden tillsyn i grundskola 7-9 

Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors kommun. 

Redovisningen ska ha inkommit till Skolinspektionen senast den 2018-10-16. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-10-09 § 36 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-10-02 

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i 

regelbunden tillsyn i grundskola 7-9 Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors 

kommun 

Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvstranden 

bildningscentrum 7-9 i Hagfors kommun Dnr 43-2017:5326 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Barn- och bildningschef, Jenny Dahlin 

Rektor, Anja Heidkamp 

Barn- och bildningsutskottet 
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Dnr KS 2018/287 

§ 157 Medborgarförslag om röjning av träd vid 

badplatsen i Lidsbron och röjning av strandkant vid 

Gatabadet 

Tack för att du engagerar dig i vår kommun! 

Du har i ett medborgarförslag framfört att det behöver röjas vid två av våra 

populära badplatser, Gata och Lidsbron. 

Varje år inför badsäsongen genomförs en översyn av alla kommunala badplatser, 

därefter sker löpande egenkontroller av såväl miljön som eventuella faciliteter och 

insatser görs efter behov. Större vass- och röjningsarbeten genomförs inte årligen 

utan samordnas då behov föreligger. Vi är medvetna om att det finns behov av 

röjningsarbeten inom de badplatser du anger och har inom ramen för vårt 

naturvårdsarbete också lyft att en större översyn av skötseln på våra badplatser 

behöver göras. En översyn är planerad att genomföras under 2019 och 

röjningsarbeten vid Gatabadet kommer att utföras inom ramen för den kontrollen. 

För badplatsen vid Lidsbron har Hagfors Kommun inte möjlighet att vidta några 

åtgärder så som förutsättningarna för området ser ut. Området ägs av Bergvik 

Skog och Hagfors Kommun har inte rätt att gå in och vidta åtgärder utan att det 

har godkänts och överenskommits. När det gäller nedtagning av träd inom 

området kommer frågan ställas till Bergvik skog, röjning av vass eller andra 

åtgärder inom strandskyddad område kan vara åtgärder som kräver särskilda 

tillstånd, utöver strandskyddsdispens, då området är utpekat som 

riksintresseområde för naturvård. Inom Sunnemodalen är det dessutom känt att 

det förekommer gott om fornlämningar vilket kan utgöra en försvårande 

omständighet vid den typen av större röjningsarbeten som du önskar. 

Hagfors Kommun kommer att ha en dialog med Länsstyrelsen samt 

vidareförmedla önskemålen om åtgärder till markägaren. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 § 73 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-07-05. 

Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed förslaget besvarat 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 36/47 

  

2018-10-15 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson 

Driftledare Malin Skoog 

vik Driftledare Sven-Erik Strandberg 
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Dnr KS 2018/320 

§ 158 Medborgarförslag om röjning av sly vid Lidl och 

norrut 

Tack för att du engagerar dig för att göra Hagfors ännu lite bättre! 

Du har i ett förslag till oss föreslagit att ett område mellan bostadsområdet 

Skogvaktaren och Uvån röjs för att få en finare utsikt från bostäderna. Delar av 

området ingår i vår skogsvårdsplan och är utpekat som ett naturvårdsområde där 

åtgärder får ske. Då området inte är ett parkområde utan ingår i vår 

skogsförvaltning så finns det inte någon plan för regelbunden röjning utan 

åtgärder kan istället göras efter behov eller vid önskemål. 

Hagforshem som äger bostadshusen lät för ett par år sedan genomföra en större 

röjning i området för att förbättra utsikten och skapa ett trivsamt närområde för de 

boende. 

Vi tycker precis som du att en röjning av området vore på sin plats och 

Samhällsbyggnadsavdelningen, som ansvarar för kommunens natur och 

parkmark, har haft en dialog med Hagforshem med anledning av ditt förslag. 

Hagforshem är positiv till att tillsammans med Hagfors Kommun se över området 

och låta genomföra en röjning under 2019. 

Då vi har planerade åtgärder för röjning vid badplatsen i anslutning till området 

kommer vi genomföra röjningsarbetena i samband med detta. 

Då borttagning av vass i vissa fall kräver särskilda tillstånd och dispens från 

strandskyddet får val av röjningsmetod varieras inom området beroende på vilka 

tillstånd som behövs och vad som kan medges för att möjliggöra en röjning under 

2019. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 § 74 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-08-20. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller förslaget och ger samhällsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att tillsammans med Hagforshem utöka planerade röjningsarbeten för 

badplatsen att omfatta området mellan Skogvaktaren och Uvån i enlighet med 

förslagställarens önskemål. 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 38/47 

  

2018-10-15 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Avdelningskommunikatör Emma Möller 

Hagforshem AB 

Driftledare Malin Skoog 

Vik Driftledare Sven-Erik Strandberg 
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Dnr KS 2018/234 

§ 159 Medborgarförslag om motionsspåren i 

Vågbacken 

Tack för att du engagerar dig i vår kommun! 

Härligt att höra att du är en flitig besökare i Vågbacken, visst är det ett härligt 

område! Precis som du uppmärksammat har Hagfors Kommun genomfört flera 

satsningar för att skapa förbättrade möjligheter för friluftsliv, rekreation och 

motion men självklart finns det möjlighet till förbättring. 

Vi är medvetna om att uppmärkningen av slingorna i Vågbacken är undermåliga 

och att det är svårt att följa de nuvarande markeringarna. I linje med vår 

målsättning om att vara en god grön kommun arbetar 

samhällsbyggnadsavdelningen med att ta fram ett förslag på ett 

uppmärkningssystem som kan användas i alla våra slingor och spår över hela 

kommunen och som består av markeringar och material som är snälla mot miljön 

och som inte riskerar att bidra till föroreningar. 

Så snart avdelningen är klar med sitt arbete och har beslutat om vilken typ av 

markering som ska användas kommer spåren att märkas om. Vi kommer mot 

bakgrund av ditt förslag därför inte vidta några åtgärder men är tacksamma över 

att du påtalar ett problem som vi tror många har uppmärksammat. Hör gärna av 

dig till vår samhällsbyggnadsavdelning om du har fler frågor. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 § 75 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-05-23. 

Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget därmed är besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson 

Driftledare Malin Skoog 

vik Driftledare Sven-Erik Strandberg 
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Dnr KS 2018/321 

§ 160 Medborgarförslag med önskemål om 

borttagande av högerregeln vid utfart 

Atterbergsvägen/Storgatan 
Tack för ditt medborgarförslag! Du har i ditt förslag framfört att du önskar ta bort 

högerregeln avseende korsningen Atterbergsvägen/Storgatan och införa 

väjningsplikt för de som kommer från Atterbergsvägen med hänsyn till att 

Storgatan är hårt trafikerad och att det med nuvarande regler riskerar att bli 

trafikstopp på Storgatan. Högerregeln är en generell trafikregel och gäller om 

inget annat framgår. Högerregeln gäller för hela Storgatan. Hagfors Kommun 

delar inte din uppfattning om att korsningen Storgatan/Atterbergsvägen är 

trafikfarlig. Korsningen är bred, har fri sikt samt kommer inom kort att få en 

hastighetssänkning från 50 km/h till 30 km/h. Som trafikant har man ett eget 

ansvar att dels vara medveten om vilka regler som gäller dels vara uppmärksam 

på trafik som kommer från höger. Atterbergsvägen är dessutom den väg som 

räddningstjänsten använder vid uttryckning vilket gör det extra viktigt att man 

som trafikant på Storgatan är uppmärksam på eventuell trafik från 

Atterbergsvägen. Några åtgärder med anledning av ditt förslag kommer därmed 

inte att vidtas. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 § 76 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-08-19. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19. 

Förslag på sammanträdet 

Hans Liljas (L) yrkar: ”Bifall till medborgarförslaget” 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift 
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Dnr KS 2018/308 

§ 161 Medborgarförslag med önskemål om lekplats i 

Uddeholm 

Tack för att du engagerar dig i vår kommun! 

I vår vision för våra kommunala lekplatser står det följande: 

”Välskötta lekplatser av högre kvalitet bör finnas på strategiskt utvalda platser i 

kommunen. Där skall finnas lekutrustning bestående av gungor, sandlåda, 

klätterställning, rutschbana och sittplatser. Vidare bör satsas på ett fåtal lekplatser 

som utformas som ett inbjudande utflyktsmål där barn och vuxna gärna träffas. 

Intill dessa lekplatser skall finnas grönytor som vintertid, om möjligt, även kan 

utnyttjas som pulkabacke och isbana. 

Mindre lekplatser med bra gungor och sandlåda och möjligtvis viss mindre 

lekutrustning skall finnas spridda i bostadsområden. Varje förskola och skola ska 

ha en lämpligt utformad lekmiljö av högsta kvalitet.” 

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med att stämma av hur 

lekplatserna används och vilket skick de är i. Antalet boende och antalet barn 

förändras med tiden och det är viktigt med uppföljning. När antalet barn minskar 

kan utrustningen tas bort och flyttas till ett annat område där det bor fler barn eller 

där antalet barn ökar. Vi är också medvetna om att utrustning som för en 

ålderskull är spännande är omodern för nästa och vi arbetar för att i samband med 

underhållsarbeten och underhållsbyten uppdatera lekparken i den mån det går. För 

att en helt ny lekpark ska anläggas krävs att det har skett en väsentlig förändring 

och att det är en tydlig trend att det pågår ett generationsskifte eller att det av 

annan anledning finns en kraftigt ökad efterfrågan av en lekpark i området. 

I Uddeholm finns idag två lekparker av den lite mindre storleken, utrustade med 

ett baspaket av utrustning, vilket med aktuellt barnantal och sett till antalet födda 

är helt rätt. Under 2017 fanns det totalt 45 barn i Uddeholm varav 19 barn i 

åldersgruppen 0-4 år och 26 barn i åldern 5-10 år. 2016 föddes åtta barn i 

Uddeholm och under 2017 föddes tre barn i Uddeholm. Det bedöms inte föreligga 

en ökande trend. Antalet barn i området bedöms vara relativt stabilt över längre 

tid och antalet födda varierar mellan åren från tre och upp till elva individer. 

Hagfors Kommun bedömer därför inte att det finns underlag för att anlägga en ny 

lekplats i Uddeholm. 
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Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 § 77 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-08-10. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Avdelningskommunikatör Emma Möller 

Driftledare Malin Skoog 

Vik Driftledare Sven-Erik Strandberg 
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Dnr KS 2018/23 

§ 162 Anmälningar 

UPH 2018-23 

Avtal 2018-23 ”Avfallskärl” 

Dnr 2018/1 handling 50 

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 

Dnr 2018/1 handling 51 

Beslut om bygdemedel - Hagfors Chowa Karate 

Dnr 2018/2, handling 16 

Begäran om att elev får vara inskriven i skola i annan kommun än hemkommunen 

Dnr 2018/2, handling 17 

Begäran om att elev får vara inskriven i skola i annan kommun än hemkommunen 

Dnr 2018/2, handling 18 

Begäran om att elev får vara inskriven i skola i annan kommun än hemkommunen 

Dnr 2018/2, handling 19 

Ansökan om elevresurs Munkfors kommun 

Dnr 2018/2, handling 20 

Yttrandetill Munkfors kommun angående ansökan om utökad interkommunal 

ersättning till elevresurs 

Dnr 2018/2 handling nr 21 

Ansökan om resursperson, Kooperativet Kojan 

Dnr 2018/2 handling nr 22 

Tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Kojan 

Dnr 2018/11 handling 70 

Avtal underhåll och support Procapita/Lifecare VoO, IFO och KIR 

Dnr 2018/11, handling 78 

Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med 

Karlskoga kommun 

Dnr 2018/12 handling 13 

Skolavtal, Eskilstuna kommun 
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Dnr 2018/12 handling 14 

Skolavtal, Södertälje kommun 

Dnr 2018/12 handling 15 

Skolavtal, Varbergs kommun 

Dnr 2018/12 handling 16 

Skolavtal, Helsingborgs kommun 

Dnr 2018/12 handling 17 

Skolavtal, Gävle kommun 

Dnr 2018/12 handling 18 

Skolavtal, Gävle kommun 

Dnr 2018/217, handling 3 

Yttrande till Skolinspektionen angående rätt till utbildning och kränkande 

behandling 

Dnr 2018/240 handling 3 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (Kyrkheden) 

Dnr 2018/309 handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling 

(ÄBC) 

Dnr 2018/331 handling 1och 2 

Anmäla, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkandebehandling 

(ÄBC) 

Dnr 2018/332 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (Kyrkheden) 

Dnr 2018/341 

Socialstyrelsen: Rekvisition av stimulansmedel för 2018 till investeringar i 

välfärdsteknik i omsorgen 

Dnr 2018/347 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (ÄBC) 

Dnr 2018/348 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (ÄBC) 

Dnr 2018/349 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (Kyrkheden) 
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Dnr 2018/350 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (Kyrkheden) 

Dnr 2018/354 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (ÄBC) 

Dnr 2018/356 handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkandebehandling 

(ÄBC) 

Dnr 2018/359 handling 1 och 2 

Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkandebehandling (ÄBC) 

Dnr 2018/367 

Yttrande gällande elev som sökt grundskola i annan kommun.  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2018/23 

§ 163 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2018-08-21 tom 2018-09-18 

Dnr 2018/5 handling 28 

Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Hagfors Chowa 

Karate 

Dnr 2018/8 handling 44 

Delegeringsbeslut t o m augusti 2018 Ekonomiskt bistånd 

Dnr 2018/8 handling 45 

Delegeringsbeslut t o m augusti 2018 Vård- och behandling 

Dnr 2018/8 handling 46 

Delegeringsbeslut t o m augusti 2018 Familjeenheten 

Dnr 2018/8 handling 47 

Delegeringsbeslut t o m augusti j 2018 Vård- och omsorg 

Dnr 2018/8 handling 48 

Delegeringsbeslut t o m augusti 2018 LSS 

Dnr 2018/182 handling 22 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Sunnemoon 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2018-09-24 §§ 45-54 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-09-24 §§ S 110-120 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 §§ 69-82 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 164 Information 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin inledde dagens sammanträde med att 

rapportera om punkterna 21-23 på dagordningen och därefter informerade 

ekonomichef Jonas Nilsson om punkterna 2 och 3. 

Kommunchef Jan Lilja informerade om att Hagfors kommun har blivit utsatt för 

förskingring och att personen i fråga har varslats om avsked. 

Jan Lilja informerade vidare om att kommunen kommer att få betala ett 

skattetillägg på en och en halv miljon då det har blivit fel i skattedeklarationen. 

Kommunen har överklagat, då det är ett mänskligt misstag som har orsakat detta, 

men fått avslag. 

Dessutom informerade Jan Lilja om att av de fem oseriösa företag, som det 

rapporterades om i ett avsnitt av Uppdrag granskning, har Hagfors kommun varit i 

kontakt med ett vid ett tidigare tillfälle. Hagfors kommun jobbar numera hårt med 

information om upphandling och utbildning av varje person som köper in 

någonting för kommunens räkning för att undvika oseriösa företag.  

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerade om att 

nämndsekretariatets politikerenkät kommer på nästa kommunstyrelse den 12 

november. 

Åsa Johansson informerade vidare om att samtliga plattor ska samlas in vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018.  

_____ 

 
 


