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§ 14 Debatt budgetförutsättningar 

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en debatt om 

budgetförutsättningarna.  

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S), Stellan Andersson (C) och 

Hans Liljas (L) var samtliga överens om att kommunen står inför stora 

utmaningar inför budgetarbetet 2019.  

_____ 
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Dnr KS 2017/16 

§ 15 Svar på Medborgarförslag om belysning i 

Ekshärad julaftonsnatten 

Vi vill börja med att tacka för att du engagerar dig i vår kommun och att du 

lämnat in ett medborgarförslag till oss!  

Vi tycker precis som du att det ska vara tryggt att ta sig till fots inom vår kommun 

och att det kan finnas goda skäl att se över hur gatubelysningen är tänd då det är 

särskilda arrangemang som lockar många besökare såsom midnattsmässan på 

julafton.  

Tyvärr har vi idag ett manuellt belysningssystem där vi måste reglera tiden för 

gatubelysningen inom tätorterna på ett flertal tändcentraler för att vi ska kunna 

möjliggöra ditt förslag. Vi hade därför inte möjlighet att tillmötesgå önskemålet i 

julas och vi kan heller inte garantera att vi har möjlighet till julen 2018. Däremot 

har vi ett pågående utredningsarbete där vi håller på att se över styrsystemet för 

gatubelysning för att på de platser det är möjligt och skäligt få över till en digital 

styrning där vi enklare kan slå av och på belysningen på distans. Under 2018 

kommer också gatubelysningen att vara tänd en timme längre än vad den tidigare 

varit i enlighet med det beslut om budget 2018 som fattades av 

kommunfullmäktige 2017-11-27, § 74, vi kommer dessutom att arbeta fram en 

belysningspolicy och en strategi för hur vår kommun ska vara belyst utifrån såväl 

allmän praxis som de individuella förutsättningar och behov som råder hos oss.  

Har du några frågor kring belysning och hur vi arbetar är du välkommen att 

kontakta Ricard Engström som är ansvarig för kommunens belysningsarbeten.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2018-02-12 § 15 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-01-30 § 4 

Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-10-23. 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-01-10. 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Utelämnande av personuppgift  

Ricard Engström, gatubelysningsansvarig 

Pär Berglund, GVA-chef 
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Dnr KS 2017/16 

§ 16 Svar på Medborgarförslag om belysning vid 

utegymet i Ekshärad 

Vi vill börja med att tacka för att du engagerar dig i vår kommun. Vad kul att du 

uppskattar vårt nya utegym! Visst är det härligt att det äntligen finns på plats.  

Vi håller med dig om att belysning skulle göra gymmet både trevligare och mer 

användarvänligt under årets lite mörkare årstider. Vi har därför utrett möjligheten 

att komplettera med belysning och kan konstatera att det behövs en del 

grävarbeten och en del kabel som ska förläggas till närmsta central. Då vi nu kom 

in i vintern och tjälen dessvärre redan hunnit sätta sig har vi bestämt att vi under 

våren 2018 kommer att genomföra de arbeten som krävs för att montera en 

närvarostyrd belysningsanläggning.  

Det är såklart lite tråkigt att vi missar en mörk säsong men vi är väldigt 

tacksamma att du uppmärksammat oss på problemet och att vi kan göra något 

inför nästa säsong.  

Hör gärna av dig till någon av våra medarbetare på samhällsbyggnadsavdelningen 

om det är något du funderar på.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2018-02-12 § 16 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-01-30 § 5 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2017-12-14 

Utelämnande av personuppgift medborgarförslag, 2017-09-27 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

  

Utelämnande av personuppgift  

Ricard Engström, gatubelysningsansvarig 

Pär Berglund, GVA-chef 
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Dnr KS 2018/94 

§ 17 Bostadsförsörjningsprogram Hagfors kommun 

2017-2027 

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår att kommunen har 

ett planeringsansvar för bostadsförsörjning och har ett ansvar att skapa 

förutsättningar för att alla skall kunna leva i bra bostäder. Kommunfullmäktige 

ska under varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska 

ange kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

Riktlinjerna ska också ange kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 

samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska 

särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 

bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.För 

Hagfors kommun är bostadsförsörjning inte enbart en fråga om nyproduktion, 

utan det är för kommunen väsentligt att se på befintliga bostadsbeståndets 

möjligheter och utmaningar samt förutsättningarna för en sund omsättning och 

prissättning. 

Åtgärder skall gälla för alla invånares behov av bostäder men vissa grupper kan 

särskilt behöva uppmärksammas såsom äldre, funktionshindrade och ungdomar. 

Genom bostadsförsörjningsplaneringen kan medborgarna få bättre överblick över 

hur den faktiska boendesituationen ser ut i kommunen. 

Hagfors kommuns bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp 

bestående av både tjänstemän och politiker och föreslås gälla från och med 2018-

02-01. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2018-02-12 § 11 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2018-02-06 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hagfors kommun 2017-2027 

Förslag på sammanträdet 

Ann-Sofie Ronacher (S) yrkar på ändring av liggande förslag: 

”Kommunfullmäktige har tagit del av bostadsförsörjningsplanen och ger 

samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att, enligt lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), samråda med länsstyrelsen och andra 

berörda aktörer.” 
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Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande finner bifall för Ann-Sofie Ronachers (S) 

ändringsyrkande genom acklamation. 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av bostadsförsörjningsplanen och ger 

samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att, enligt lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), samråda med länsstyrelsen och andra 

berörda aktörer. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 10/15 

  

2018-02-26 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2018/114 

§ 18 Beslut om att ingå i Miljööverenskommelsen 

Det svenska miljömålssystemet består av ett övergripande generationsmål och 16 

miljökvalitetsmål. Miljömålen är viktiga i arbetet för att uppnå generationsmålet, 

då de fungerar som riktvärden för vad som behöver uppnås. För att möjliggöra att 

Värmland ska kunna nå de 16 miljömål som finns till år 2020 samt ett 

klimatneutralt Värmland till 2030 behövs fler insatser. 

Länsstyrelsen i Värmland har därför bjudit in alla kommuner i Värmland för att 

teckna en miljööverenskommelse. Med överenskommelsen skapas struktur och 

kontinuitet för förankring, genomförande och uppföljning av både Länsstyrelsens 

regionala handlingsplaner och åtgärdsprogram inom miljömål, klimatanpassning, 

klimat- och energi och kommunernas egna planer och strategier. Arbetet med 

miljööverenskommelsen har stark koppling till Hagforsstrategin och därför stärks 

även den interna samverkan inom kommunens verksamheter. 

Miljömålen är breda och utgör i stort sett allt miljöarbete som pågår i länet. För att 

lättare kunna samarbeta regionalt har en prioritering av åtgärdsarbetet i länet 

genomförts. Länsstyrelsen har valt att fokusera arbetet på 5 fokusområden; 

1. minskad klimatpåverkan 

2. hållbar samhällsplanering 

3. hållbart skogs- och odlingslandskap 

4. hållbar vattenförvaltning 

5. hälsa och livsstil.  

 

Genom miljööverenskommelsen åtar sig kommunen att välja ut och genomföra 

åtgärder som har koppling till miljömålen och klimatanpassning samt bidra med 

underlag för årlig uppföljning. 

De åtgärder som arbetats fram som förslag för Hagfors Kommuns 

miljööverenskommelse är:  

1. Förbättra återvinning av avfall inom kommunens verksamheter 

2. Arbeta för ökad ekologisk status i sjöar och vattendrag 

3. Utveckla förutsättningarna för att arbeta med hållbarhetsaspekter i hela 

planprocessen och i översiktsplanering 

4. Arbeta fram underlag för att underlätta att ställa kemikaliekrav vid 

upphandling 

5. Arbeta med kunskapsspridning och information om utsläpp av näringsämnen 

från jordbruk och hästhållning till sjöar och vattendrag 

6. Utvärdera och arbeta för effektivare reseplanering och minska andelen 

onödiga arbetsresor med bil. 
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Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2018-02-12 § 12 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-01-23 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2018-01-23 

Miljööverenskommelsen- Tillsammans för ett Hållbart Värmland 

Signeringsdokument 

Förslag på sammanträdet 

Anna Hammar (V) yrkar på tre ändringar av liggande förslag under åtgärd 6:  

”Rubriken ändras till Öka alternativa transportmedel och  

att målgrupp utökas med kommunens invånare.   

Under åtgärdsformulering läggs en åttonde punkt till med formuleringen 

att främja andelen transporter med icke-fossila bränslen”. 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer liggande förslag mot Anna Hammars (V) 

yrkanden och finner bifall för liggande förslag genom acklamation.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att underteckna miljööverenskommelsen den 20 

mars 2018 och att prioritera genomförandet av de åtgärder som Hagfors kommun 

åtar sig att utföra. 

Reservationer 

Anna Hammar (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Miljö- och naturvårdshandläggare Linnéa Skarped 
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Dnr KS 2017/15 

§ 19 Interpellation angående situationen på Råda 

skola 

Stellan Andersson (C) inkom 2017-12-20 med en interpellation till barn- och 

bildningsutskottets ordförande gällande situationen på Råda skola.  

Svar från barn- och bildningsutskottets ordförande: 

Jag vill först tacka Stellan Andersson för interpellationen. 

 

Första frågan lyder: Vilka åtgärder har vidtagits före och under innevarande 

läsår för att säkerställa att det finns legitimerade lärare på Råda skola? 

 

Andra frågan lyder: Hur har föräldrar, elever och personal informerats 

inför de beslut som fattats? 

Likt många privata branscher och offentlig förvaltning befinner sig Hagfors 

kommun just nu i en omfattande kris vad gäller kompetensförsörjningen och det 

gäller inom flera verksamheter. Rektor har upprepande gånger annonserat efter 

legitimerade lärare.  Både under vårterminen 2017 samt sommaren och under 

höstterminen 2017. För att få en förståelse för hur förhållandena såg ut inför 

planeringen för höstterminen 2017/18 för Råda skola så beskrivs här hur 

personalsituationen då såg ut. 

 

Förskoleklass - årskurs 3 

28 elever, ansvarig legitimerad förstelärare tillsammans med ytterligare en 

legitimerad lärare. Lärare nummer två skulle vara föräldraledig höstterminen 2017 

varvid en legitimerad vikarie rekryterades under sommaren 2017. 

 

Årskurs 4 - årskurs 6   

32 elever, ansvarig legitimerad lärare och behörig att sätta betyg tom årskurs 6 

tillsammans med en obehörig lärare (dock en nästan färdig lärarexamen). 

Utöver detta fanns också fem resurser anställda på skolan. 

Så långt såg allt bra ut.  

Trots detta så var personalstyrkan inte full behörig varvid ett erbjudande gick ut 

till vårdnadshavare och elever i årskurs 6 att börja på Kyrkhedens skola redan från 

höstterminen 2017. Hälften av de åtta eleverna i årskurs 6 valde att byta till 

Kyrkhedens skola. 

Sedan så sa den vikarierande läraren upp sig innan denne ens börjat. Orsaken var 

att det fanns en tjänst närmare hemmet. Rektor sökte febrilt efter ersättare. Detta 
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fick tyvärr lösas med att en obehörig som fick gå in som lärare. 

I början av höstterminen 2017 så slutade den legitimerade läraren i årskurs 6. Då 

gjordes bedömningen efter dialog med vårdnadshavare att flytta resterande sexor 

till Kyrkhedens skola. 

Efter höstlovet 2017 så sjukskrev sig den obehöriga läraren. Ingen ny lärare 

lyckades rekryteras och vid terminsslut så stod skolan inför det extraordinära läget 

att även flytta årskurs 4 och 5 till Kyrkhedens skola. Eftersom lärarbristen är 

påtaglig i hela kommunen så var bedömningen att flytta lärare från annan skola 

till Råda inte en möjlig lösning. 

Under hela tiden har det varit både information och dialog med både 

vårdnadshavare och personal samt elever. Rektor har under hösten var placerad 

två dagar i veckan på Råda skola. 

Inför den sista flytten till Kyrkhedens skola så kunde information skötts bättre. Vi 

hoppades in i det sista att skolan skulle finna en lösning och att eleverna i årskurs 

4 och 5 skulle kunna gå kvar i Råda skola även efter jul 2017. Nu blev det inte så 

utan vi hamnade i ett extraordinärt läge och för att finna en snabb lösning togs 

snabba beslut i och med att Råda skola stod helt utan lärare för årskurs 4 och 5. 

 

Tredje frågan lyder: När planeras bygget av den nya skolan starta och när 

beräknas den vara färdig att tas i bruk? 

Just nu så ligger förfrågan om anbud ute för byggnation av Råda skola. 

Anbudstiden löper ut den 9 mars 2018. Preliminär plan är att komma igång under 

sommaren 2018, men det är inget vi vet säkert förrän kommunen fått in anbuden. 

Förhoppningen är sedan att den nya skolan stå klar för elevernas inflytt 

hösterminen 2019. 

 

Fjärde frågan lyder: Var ska eleverna få sin undervisning under byggtiden? 

Eleverna kommer under byggnationstiden att få sin undervisning i den gamla 

skolbyggnaden vid Råda skola. 

Beslut 

Debatten avslutas. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Stellan Andersson  
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Dnr KS 2018/112 

§ 20 Värmlands läns Vårdförbund bokslut 2016 
Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat bokslut för år 2016. 

 

Förbundets revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen 2017-03-29 att 

årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

 

Hagfors kommun är en av medlemskommunerna i Värmlands läns Vårdförbund 

och får årsredovisningen för beslut om ansvarsfrihet och fastställelse. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse 2018-02-14 

Årsredovisning 2016 

Protokollsutdrag 2017-03-18, § 3 

Protokollsutdrag 2017-06-02, § 14 

Granskningsrapport PWC 2016 

Revisionsberättelse för år 2016 

Beslutsgång 

Pernilla Boström (S) och Göran Eriksson (S) deltar inte i beslutet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för år 2016 och ger direktionen 

för Värmlands läns Vårdförbund ansvarsfrihet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Värmlands läns Vårdförbund, Box 93, 667 22 Forshaga 
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Dnr KS 2018/23 

§ 21 Anmälningar 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-01-29 §§ 1-13 

Kommunstyrelsens protokoll, 2018-02-12 §§ 11-19 

Medborgarförslag angående is på löparbanan runt A-planen på Valhall 

Svar på rapport till revisorerna 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


