
Sammanträdesdatum Sida 1/34

Protokoll 2023-01-09

Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Plats och tid Plenisalen, Hagfors stadshus kl. 09:00-13:10, ajournering 11:40-13:00

Beslutande Jens Fischer (OR)
Malin Lindh (S)
Boo Westlund (OR), 09:00-09:15, §§ 1-5
Eva Liljemark (OR), 09:00-09:05, 09:15-13:10, §§ 5-21
Malin Ericsson (S)
Camilla Hülphers (OR), 09:05-13:10, §§ 1-21
Pernilla Boström (S)
Annika Hagberg (OR)
Niklas Dahlin (S), 09:00-10:40, §§ 1-10
Tomas Pettersson (S), 10:40-13:10, §§ 11-21
Thony Liljemark (OR)
Göran Eriksson (S)
Michael Kjellstrand (OR)
Stellan Andersson (C)
Olof Bernt (SD), 09:05-13:10, §§ 1-21
Roger Brodin (M), 09:00-09:05

Övriga Jeroen Van Bussel (OR) 
Ylva Engström (V), 09:00-11:40
Richard Bjöörn, kommunchef
Helena Granlund, kommunsekreterare
Ralf Sundhäll, kommunikatör
Jonas Nilsson, ekonomichef, 09:00-11:40
Lars Sätterberg, utvecklingschef, 09:00-11:40
Maria Persson, socialchef, 09:00-10:00
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, 10:00-10:50
Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef, 11:05-11:10

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2023-01-09

Avser paragrafer § 1 - § 21

Sekreterare
Helena Granlund

Comfact Signature Referensnummer: 61110SE
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Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
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Ordförande
Jens Fischer

Justerande
Malin Ericsson
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Protokoll 2023-01-09

Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-01-09
Datum då anslaget sätts upp 2023-01-10
Datum då anslaget tas ned 2023-02-01
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Helena Granlund
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Innehållsförteckning

Ärende Sida
§ 1 - Val av fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare till 
kommunledningsutskottet................................................................................................................................ 5
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Dnr KS/2023:45

§ 1 - Val av fem ledamöter, varav en ordförande och 
en vice ordförande, och fem ersättare till 
kommunledningsutskottet 
Kommunstyrelsen skall utse fem ledamöter varav en ordförande och en vice 
ordförande samt fem ersättare till kommunledningsutskottet till dess nästa 
kommunledningsutskott utses.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer till kommunledningsutskottet följande ledamöter: 

Jens Fischer (OR) 
Erik Fröjel (S)
Boo Westlund (OR) 
Malin Ericsson (S)
Camilla Hülphers (OR) 

varav Jens Fischer (OR) väljs till ordförande och Erik Fröjel (S) väljs till vice 
ordförande.

Kommunstyrelsen väljer till kommunledningsutskottet följande ersättare:

Annika Hagberg (OR) 
Malin Lindh (S)
Michael Kjellstrand (OR)
Tomas Pettersson (S)
Eva Liljemark (OR) 

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten

Comfact Signature Referensnummer: 61110SE
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Dnr KS/2023:46

§ 2 - Val av fem ledamöter, varav en ordförande och 
en vice ordförande, och fem ersättare till barn- och
bildningsutskottet
Kommunstyrelsen skall utse fem ledamöter varav en ordförande och en vice 
ordförande samt fem ersättare till barn- och bildningsutskottet till dess nästa barn- 
och bildningsutskott utses.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer till barn- och bildningsutskottet följande ledamöter: 

Boo Westlund (OR)
Malin Ericsson (S)
Michael Kjellstrand (OR)
Håkan Lindh (S)
Tomas Braneby (OR) 

varav Boo Westlund (OR) väljs till ordförande och Malin Ericsson (S) väljs till 
vice ordförande.

Kommunstyrelsen väljer till barn- och bildningsutskottet följande ersättare: 

Nenne Westlund (OR)
Göran Eriksson (S)
Jeroen van Bussel (OR)
Pernilla Boström (S)
Thor Millvik (OR)

Beslutet skickas till
Administrativa enheten 
Personalenheten
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Dnr KS/2023:47

§ 3 - Val av fem ledamöter, varav en ordförande och 
en vice ordförande, och fem ersättare till individ- och 
omsorgsutskottet
Kommunstyrelsen skall utse fem ledamöter varav en ordförande och en 
viceordförande samt fem ersättare till individ- och omsorgsutskottet till dess nästa 
individ- och omsorgsutskott utses.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer till individ- och omsorgsutskottet följande ledamöter: 

Thony Liljemark (OR)
Pernilla Boström (S)
Camilla Hülphers (OR)
Tomas Pettersson (S)
Annika Hagberg (OR) 

varav Thony Liljemark (OR) väljs till ordförande och Pernilla Boström (S) väljs 
till vice ordförande.

Kommunstyrelsen väljer till individ- och omsorgsutskottet följande ersättare: 

Eva Liljemark (OR)
Niklas Dahlin (S)
Anna Oscarsson (OR)
Catarina Andersson (S)
Tomas Braneby (OR)

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten

Comfact Signature Referensnummer: 61110SE
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Dnr KS/2023:48

§ 4 - Val av ett ombud och en ersättare till Föreningen 
Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och 
regioner (FSV) 
Kommunstyrelsen skall utse ett ombud till föreningen Sveriges Vatten- och 
vindkraftskommuner och regioner för tiden fram till nästa ombud och ersättare 
utses.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Boo Westlund (OR) till ombud och Erik Fröjel (S) till 
ersättare till föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner 
för tiden fram till nästa ombud och ersättare utses.

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten

Comfact Signature Referensnummer: 61110SE
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Dnr KS/2023:51

§ 5 - Val av en representant till kommunens
Fiskevårdsföreningar 
Kommunstyrelsen skall utse en representant för Hagfors kommun till kommunens 
Fiskevårdsföreningar fram till dess nästa representant utses.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Michael Kjellstrand (OR) till representant.

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
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Dnr KS/2023:52

§ 6 - Val av fyra ledamöter och fyra ersättare till 
kommunens Pensionärsråd
Kommunstyrelsen skall utse fyra ledamöter och fyra ersättare till kommunens 
Pensionärsråd till dess nästa Pensionärsråd utses.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande till ledamöter till kommunens pensionärsråd: 

Thony Liljemark (OR)
Pernilla Boström (S)
Camilla Hülphers (OR)
Tomas Pettersson (S)

Kommunstyrelsen väljer följande ersättare till kommunens pensionärsråd: 

Anna Oscarson (OR)
Niklas Dahlin (S)
Eva Liljemark (OR)
Catarina Andersson (S)

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten

Comfact Signature Referensnummer: 61110SE
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Dnr KS/2023:53

§ 7 - Val av fyra ledamöter och fyra ersättare till 
kommunens Råd för funktionshinderfrågor 
Kommunstyrelsen skall utse fyra ledamöter och fyra ersättare till kommunens 
Råd för funktionshinderfrågor för mandatperioden till dess nästa Råd för 
funktionshinderfrågor utses.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande till ledamöter till kommunens Råd för 
funktionshinderfrågor: 

Thony Liljemark (OR)
Pernilla Boström (S)
Annika Hagberg (OR)
Tomas Pettersson (S)

Kommunstyrelsen väljer följande ersättare till kommunens Råd för 
funktionshinderfrågor: 

Eva Liljemark (OR) 
Niklas Dahlin (S)
Anna Oscarson (OR)
Catarina Andersson (S)

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten

Comfact Signature Referensnummer: 61110SE
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Dnr KS/2023:54

§ 8 - Val av representant, ersättare och kontaktperson 
i Klarälvens vattenvårdsförbund för perioden 2023-
2026 
Klarälvens vattenvårdsförbund hanterar recipientkontrollen i Klarälvens 
vattenområde, tar prover på vatten och sammanställer och utvärderar dessa 
årligen. Verksamheter som har utsläpp i vatten som omfattas av kontrollprogram 
har en skyldighet att vara med. Dit hör t.ex. Uddeholms AB. Alla kommuner i 
området är representerade. Klarälvens vattenvårdsförbund sköts av tjänsteman 
från Karlstad.

Kommunstyrelsen har att utse representant och kontaktperson till Klarälvens 
vattenvårdsförbund i frågor rörande förbundets verksamhet. För representant skall 
ersättare utses.

Representant kan enligt stadgarna vara politiker eller tjänsteman.

Kontaktperson ska vara tjänsteman. Vanligen har tjänstemannen ansvar för de 
verksamheter som omfattas av recipientkontrollen. Representant kan vara samma 
person som kontaktpersonen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja Boo Westlund (OR) som representant och 
ersättare Erik Fröjel (S) och som kontaktperson väljs kommunens Naturvårds- 
och miljöhandläggare.

Beslutet skickas till
Boo Westlund
Erik Fröjel
Liisa Larsson
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Dnr KS/2023:55

§ 9 - Val till styrgruppen för Gymnasiesamverkan i 
Värmland 2023-2026 
Kommunen ska välja en ledamot och en ersättare till Styrgruppen för 
Gymnasiesamverkan i Värmland inför mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Boo Westlund (OR) till ledamot och Göran Eriksson (S) 
till ersättare till styrgruppen för Gymnasiesamverkan i Värmland.

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
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Dnr KS/2023:56

§ 10 - Val av en representant (tjänsteman) och en 
ersättare till Skogsstyrelsens lokala Sektorsråd 
Kommunstyrelsen skall utse en representant och en ersättare till Skogsstyrelsens 
lokala Sektorsråd till dess nästa representant och ersättare utses.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen att utse en representant 
och en ersättare till Skogsstyrelsens lokala Sektorsråd för mandatperioden 2023-
01-01 - 2026-12-31.

Beslutet skickas till
Administrativa enheten 
Personalenheten

Comfact Signature Referensnummer: 61110SE
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Dnr KS/2023:28

§ 11 - Verksamhets- och budgetuppföljning 
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-november uppgår till 
722,9 miljoner kronor (mkr) vilket är 30,2 mkr högre än budget (4,4 %). SKR:s 
prognos från 2022-10-20 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 22:37) samt 
utfall avseende invånare i kommunen 2021-11-01, 11 569 invånare, har använts i 
prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat om totalt 
20,8 mkr. Nästa prognos från SKR släpps enligt plan 15 december 2022.
Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott. 
Samtidigt budgeteras för 2023 att kvarvarande medel ska nyttjas vilket innebär att 
verksamheterna inte fullt ut kan kompenseras under 2022 för överkostnaderna. 
Resursfördelning från medelsavsättningen för 2022 föreslås bli enligt följande:
● Barn- och bildningsutskottet 0,1 mkr

● Individ- och omsorgsutskottet 0,2 mkr

Av skulden återstår efter ovan nämnd omfördelning ca 13,0 mkr.
Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader 
med hänvisning till pandemin för perioden januari-mars 2022. Återbetalning för 
december 2021 samt januari till och med mars 2022 har skett, samtliga intäkter 
har bokförts på kommunledningsavdelningen. Kompensationen uppgår i 
prognosen och utfallet till 4,9 mkr. Något beslut om förlängning av perioden finns 
idag inte.
Budget och prognos för generella bidrag samt budgeterad ram för barn- och 
bildningsutskottet har ändrats på grund av beslut om skolmiljard, +1,2 mkr, utan 
resultateffekt. Vidare har fördelning skett av innevarande års löneökningspott. 
Verksamheterna har kompenserats från löneökningspotten med:
● Kommunledningsavdelningen 0,8 mkr

● Samhällsbyggnadsavdelningen 1,3 mkr

● Barn- och bildningsavdelningen 3,4 mkr

● Individ- och omsorgsavdelningen 6,1 mkr

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 21,0 
mkr högre jämfört med budget (2,7%). De större avvikelserna mot budget i 
helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:
● Individ och omsorgsutskott -20,2 mkr

● Kommunledningsavdelningen +5,6 mkr

● Barn- och bildningsavdelningen -1,6 mkr

● Samhällsbyggnadsavdelningen -13,0 mkr

● Skatteintäkter o generella bidrag +20,8 mkr
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Av verksamhetspotten prognostiseras hela potten att åtgå för att täcka delar av 
underskott inom samhällsbyggnadsavdelningen, individ- och omsorgsavdelningen 
och barn- och bildningsavdelningen.
Från 1 januari 2022 bedrivs miljö- och byggnämndens verksamhet som en enhet i 
samhällsbyggnadsavdelningen. Effekten blir att det i driftredovsiningen på raden 
för miljö- och byggnämnd enbart redovisas kostnader för nämnden. 
Verksamhetens kostnader samt verksamhetsbeskrivning finns under avsnittet 
Samhällsbyggnadsavdelningen.
I det prognostiserade helårsresultatet för Hagforshem AB ingår det av fullmäktige 
beslutade, KF 2022-03-28 §34, ökat underhåll inom bolagskoncernen om 4,5 mkr. 
Underliggande prognostiserade resultatet för bolaget uppgår till -2,7 mkr. Hagfors 
Energi AB prognostiserar ett resultat, totalt 0,3 mkr, bättre än budgeterat.
Någon hänsyn till det aviserade statliga elstödet har inte tagits i vare sig 
kommunen eller bolagen. Orsaken är osäkerheten kring när ett sådant stöd ska 
bokföras. Ännu har inga instruktioner kring redovisningen kommit varken från 
SKR eller RKR. För koncernen i sin helhet kan stödet sannolikt uppgå till i 
storleksordningen 5,0-6,0 miljoner kronor av vilket en stor del även hör till den 
avgiftsfinansierade verksamheten inom samhällsbyggnadsavdelningen och 
därigenom inte kommer att ge upphov till någon resultateffekt.
Budgeterat resultat för 2022 enligt beslut i november 2021 av 
kommunfullmäktige var +33,2 mkr. Kommunfullmäktige beslutade om 
tilläggsanslag i driftbudgeten om 0,9 mkr, KF § 36 2022-03-28, vilket innebär ett 
nytt budgeterat resultat för 2022 om +32,4 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret 
skulle således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +32,6 mkr 
(3,9%).

Handlingar i ärendet
Verksamhets- och budgetuppföljning Hagfors kommunkoncern
Utskottens- och nämndernas kommentarer

Förslag till åtgärder
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 
besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 
avdelnings verksamhetsrapport.

Beslut
Rapporten godkänns.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Comfact Signature Referensnummer: 61110SE
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Dnr KS/2023:58

§ 12 - Särskilt anläggningsstöd på grund av höga 
elkostnader 
Ett stort fokus under året har varit de kraftigt ökade kostnaderna för energi. Det 
har handlat om såväl bränslepriser som kostnader för gas och elenergi. För 
kommunens del är det åtminstone i våra fjärrvärmeförsörjda områden 
elkostnaderna som är den största ekonomiska utmaningen. Det gäller t ex 
idrottsanläggningar som ishallen. 

Under hösten har vi haft kontakt med några av våra ideella föreningar som 
ansvarar för anläggningar där elkostnaderna är en relativt hög andel av 
föreningens kostnader. Förutom höga elkostnader ser vi också några andra viktiga 
parametrar som kan motivera ett extra stöd. Det är att föreningarna driver en 
verksamhet som alla har tillträde till antingen direkt som privatpersoner eller 
genom föreningar som är öppna för allmänheten och det är anläggningar som det 
bara finns en av i kommunen. En viktig aspekt är också att det inte är 
verksamheter som bara riktar sig till vuxna.

Utifrån detta ser vi tre föreningar och en föreningsallians som är aktuella. Det är 
Ekshärads Slalomklubb, Ekshärads Skidförening, Hagfors Fotbollsallians och 
Hagfors-Uddeholms Ridklubb. Samtliga dessa fyra uppfyller grunderna i våra 
riktlinjer för föreningsstöd och de har anläggningar som är unika i kommunen, d v 
s det finns inga fler av samma typ inom respektive verksamhet.

De två skidföreningarna har stora kostnader för snöproduktion inför säsongsstart. 
Slalomklubben har dessutom kostnader för belysning och liftsystem.  
Föreningarna har tecknat ett nytt avtal under 2022 vilket innebär att de påverkas 
av de stora förändringarna av prisnivåerna. 

Fotbollsalliansen har i princip samma elförbrukning året om eftersom den stora 
delen är kopplad till de fläktar som krävs för att hålla hallen uppe. Alliansen har 
också ett avtal som baseras på rörligt elpris. 

Ridklubben har ungefär samma årskostnad som skidföreningen.

Utvecklingsenheten har under tid fört dialogen med dessa föreningar och vi har 
tillsammans diskuterat möjligheterna att prognostisera kostnadsutvecklingen. Vi 
har också inväntat nationella beslut kring vilka stödinsatser som kommer. 
Föreningarna jobbar också själva med att söka öka sina intäkter. Alla jobbar för 
att få externa sponsorer och att höja avgifter och hyresintäkter i den mån de 
bedömer det som möjligt och rimligt. Detta är givetvis en balansgång för att det 
inte ska leda till att färre utövar sina aktiviteter. Särskilt olyckligt är det om det 
drabbar barn- och ungas möjligheter. Vilka nettokostnadsökningar som faktiskt 
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kommer att belasta föreningarna går därför inte att räkna fram i nuläget utan ett 
eventuellt stöd får baseras på bästa möjliga bedömning.

De stora ideella insatser de berörda föreningarna gör är avgörande för att vi har 
dessa verksamheter inom vår kommun. Alternativen vore sannolikt annars 
kommunal drift eller att vi som invånare fick söka oss till andra kommuner för att 
få tillgång till liknande anläggningar.

En information om läget genomfördes i samband med kommunledningsutskottets 
möte i december. Signalen var då att arbeta vidare med frågan och finna en rimlig 
lösning som medför att skidsäsongen kan starta upp samt att verksamheterna vid 
Airdomen och ridklubben inte riskeras. 

Det är som konstaterats tidigare inte möjligt att göra några exakta prognoser över 
hur kostnaderna kommer att slå på respektive förening. Bedömningen är dock att 
slalomklubben får störst påverkan följt av fotbollsalliansen. Ridklubben och 
skidföreningen bedöms ha ungefär likartade situationer. 

Förslaget är därför följande särskilda stöd: Ekshärads Slalomklubb 200 000 
kronor, Ekshärads Skidförening 50 000 kronor, Hagfors Fotbollsallians 100 000 
kronor och Hagfors-Uddeholms ridklubb 50 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Utvecklingsenhetens skrivelse, 2022-12-21

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utbetalningarna av särskilt stöd enligt förslaget, 
vilket finansieras inom kommunledningsavdelningens budgetram 2022.

Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
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Dnr KS/2022:566

§ 13 - Riktlinje för fristående förskola 

Bakgrund
Inom Hagfors kommun finns idag fem fristående förskolor. För att tydliggöra de 
riktlinjer som finns för att driva en fristående förskola har Hagfors kommun tagit 
fram en samlad riktlinje för denna verksamhet. 
Denna riktlinje tydliggör kommunens och huvudmannens ansvar samt krav och 
förutsättningar för godkännande. Utöver detta tydliggör den delar kring 
utbildningens utformning och inriktning, barngrupper, inom- och utomhusmiljö, 
säkerhet, måltider, barns rätt till förskola, grunder för urval, bidrag och tillsyn.

Tidigare fanns avtal med respektive fristående förskola. Dessa upphör i och med 
denna nya riktlinje att gälla och samtliga fristående förskolor kommer få beslut 
om antalet beviljade platser. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-12-13 § 119
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2022-12-05

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer den föreslagna riktlinjen för fristående förskolor. 
Denna gäller från 1/2 2023. 

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Helén Källvik, ekonom BoB
Mia Gran, rektor
Shanti Antonsson, rektor
Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent
Fristående förskolors styrelser
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Dnr KS/2021:575

§ 14 - Plan för arbetet med kulturarvsmiljöer 
Bakgrund

Barn- och bildningsavdelningen har fått i uppdrag att påbörja ett långsiktigt arbete 
med en ny översikt över kommunens kulturarvsmiljöer där en prioritering tas 
fram för vilka miljöer som ytterligare behöver undersökas, beskrivas och ges ett 
skydd. För delar av detta arbete krävs anlitande av extern expertis för att få ett 
gediget grund- och beslutsunderlag. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 
skrivningen i ÖP 2000, men med beaktande av nya perspektiv och kunskaper. 

Ett första steg kommer att vara att identifiera vilka som behöver ingå i 
arbetsgruppen. Därefter behöver det göras en inventering och identifiering av 
vilka uppgifter som ska ingå i uppdraget, parallellt behöver den politiska 
processen ta ställning till uppdragets omfång och takt. Nästa steg blir alltså blir att 
forma en arbetsgrupp som under 2023 kan påbörja inventerings- och 
identifieringsarbetet och kultur- och bibliotekschef får i uppdrag att vara 
sammankallande. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-12-13 § 120
Inför Kulturarvsarbete i Hagfors kommun, 2022-12-05
Tjänsteskrivelse Kulturarvsmiljö, 2021-11-15
Översiktsplan Hagfors kommun 2000
Inventering gjord av Värmlands Museum 1975-78.

Beslut
Kommunstyrelsen ger barn- och bildningsavdelningen i uppdrag att starta arbetet 
med kulturarvsmiljöer under våren 2023. 

Första steget blir att forma en arbetsgrupp som under 2023 kan påbörja 
inventerings- och identifieringsarbetet och kultur- och bibliotekschef får i uppdrag 
att vara sammankallande för denna arbetsgrupp. 

Beslutet skickas till
Tina Bergenbrink, Kultur och bibliotekschef
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
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Dnr KS/2022:533

§ 15 - Ersättning till fristående förskola, fritidshem, 
förskoleklass och grundskola 2023 
2022-12-05 § 235 fattade kommunstyrelsen beslut om ersättning till fristående 
förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola för år 2023. Underlaget till 
beslut blev felaktigt då momskompensationen till förskola inte kom med i 
förslaget till beslut. 

Kommunerna ska senast i december varje år fatta beslut om vilket bidrag de 
fristående skolorna ska få för nästkommande år. Vilka delar som ska ingå i 
bidraget är reglerat i skollagen. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i 
förekommande fall ett individuellt tilläggsbelopp.

Ersättningen till fristående förskoleenheter beräknas från och med år 2023 enligt 
den resursfördelningsmodell som kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17 § 178.

Handlingar i ärendet
Ekonom Helén Källviks skrivelse, 2023-01-02

Beslut
Grundbeloppen för bidrag till fristående förskolor för kalenderåret 2023 fördelas 
enligt följande:

Kronor per år
Förskola, grund       19 993
Förskola,1-3 åringar     123 923
Förskola, 4-6 åringar          94 182
Förskola, tillsynstid max 15 tim/vecka             4 128
Förskola, tillsynstid över 15 tim/vecka             6 160
Förskola, socioekonomiskt tillägg    2202/797/0
Förskola, öppettider                           3 533-4 362

Avstämningstidpunkter är för årets tolv månader 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 
15/6, 15/7 eller 25/8 (juli), 25/8, 15/9, 15/10, 15/11 och 15/12. Ersättning lämnas 
för maximalt sex månader per termin.

Beslutet skickas till:
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
Rektor Marie-Louise Grahn
Rektor Shanti Antonsson
Målargården, Herlenius väg 3, 683 40 Uddeholm
Storken, Ängfallhedsvägen 110, 683 33 Hagfors
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Kojan, Filarevägen, 683 31 Hagfors
Bushuset, Grinnemovägen 8, 680 50 Ekshärad
Bergatrollet, Bergsängs skola, 683 92 Hagfors
Stubbar och Kottar, Gustav Janssons Väg 1, 684 31 Munkfors 
Ekonom Helén Källvik
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Dnr KS/2022:342

§ 16 - Svar på medborgarförslag; Städgrupp inom 
hemtjänsten 
Det har inkommit ett medborgarförslag med rubriken Städgrupp i hemtjänsten 
som föreslår verksamheten “Att bilda en städgrupp med inriktning att endast sköta 
städning, eventuellt tvätt, hos vårdtagare inom hemtjänsten. Att städgruppen är en 
egen enhet inom hemtjänsten.” Motivering till medborgarförslaget beskriver 
bland annat att “Städgruppen bör vara en egen enhet för att underlätta 
bemanningen inom hemtjänstens olika områden och för att undersköterskor inom 
hemtjänsten ska kunna jobba med det de är utbildade till – vård och omsorg.“

Inom Individ- och omsorgsavdelningen pågår ett projekt där servicepersonal 
avlastar vård- och omsorgsnära personal med vissa arbetsuppgifter, i syfte att de 
ska kunna fokusera på deras primära arbetsuppgifter. Inom Tranans, och 
Ekshärads hemtjänstgrupper samt vid särskilda boendet Bellmansgården, har 
servicepersonal bland annat arbetat med disk, städning av allmänna ytor samt 
tvätt av personalens arbetskläder. På boendet har även servicepersonalen varit 
behjälpliga med städ av vård- och omsorgstagares lägenheter. I dagsläget pågår en 
utvärdering av projektet och möjligheter ses över för att se hur arbetssättet kan 
utvecklas. 

Arbetsmarknadsenheten tvättar sedan flera år tillbaka kläder åt vård- och 
omsorgstagare inom hemtjänsten. 

Individ- och omsorgsavdelningen står inför utmaningar avseende 
kompetensförsörjning. Inom fler verksamheter är det svårt att rekrytera personal. 
Avdelningen ser att omställningen till en god och nära vård kan komma att ha 
betydelse för hur fördelningen av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier 
kan förändras. Heltid som norm kräver att det finns arbetsuppgifter som i största 
möjliga mån täcker tillgänglig personaltid för vård- och omsorgsnära personal för 
att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. En samlad bedömning är att en 
städgrupp i dagsläget skulle innebära en ökad andel outnyttjad personaltid hos 
vård- och omsorgsnära personal.  Vilket medför en fördyring i verksamheten. 
Detta gör att en specifik städgrupp i hemtjänsten inte är aktuellt i dagsläget. 

Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-12-19 § 210
Svar på Medborgarförslag
Medborgarförslag Städgrupp inom hemtjänsten, 2022-08-02
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Förslag till beslut
Medborgarförslaget om en städgrupp inom hemtjänsten avslås. Verksamhetens 
arbete i projektform med servicetjänster föreslås fortsätta och en andra 
uppföljning av projektet kommer rapporteras under 2023. 

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Maria Persson
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Dnr KS/2020:356

§ 17 - Svar på Medborgarförslag om 
tillgänglighetsanpassning Värmullsåsens topp 
2020-09-14 § 128, fattade kommunstyrelsen beslut att återremittera förslag till 
svar på medborgarförslag om tillgänglighetsanpassning till Värmullsåsens topp. 
Ambitionen med återremissen var att utreda om det fanns förutsättningar att 
bifalla förslaget. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har därför sett över frågan på nytt. Det har 
konstaterats tidigare att Hagfors Kommun saknar erforderliga marktillgångar för 
en del av de åtgärder som krävs samt att de åtgärder som erfordras tenderar bli 
kostsamma. Sedan ärendet återremitterades har dessutom beslut fattats hos 
Länsstyrelsen om att inrätta skyddsobjekt i anslutning till utsiktstornet, 
skyddsobjektet korsar Hagfors Kommuns mark och berör delar av leden fram till 
utsiktstornet. De åtgärder som skulle behöva vidtas för att leden fram till 
utsiktstornet ska vara tillgänglig bedöms inte vara lämpliga att genomföra med de 
avtal och regler som gäller för skyddsobjektet. 
Det kan också konstateras att en anpassning av området i nära anslutning till 
tornet för att möjliggöra en fullgod vy från ett sittande lägre läge kommer 
innebära stora ingrepp i naturmiljön, vilket får negativa konsekvenser för 
upplevelsen totalt även om utsikten förbättras från en lägre nivå. 
Samhällsbyggnadsavdelningen gör regelbundna siktröjningar i området för att 
bibehålla en god utsikt från utsiktstornet, vissa kompletteringar har gjorts för att 
förbättra sikten från en lägre nivå. Avdelningen avser fortsätta med regelbunden 
siktröjning. Det finns också möjlighet för de som går att promenera förbi tornet 
och ta sig vidare ut på den före detta skidbackens topp, fortsättningsvis kallad 
“toppen”. Det går inte någon formell led ut till toppen idag men där finns en stig, 
vilken också kan markeras upp om så behövs. Samhällsbyggnad har kontrollerat 
området och det finns möjlighet att placera ut ytterligare bänkar i det området om 
så önskas. Från toppen erhålls också god sikt över Hagfors och 
samhällsbyggnadsavdelningen har en siktröjning av området planerad. En översyn 
kommer att göras för att se på om det går att förbättra sikten från toppen 
ytterligare.
Vidare har avdelningen kontrollerat alternativa tillfarter till toppen och 
anslutningen via utsiktstornet bedöms vara den promenadstig som lämpar sig bäst 
för hänvisning då vägen från Åråsgården inte bedöms vara tillgänglig eller farbar. 
 
Inom Hagfors Kommun finns många vackra naturområden, en del är mer 
tillgängliga än andra, en tillgänglighetsanpassning har genomförts på delar av 
lederna inom Mana naturreservat. Även om det inte finns någon 
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tillgänglighetsanpassad utsiktsplats i Hagfors så finns annan anpassad naturmiljö. 
Sammantaget är avdelningens bedömning att det inte är lämpligt att gå vidare 
med förslaget. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-12-13 § 104
Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse, 2022-12-06
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 128
Medborgarförslag 2020-08-03

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsavdelningens redovisning och 
beslutar att avslå förslaget.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Bitr. Samhällsbyggnadschef Emil Florell
Miljö och naturvårdshandläggare Liisa Larsson
Driftledare Malin Skoog
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Dnr KS/2020:443

§ 18 - Svar på Medborgarförslag - önskemål om 
offentlig toalett vid busstationen, Hagfors 
2022-05-16 § 99 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärende Svar på 
medborgarförslag om offentlig toalett vid busstationen, Hagfors och gav 
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att komplettera utredningen med kostnad 
för att nyinstallera toalett utan återbruk i f.d. taxilokalen.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett möjligheterna tillsammans med 
Hagforshem som äger angränsande restaurangbyggnad och kan konstatera att en 
offentlig toalett kan angöras antingen i f.d. Taxilokalen alternativt som en egen 
byggnad.
En offentlig toalett ska enligt gällande normer vara tillgänglighetsanpassad och 
säker för samtliga medborgare oavsett funktionsvariation. Det innebär att 
standarden för en offentlig WC oavsett om den är fristående eller kan angöras 
inom befintlig lokal behöver vara anpassad enligt de normer som gäller för 
offentlig RWC. Vidare bör WC-stol, tvättställ och övriga faciliteter utföras i 
rostfritt samt vara förankrade på ett säkert sätt för att undvika skadegörelse. 
Toalettpappershållare är normalt dold eller inbyggd. 

En separat toalettbyggnad skulle kunna placeras i anslutning till området mellan 
pendlarparkeringen och busshållplatserna. Kostnaderna för att nyanlägga en 
separat toalettbyggnad bedöms uppgå till ca 1-1,2 miljoner kronor inklusive 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Som alternativ till en nyproducerad 
toalett har avdelningen undersökt om det är möjligt att flytta den toalett som finns 
i anslutning till f.d. Södra skolan till det utpekade området vid bussterminalen. En 
flytt av befintlig offentlig toalett bedöms uppgå till 500 000 kronor inklusive 
anslutning för VA. Då området är detaljplanelagt och beläget inom kommunalt 
VA-område får mulltoa eller andra enskilda alternativ inte tillämpas som 
permanent lösning. 

Som alternativ till en fristående toalett kan befintlig lokal, “f.d. taxi”, byggas om 
och anpassas. Lokalen är dock uthyrd till extern hyresgäst i nuläget. Kostnaderna 
för anpassning och ombyggnation av befintlig lokal för att möjliggöra en toalett 
enligt gällande normer och standard bedöms uppgå till ca 600 000 kronor, en 
förutsättning är dock att de rostfria inventarier som finns på befintlig toalett kan 
återanvändas. I det fall man vill behålla den befintliga toaletten och anlägga en ny 
i den lokal som finns tillgänglig föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att man 
upphandlar en rostfri toalettmodul som installeras i utrymmet. En sådan 
toalettmodul består av rostfria väggar och faciliteter och uppfyller de normer som 
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ställs. Kostnaden för en rostfri toalettmodul inklusive erforderligt montage, 
golvarbeten och installationer uppgår till ca 900 000 kronor. För att undvika 
framtida problem med avloppsstopp behöver även byggnadens avloppssystem ses 
över och en fettavskiljare behöver installeras om delar av lokalen skall användas 
som toalett då det är återkommande problem med fett från restauranglokalen. 
Kostnaden för översyn och erforderliga åtgärder som krävs för att hantera fett från 
restauranglokalen har inte beaktats i beräkningen för ombyggnation då det avser 
åtgärder som fastighetsägaren behöver vidta oavsett om ombyggnation sker eller 
ej och inte kan anses vara en kostnad som ska belasta ett eventuellt 
ombyggnadsprojekt. 

Observera att samtliga kostnader för investering och ombyggnation är 
uppskattade kostnader, någon projektering har ej genomförts för något av 
alternativen. 

Årlig drift för en fristående toalett bedöms uppgå till ca 20 000 kronor per år 
exklusive hänsyn till eventuell skadegörelse baserat på kostnaderna för drift av 
befintlig toalett i centrum. årlig driftkostnad för lokal inom Hagforshems byggnad 
är beräknad till 40 000 kronor per år, i det ingår hyra, el och städning. Observera 
att ingen av årskostnaderna tar hänsyn till kapitalkostnader och investering. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har bedömt att det mest ekonomiska alternativet är 
att flytta befintlig toalett. I det fall det finns önskemål om att behålla den 
befintliga toaletten i sitt nuvarande läge rekommenderar 
samhällsbyggnadsavdelningen att en ny toalett angörs i befintlig lokal genom 
installation av rostfri toalettmodul. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-12-13 § 105
Medborgarförslag 2020-09-09
Tjänsteskrivelse 2022-04-26
KLU protokoll 2022-05-03, § 38
KS protokoll 2022-05-16, § 99
Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse 2022-12-08

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller förslaget och ger Hagforshem AB i uppdrag att 
anpassa den före detta taxilokalen till offentlig toalett. 
Kommunfullmäktige förordar att beslutet verkställs genom installation av rostfri 
toalettmodul. 
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Vidare föreslås att samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att avveckla den 
befintliga toaletten när den nya toaletten är färdigställd.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Biträdande samhällsbyggnadschef Emil Florell
Driftledare Johannes Ainegren
Fastighetschef Conny Meijer
Byggprojektledare Joacim Rönning 
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Dnr KS/2023:23

§ 19 - Anmälningsärenden 
Dnr KS 2022/42, handling 6039
Kommunicering av kompletterande beslutsunderlag-IVO

Dnr KS 2022/40, handling 6047
Dom Kammarrätten Göteborg, Mål nr 3876-22

Dnr KS 2022/40, handling 6048
Dom Kammarrätten Göteborg, Mål nr 4080-22

Dnr KS 2022/4, handling 6189
Kontrollrapport livsmedel, Servicebostaden Smältaren

Dnr KS 2022/4, handling 6438
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2023-Länsstyrelsen Värmland

Dnr KS 2022/4, handling 6263
Kontrollrapport livsmedel, Bellmansgården

Dnr KS 2022/4, handling6428
Revidering av förbundsordning- KLASAM

Dnr KS 2022/44, handling 6351
Protokoll 221020-Värmlands läns vårdförbund

Dnr KS 2022/40, handling 6364
Dom Mål nr 2080-22 Förvaltningsrätten Karlstad

Dnr KS 2022/40, handling 6365
Dom Mål nr 2908-22 Förvaltningsrätten Karlstad

Dnr KS 2022:2, handling 6108
Miljö- och byggkontorets tillsyn enligt miljöbalken, fritidsgård/kulturskola

Dnr KS 2022:418, handling 5946, 6109
Synpunkter angående avslag på busskort samt barn- och bildningschef och 
skolskjutssamordnares svar

Dnr KS 2022:553, handling 6359
Klagomål angående eventuella missförhållandet vid gymnasiet

Kränkningsrapporter
Dnr KS 2021:474, handling 6331
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
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Dnr KS 2022:402, handling 6353
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:412, handling 6348
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan prästkragen

Dnr KS 2022:469, handling 6333
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:470, handling 6330
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:492, handling 6352
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling,, ÄBC f-3

Dnr KS 2022:510, handling 6349
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:511, handling 6350
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:512, handling 6354
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:513, handling nr 6355
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:538, handling 6334
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3

Dnr KS 2022:550, handling 6356
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Solrosen

Dnr KS 2022:551, handling 6357
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:552, handling 6358
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen

Dnr KS 2022:554, handling 6360
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:555, handling 6366
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:556, handling 6367
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9
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Dnr KS 2022:557, handling 6368
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:558, handling 6369
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:559, handling 6370
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:560, handling 6371
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:561, handling 6372
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:562, handling 6373
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:563, handling 6374
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkeheden 4-9

Frånvaroanmälan 
Dnr KS 2022:537, handling 6329
Anmälan elevs frånvaro, ÄBC 7-9

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

_____
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Dnr KS/2023:5

§ 20 - Delegeringsbeslut 
Dnr KS 2022:6, handling 6375
Utökad tid i förskolan Milan

Dnr KS 2022:6, handling 6376
Utökad tid i förskolan Treklövern

Dnr KS 2022:6, handling 6377
Utökad tid i förskolan Treklövern

Dnr KS 2022/8, handling 6269
Delegeringsbeslut Bostadsanpassning november månad 2022

Dnr KS 2022/8, handling 6361
Delegeringsbeslut Vuxengruppen oktober månad 2022

Dnr KS 2022/8, handling 6363
Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen oktober månad 2022

Dnr KS 2022/8, handling 6362
Delegeringsbeslut Familjerätten oktober månad 2022

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2022-12-19 § 207-223

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-12-13 §§ 118-123

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-12-13 §§ 98-107

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

_____
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§ 21 - Information 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) informerade om de två 
utbildningar för förtroendevalda som är planerade. Den 17 januari kl.17:30 – 
20:00 i Gröna aulan på ÄBC är det en presentation av förvaltningens 
organisation och ansvarsområden och den 6 februari kommer 
kommunutbildarna Axelsson & Gåsste på besök till Hagfors.

På nästkommande möte ska beslut tas om ersättarnas turordning i styrelser, 
nämnder och utskott.
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