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Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl. 08:15–14:30 ajournering 

11:20-12:15 

  

Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Boo Westlund (OR) 

Pernilla Boström (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Stellan Andersson (C) 

Christina Axelsson (OR) 

Lena Svensson (S) 

Thony Liljemark (OR) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Mikael Edvardsson (SD) 

Malin Ericsson (S) 

  

Övriga Åsa Kréstin Höglund (OR) 

Eva Johansson (OR) 

Erik Fröjel (S) 

Margot Karlsson (S) 

Roger Brodin (M) 

Ulla Lundh (S) 

Emma Koskelainen (L) 

Jan Klarström (SD) 

Katarina Carlsten (OR), 08:15-11:20 

Birgitta Söderlund (OR), 08:15-11:20 

Jan Lilja, kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Jenny Fridberg, kommunikatör, 08:15-09:45 

Malin Månsson Qvicker, förvaltningssekreterare, 09:00-11:20 

Maria Persson, socialchef, 09:00-11:20 

Ann Sjögren-Bengtsson, verksamhetschef LSS/socialpsykiatri, 09:00-11:20 

Annica Lövgren, verksamhetschef IFO, 09:00-11:20 

Ann-Sofie Ronacher, verksamhetschef ESA, 09:00-11:20 

Stefan Larsson, verksamhetschef SSK/DSK, 09:00-11:20 

Carina Wiberg, verksamhetschef rehab/MAR, 09:00-11:20 

Monica Davidsson, verksamhetschef hemtjänst, 09:00-11:20 

Pernilla Haglund, verksamhetschef säbo/korttidsboende, 09:00-11:20 

Isa Nyberg, verksamhetschef HSL/MAS, 09:00-11:20 
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Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2019-04-15  

  

Avser paragrafer 75 - 98 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Jens Fischer 

  

  

Justerande  

 Tomas Pettersson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-04-15 

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-15 

Datum då anslaget tas ned 2019-05-07 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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Dnr KS 2019/28 

§ 75 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunstyrelsen 2019 

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-februari 2019 uppgår 

till 114,6 miljoner kronor (mkr) vilket är 9,4 mkr lägre än budget (7,6 %). 

Fokusering på bokslutsarbetet för 2018 innebär att vissa bokningar ännu inte 

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

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

Omföring av bokslutsposter från årsbokslutet kan kortsiktigt påverka utfall men 

korrigeras på längre sikt. 

Årets första prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 19:6) har använts 

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

1,8 mkr. En förändring har skett i intäktsbudgeten sedan kommunfullmäktige 

beslutade om budget 2019. I budgetbeslutet hade generella bidrag minskat pga av 

skatteväxlingen med Region Värmland. Skatteväxling innebär större eller lägre 

skatteintäkter varför skatteintäkterna och generella bidrag både i prognos och 

budget för helåret justerats till rätt nivå. Effekten blir mindre skatteintäkter och 

mer generella bidrag, däremot avvikelsen oförändrad. Barn- och bildning samt 

sociala avdelningen bedöms för helåret uppvisa underskott inom respektive 

avdelnings flyktingverksamhet. I tabellen har därför budget för nämnda 

avdelningar samt budget och utfall för generella bidrag påverkats av ersättning 

från den avsättning som finns sedan 2015 för flyktingrelaterade kostnader. Totalt 

har Barn och bildningsavdelningen tillförts 1,0 mkr och sociala avdelningen 1,5 

mkr och således både utfall och budget för generella bidrag med totalt 2,5 mkr. 

Vidare antas 2,5 mkr av verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade 

kostnadsökningar inom barn- och bildningsutskottet (1,0 mkr) samt individ och 

omsorgsutskottet (1,5 mkr). 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 2,4 

mkr högre jämfört med budget (-0,3 %). De större avvikelserna mot budget i 

helårsprognosen är: 

 Barn- och bildningsutskott   -2,8 mkr 

 Individ och omsorgsutskott   -2,1 mkr  

 Skatteintäkter o generella bidrag      1,8 mkr 

Budgeterat resultat för 2019 enligt beslut i november 2018 av 

kommunfullmäktige var +2,8 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli 2,2 mkr (0,3 %). 
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Förslag till åtgärder: 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/257 

§ 76 Renhållningstaxa att gälla från och med 2019-07-

01 

Bakgrund och syfte 

Samhällsbyggnadsavdelningen har genomfört en översyn av gällande 

renhållningstaxa. Taxan har setts över både vad det gäller utformning och 

avgifter. Förslag till ny taxa har tagits fram dels för att finansiera de projekt som 

verksamheten har i plan med bland annat införandet av källsortering av matavfall 

och dels för att skapa förutsättningar för verksamheten att öka sina personella 

resurser och därmed också skapa förutsättningar för verksamheten att klara av sitt 

uppdrag inom ramen för de ekonomiska resurser som finns. Miljöstyrning i taxan 

gör det ekonomiskt fördelaktigt att välja källsortering av matavfall. 

Verksamheten har de senaste åren inte klarat av att hantera sitt uppdrag inom 

ramen för de resurser som avgifterna genererat. Kommande år förväntas 

kostnaden för verksamheten dessutom öka då Hagfors kommun ska kunna erbjuda 

sina invånare källsortering av matavfall även kostnaden för insamling och 

behandling av avfall förutses öka något de kommande åren. För att upprätthålla 

beslutad servicenivå och uppfylla de krav som ställs på kommunal 

avfallshantering behöver verksamheten dessutom utökas med en heltidstjänst som 

administratör. Föreslagen taxehöjning medför inte full kostnadstäckning för de 

behov som verksamheten ser framåt. Anledningen till detta är att verksamheten 

bedömer att den utökning av personella resurser som genomförs kommer att skapa 

förutsättningar för dels bättre kontroll på att de fastigheter som är skyldiga att 

erlägga avgift också erlägger avgift samt ökad och förbättrad fakturering av det 

avfall som lämnas av företag vid återvinningscentralerna. 

Hagfors Kommun ligger idag mycket lågt jämfört med övriga kommuner i 

Värmland. Föreslagen ändring av renhållningstaxan innebär en ökning med 200 

kronor per år för det mest förekommande abonnemanget för privatpersoner. Med 

föreslagen taxa har Hagfors kommun fortfarande lägre avgift för det mest 

förekommande abonnemanget jämfört med både medel- och medianvärde för 

andra värmländska kommuner. 

Normalabonnemang kr/år 

Föreslagen taxa, Hagfors kommun 2000 

Medel, Värmländska kommuner 2130 

Median, Värmländska kommuner 2088 
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Tabell 1. Avgifter vanligaste förekommande abonnemang, Källa: Avfall Sverige 

2018 

Föreslagen höjning uppskattas, tillsammans med ytterligare arbete för att 

balansera budget, medföra verksamheten ett tillskott på 2 miljoner kronor per år. 

Med detta bedöms avfallshanteringen i Hagfors kommun klara av att säkerställa 

servicegraden och erbjuda kommunens invånare möjlighet till källsortering av 

matavfall. Om arbetet får önskat resultat bedöms ingen ytterligare höjning av 

avgifter för mat- och restavfall behövas inom 3 år. Under den tiden ska 

avfallsverksamheten kontinuerligt utvärdera renhållningstaxan utifrån de 

kostnader som uppstår i samband med att planerade förändringar i verksamheten 

verkställs. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-03 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-26. 

Förslag till Renhållningstaxa att gälla från och med 2019-07-01. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslagen Renhållningstaxa för Hagfors 

kommun antas och skall gälla från och med 2019-07-01 

_____ 

Beslutet skickas till 

T.f. GVA-chef Emil Florell 

Minna.jessen@hagfors.se 

Anna.domeij@hagfors.se 

Handläggare Ingela Axelsson 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Ekonom Sofia Eriksson 
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Dnr KS 2019/141 

§ 77 Partistöd 2019 

Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i 

kommunfullmäktige. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande 

mandatperioden så för att partier ska kunna erhålla partistöd ska beslut fattas i 

fullmäktige. För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna 

lämna en redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en 

granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd 

betalas ut i förskott gäller dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 

2016, dock ska fullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd. 

Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är 

representerade i kommunfullmäktige: 

Oberoende Realister  13 mandat 

Socialdemokraterna  12 mandat  

Centerpartiet   3 mandat 

Sverigedemokraterna  3 mandat 

Vänsterpartiet  2 mandat 

Liberalerna  1 mandat 

Moderaterna   1 mandat 

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6 

enligt följande princip 

20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i 

kommunfullmäktige. 

80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för varje 

mandat. 

Anslaget för 2019 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10 

600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat). 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-03-08 

Blankett för redovisning av erhåller partistöd – Liberalerna  

Blankett för redovisning av erhåller partistöd – Sverigedemokraterna  

Blankett för redovisning av erhåller partistöd - Vänsterpartiet 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande: 

Sverigedemokraterna erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2019  

Vänsterpartiet erhåller 27 560 kronor i partistöd för 2019  

Liberalerna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2019 

_____ 

Beslutet skickas till 

Desirée Walstad, ekonomienheten 

Niklas Ottosson  

Kristoffer Ejnermark 

Hans Liljas 
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Dnr KS 2019/274 

§ 78 Återrapportering av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats 2019 

Kommunstyrelsen ska i april och oktober varje år återrapportera till 

kommunfullmäktige de motioner och medborgarförslag som ännu inte har 

besvarats. 

Fram till och med 2019-04-08 har följande motion inte besvarats: 

2019/15 handling 1 

Motion angående delade turer i Hagfors kommun 

2019/15 handling 2 

Motion angående pensionärer i offentliga matsalar 

2019/15 handling 3 

Motion om varm mat till våra hemtjänsttagare 

2019/15 handling 4 

Motion om utökat entreprenörskap i skolan 

2019/15 handling 5 

Motion om varm mat på Hagfors äldreboenden 

2019/15 handling 6 

Motion om fler parkeringsplatser på Skolgatan 

Fram till och med 2019-04-08 har följande medborgarförslag inte besvarats: 

2017/16 handling 62 

Medborgarförslag angående skyltar vid Monica Zetterlundmuséet 

2018/288 handling 1 

Medborgarförslag angående uppsättande av anslagstavla 

2018/334 handling 1 

Medborgarförslag angående flaggning i kommunen 

2018/398 handling 1 

Medborgarförslag om uppsättning av välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad 

2018/415 handling 1 

Medborgarförslag angående skatepark i Sunnemo 
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2018/458 handling 1 

Medborgarförslag förslag om att utrusta Kyrkhedens skola med fungerande 

klockor och rast-/lektionssignal 

2019/42 handling 1 

Medborgarförslag om att göra isbana vid Älvstranden Bildningscentrum 

2019/74 handling 1 

Medborgarförslag angående skylt vid infarten till Ekshärad 

2019/127 handling 1 

Medborgarförslag angående rondell vid korsningen Uvedsvägen, väg 246 och 

Blomvägen 

2019/150 handling 1 

Medborgarförslag om skötbord på toaletterna i anslutning till bowlinghallen på 

ÄBC 

2019/169 handling 1 

Medborgarförslag om plogning av Klarälvsbanan 

2019/180 handling 1 

Medborgarförslag om önskemål om gång- och cykelväg utmed länsväg 239 

mellan Västanberg och Ekshärad 

2019/188 handling 1 

Medborgarförslag om uppsättande av plank mot Lillstugevägens fastighet samt 

målning av planket 

2019/202 handling 1 

Medborgarförslag om aktivitetshus för föreningar i Hagfors 

2019/207 handling 1 

Medborgarförslag för utveckling av Tömte 1:14 

2019/241 handling 1 

Medborgarförslag angående rastvakter vid ÄBC 

2019/254 handling 1 

Medborgarförslag om önskemål om lekplats i Uddeholm 

2019/264 handling 1 

Medborgarförslag om mera Kulturskola på Sunnemo skola 

2019/272 handling 1 

Medborgarförslag/synpunkt önskemål om skräpplockning i Hagälven 
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Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-04-08 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/31 

§ 79 Återrapportering av ej verkställda beslut  

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 

Dnr KS 2019/29 

Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 2019 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-04-08 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-10-29 § 57 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-10-16 

Statistikrapport t.o.m. 2018-09-30 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-10-29 § 58 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-10-16 

Statistikrapport t.o.m. 2018-09-30 

Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-12-17 § 70 

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörns skrivelse, 2018-11-14 

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

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-01-28 § 2 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-01-15 

Statistikrapport t.o.m. 2018-12-31 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-01-28 § 3 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-01-15 

Statistikrapport t.o.m. 2018-12-31 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-01-28 § 4 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-01-18 

Statistikrapport t.o.m. 2018-12-31 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 

verkställda beslut 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef 
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Dnr KS 2013/125-21 

§ 80 Granskning av Förslag till DETALJPLAN FÖR 

GAMLA BADHUSTOMTEN i Ekshärad, Grinnemo 

1:323, Hagfors kommun 

(Planområdet omfattar fastigheterna Grinnemo 1:323 samt del av Grinnemo 

1:189). 

Beskrivning från samråd till upprättad granskningshandling 2019-03-22. Hagfors 

kommuns samhällsbyggnadsutskott beslutade § 87, 2018-10-23 att godkänna 

samrådshandlingarna för samråd samt att planen inte bedöms vara av betydande 

allmänt intresse och inte medföra betydande påverkan. (Hänvisning till beslut § 

87 2018-10-23). En fastighetsförteckning har upprättats och den berörda 

samrådskretsen har pekats ut på kartbild. 

Samråd har pågått från och med 2018-11-28 till och med 2018-12-19. Hänvisning 

till Samrådsredogörelse daterad 2019-03-22. Under samrådet inkom 8 skriftliga 

yttranden till Hagfors kommun. I samrådsredogörelsen har de skriftligen inkomna 

synpunkterna sammanställts och åtföljs av Hagfors kommuns svar, kommentarer 

och förslag till åtgärder hur planhandlingarna bör bearbetas med anledning av de 

inkomna synpunkterna. 

De huvudsakliga synpunkterna kommer från boende i Ekshärad och berör 

trafiksituationen runt planområdet där tung trafik förekommer på Torsbyvägen 

och Skolvägen vid skolan som är belägen intill planområdet. Skolvägarna är 

bristfälliga avseende trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna, som främst är 

skolbarn på väg till och från skolan. Polisen har påpekat att när det gäller 

trafiksituationen och trafiksäkerheten finns det möjligheter för kommunen att öka 

trafiksäkerheten. Då det finns en skola är det av stor vikt att trafiksäkerheten 

framför allt vid skolan är hög. 

Hagfors kommun har sett över trafikmiljön i stadsdelen och i planområdet mer i 

detalj. Inom planområdet föreslås ett par trafiksäkerhetshöjande åtgärder utföras. 

De mer genomgripande trafiksäkerhetshöjande åtgärderna måste dock utföras 

utanför planområdet på kommunägd allmän platsmark mellan Torsbyvägen och 

Skolvägens västra sträcka, d.v.s. på mark som är gatumark, gång-och cykelväg, 

park, naturmark eller parkering. 

Samrådet har resulterat i följande bearbetning av planhandlingarna: 

En samrådsredogörelse (2019-01-10 rev 2019-03-22) har tagits fram. 
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Trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom planområdet. Planområdet har utökats så 

det omfattar de två korsningarna där verksamhetsområdets in- och utfarter korsar 

gång- och cykelbanan. Därmed kan trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomföras i 

de två korsningarna. Dels utförs gång- och cykelbanan upphöjd inom respektive 

korsning och dels införs stopplikt för tung trafik som ska passera gång- och 

cykelbanan. Syftet är att öka uppmärksamheten på att oskyddade trafikanter rör 

sig på gång- och cykelbanan samt att uppmärksamma de oskyddade trafikanterna 

på att det kör tung trafik på in- och utfarterna. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utanför planområdet. I planbeskrivningen införs 

beskrivande text av vad kommunen avser utföra för åtgärder utanför planområdet 

under detaljplanens genomförandetid. 

En platsbildning med olika zoner för olika fordonsslag och fotgängare 

iordningställs. Platsbildningen ska separeras från motorfordonstrafik och utgöra 

en säker zon för oskyddade trafikanter som vistas mellan skolgården och 

gatumarken där motorfordonen kör, t ex på Skolvägen och Torsbyvägen. 

Skolbussens avfart leds till en hållplats för av- och påstigning som separeras från 

körbanan. Platsen ska utgöra en säker zon inom skolområdet och i sin förlängning 

ansluta till skolgården. 

Personbilar leds till en plats för hämtning och lämning som hålls separerad från 

körbanorna. Platsen ska utgöra en säker zon som i sin förlängning ansluter till 

skolgården. 

I övrigt ses gång- och cykelbanor, trottoarer och passager över vägarna över och 

ges utformning som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Gång och 

cykelbanan på Skolvägen utformas som säker skolväg. 

Övrig bearbetning av planhandlingarna. 

Planbeskrivningen kompletteras med Boverkets beskrivning av vad respektive 

användning (Z) och (K) medger för verksamheter och vilka aktiviteter som kan 

hänföras till respektive användning. 

Tidigare korsmark tas bort. 

Planbestämmelse (e) om tomtens utnyttjandegrad införs att max 40 % av tomtens 

yta får bebyggas. Det möjliggör ett mer optimalt utnyttjande av tomten. 

Planbeskrivningen kompletteras angående naturmarkens värden och skötsel. 

Planbeskrivningen kompletteras med prickmark som tydliggör Ellevios 

synpunkter gällande rättigheten med den luftburna kraftledningen och dess 

säkerhetszon samt vilka begränsningar i rätten att medge bygglov som följer av 
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detta (hänvisning till plankartan, administrativ gräns bestämmelse (l) respektive 

egenskapsområde belagt med prickmark). 

Hagfors kommuns bedömning inför granskningen 

I enlighet med plan- och bygglagens kap 2, §§ 2,3 gör Hagfors kommun återigen 

bedömningen, efter att ha tagit del av inkomna synpunkter från samrådet, att 

planförslaget med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, kan betraktas lämpligt 

för den avsedda användningen. Detta innebär i praktiken att den användning som 

kommer vara tillåten inom planområdet (när detaljplanen vunnit laga kraft) ska 

motsvara och kunna hänföras till de angivna planbestämmelserna (Z) 

verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (så kallade icke störande 

verksamheter) samt (K) kontor. 

Kommunen har full rådighet över naturmarken. Det bedöms återigen mest 

lämpligt att den befintliga naturmarken inom planområdet planläggs som allmän 

platsmark, natur (NATUR), och att den tidigare inaktuella användningen (Ri - 

besöksanläggning för idrottsändamål) utgår. 

En förutsättning för att genomföra detaljplanen är att erforderliga 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas, dels inom planområdet och dels utanför 

planområdet på berörd kommunägd allmän platsmark, gatumark och gång- och 

cykelvägar. Hagfors kommun planerar att påbörja genomförandet under 2019. 

Tidigare beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet § 22 2018-03-27 Beslut om begäran om planbesked. 

Samhällsbyggnadsutskottet § 87 2018-10-30 Beslut om samråd (PM 

kompletterande 2018-10-23). 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 36 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-03-25 

Planbeskrivning 2019-03-22 

Plankarta 2019-03-22 

Samrådsredogörelse 2019-03-22 

Tidigare beslutade handlingar (hänvisning till tidigare samråd) 

Grundkarta 

Behovsbedömning 

Fastighetsförteckning/samrådskrets 

Beslut Kommunstyrelsen § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys. 

Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 aktualitetsförklarad Kommunfullmäktige § 

50, 2014-05-26. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samrådsredogörelse daterad 2019-03-22 

samt FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR GAMLA BADHUSTOMTEN i 

Ekshärad, Hagfors kommun, granskningshandling 2019-03-22, för granskning 

(enligt plan- och bygglagen (2010:900) kap 5, §§ 17-24). 

_____ 

Beslutet skickas till 

eric@a-emanuelssonakeri.se 

sara@sbkvarmland.se 

miljö.bygg@hagfors.se 

louise.sjöholm@hagfors.se 

erling.johansson@hagfors.se 

annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS 2019/256 

§ 81 Omorganisation kommunens avfallsenhet från 

och med 2019-07-01 

Bakgrund och syfte 

Kommunal avfallshantering styrs på nationell nivå av miljöbalken och 

avfallsförordningen, och på lokal nivå av den kommunala renhållningsordningen 

och avfallstaxan. Utöver detta påverkas verksamheten även av arbetsmiljöregler 

och lokala beslut, policys m.m. 

Under det senaste året har samhällsbyggnadsavdelningen i Hagfors kommun 

konstaterat att det finns ett behov av bättre rutiner för att säkerställa att 

kommunen uppfyller de krav som ställs på avfallsverksamheten och att 

verksamheten klarar av att hantera det uppdrag verksamheten har. 

I den utvecklingsfas som avfallsverksamheten är inne i, med införande av 

källsortering av matavfall samt ökade krav på arbetsmiljö från personal och ökade 

krav på service från kunder, är det nödvändigt att utveckla verksamhetens 

administration för kundservice och uppföljning. Samhällsbyggnadsavdelningen 

föreslår därför en utökning av verksamheten, med en heltidstjänst, 

Administratör/Handläggare. Idag hanteras administratörsrollen genom att en 

befattning deponipersonal har ålagts ett uppdrag om 50 % administratör. Denna 

tjänst föreslås återgå till renodlad deponiarbetare i samband med att en heltids 

administratörstjänst införs. Administratörens arbetsuppgifter omfattar bland annat 

kundtjänst, fakturering och miljörapporter. Vidare bistår administratören vid 

uppföljning och redovisningen av verksamheten. 

Genom utökning med administratör kommer verksamheten bättre kunna följa upp 

av de regler och de beslut som reglerar Hagfors kommuns avfallshantering, 

säkerställa att upphandlade entreprenörer utför uppdrag enligt avtal. Det kommer 

dessutom säkerställa en bättre service och mer rättvis fördelning av kostnader för 

den kommunala avfallshanteringen genom att verksamheten kan säkerställa att 

fakturering sker för de tjänster som tillhandahålls. Omorganisationen möjliggör 

även en ökad servicegrad på kommunens återvinningscentraler. 

Kostnaden för att införa en tjänst som administratör inom avfallsenheten 

uppskattas till ca 400 000 kr per år. Kostnadsökningen innebär inte något behov 

av utökning av avdelningens ram utan finansieras genom avgifter för 

avfallshantering. 

För att kunna genomföra omorganisationen förutsätts att ny Avfallstaxa kan antas 
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att gälla från och med 2019-07-01 

MBL-information och MBL-förhandling enligt § 11 har genomförts 19 mars. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 33 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-26. 

MBL-protokoll 

Riskanalys 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag om omorganisation inom avfallsenheten 

med en utökning av antalet heltidstjänsten med 1,0 tjänst att gälla från och med 

2019-07-01, under förutsättning att föreslagen renhållningstaxa för Hagfors 

kommun antas. 

_____ 

Beslutet skickas till 

T.f. GVA-chef Emil Florell 
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Dnr KS 2019/214 

§ 82 Slutredovisning investeringsprojekt Belysning 

Samhällsbyggnadsavdelningen ska redovisa slutförda investeringsprojekt till 

kommunstyrelsen med budget och utfall. 

Projektnr Vad Budget Utfall 

1151 Belysning gata 200 000 kr 202 000 kr 

1162 Oomstridda anläggningar 600 000 kr 600 000 kr 

1163 Energieffektiv gatubelysning 2017 200 000 k4 197 000 kr 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 34 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-26 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonom Sofia Eriksson 
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Dnr KS 2019/266 

§ 83 Utredning upptagningsområden grundskolor 

Hagfors kommun 

Bakgrund 

En utredning har gjorts gällande hur upptagningsområdena för Hagfors kommuns 

grundskolor kan förändras för att nå målsättningen:  

 att ha en skolorganisation med likvärdiga skolor med hög kvalitet och god 

måluppfyllelse.  

 att ha en hållbar skolorganisation som anpassas till såväl nuvarande som 

förväntat antal elever.  

 att utredningen är en grund för hur Råda skola planeras gällande storlek och 

utformning.  

 att ha goda lärmiljöer ur såväl pedagogiska, sociala och fysiska perspektiv 

som är attraktiva för såväl elever som anställda.  

Konsekvens  

Förändringen som föreslås är att elever från upptagningsområdet Uddeholm styrs 

mot Råda/Kyrkhedens skolor.  

Denna förändring skulle innebära att Kyrkheden säkerställer ett elevantal på ca 

280 - 300 elever och att åk 7-9 kan vara två klasser per årskurs.  

För Råda skola innebär detta förändringen att skolan byggs för förslagsvis totalt 

ca 120 elever.  För Älvstranden bildningscentrum innebär förslaget att skolan på 

sikt minskas med totalt ca 70 elever då eleverna från Uddeholm styrs mot Råda 

skola/Kyrkhedens skola. Detta gör att elevernas arbetsmiljö förbättras då skolan 

idag är mycket trång. Förslaget innebär också att man då har möjlighet att  

avveckla de båda moduler som finns i anslutning till Kyrkhedens skola och ÄBC 

och som kostar ca 750 000 kr/år i hyra.  

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-04-08 § 14 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-04-01 

Utredning upptagningsområden grundskolor Hagfors kommun, 2019-03-07 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) med flera: ”Vi yrkar i första hand på att återremittera 

förslaget om förändring av grundskolans upptagningsområden för att utreda hela 

kommunens framtida skolorganisation. Vi yrkar i andra hand på att återremittera 

förslaget om förändring av grundskolans upptagningsområden för ytterligare 

utredning, framförallt av ekonomisk natur. Orsaken till detta är att det måste 
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anges vilka kostnader som är förenade med den förändring av skolstrukturen som 

förslaget om förändrade upptagningsområden föranleder”. 

”Vi yrkar att beslutet om förändrade upptagningsområden lyfts upp för beslut till 

Kommunfullmäktige. Anledningen är att förslaget innebär så stora förändringar 

av kommunens skolorganisation att det enligt kommunallagen måste betraktas 

som en fråga av större principiell betydelse och vikt för kommunen”. 

Boo Westlund (OR) med flera: ”OR yrkar att vårdnadshavare som får Råda 

skola som anvisad skola för barn som ska börja F-klass hösterminen 2019 får 

möjlighet att välja Råda eller ÄBC skola”. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 

bifall för liggande förslag med genom votering. 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 

bifall för liggande förslag med genom votering. 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 

bifall för Boo Westlund (OR) med fleras tilläggsyrkande genom acklamation. 

Omröstningsresultat 

Tomas Pettersson (S) med fleras yrkande om återremiss: 

Ja-röst betyder bifall för liggande förslag 

Nej-röst betyder bifall för Tomas Petterssons (S) med fleras ändringsyrkande 

Jens Fischer (OR) Ja 

Tomas Pettersson (S)  Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)  Nej 

Peter Åkerström (OR) Ja 

Malin Ericsson (S)  Nej 

Stellan Andersson (C) Ja 

Christina Axelsson (OR) Ja 

Lena Svensson (S)  Nej 

Thony Liljemark (OR)  Ja 

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Mikael Edvardsson (SD) Ja 

8 ja-röster 
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5 nej-röster 

Tomas Petterssons (S) med fleras yrkande om att lyfta upp ärendet till 

kommunfullmäktige: 

Ja-röst betyder bifall för liggande förslag 

Nej-röst betyder bifall för Tomas Pettersson (S) med fleras ändringsyrkande 

Jens Fischer (OR) Ja 

Tomas Pettersson (S)  Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)  Nej 

Peter Åkerström (OR) Ja 

Malin Ericsson (S)  Nej 

Stellan Andersson (C) Ja 

Christina Axelsson (OR) Ja 

Lena Svensson (S)  Nej 

Thony Liljemark (OR)  Ja 

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Mikael Edvardsson (SD) Ja 

8 ja-röster 

5 nej-röster 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förändra upptagningsområden för kommunens 

grundskolor så att Uddeholms upptagningsområde hör till Råda/Kyrkhedens 

skolor. Detta gäller från ht 2019 då elever i förskoleklass från Uddeholm börjar på 

Råda skola. De elever som går på ÄBC idag kommer att ha möjlighet att slutföra 

sin grundskoletid på ÄBC. Vårdnadshavare som får Råda skola som anvisad skola 

för barn som ska börja F-klass hösterminen 2019 får möjlighet att välja Råda eller 

ÄBC skola”. 

Reservationer 

Tomas Pettersson (S), Pernilla Boström (S), Malin Ericsson (S), Lena Svensson 

(S) och Sten-Inge Olsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna 

yrkanden. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 
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Dnr KS 2019/226 

§ 84 Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Patientsäkerhetsberättelsen är en sammanfattning över hur patientsäkerhetsarbetet 

har bedrivits under 2018, vilka strategier, mål och resultat som uppnåtts. Isa 

Nyberg MAS/ Verksamhetsansvarig HSL har informerat Individ- och 

omsorgsutskottets ledamöter om Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2018 

på utskottets sammanträde 2019-03-25 och berättelsen ska vidare tillgodkännande 

i kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets 2019-04-09 § 16 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018 

Målkort för 2018 

Verksamhetsansvarig HSLs skrivelse 2019-04-02 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2018 

_____ 

Beslutet skickas till 

Isa Nyberg MAS/Verksamhetsansvarig HSL 

Carina Wiberg MAR/Verksamhetschef Rehab 
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Dnr KS 2019/225 

§ 85 Kvalitétsberättelse vård- och omsorg 

Kvalitetsberättelsen för vård- och omsorg är en sammanfattning över hur 

kvalitetsarbetet har bedrivits under 2018, vilka åtgärder som vidtagits och vilka 

resultat som uppnåtts samt mål för 2019. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-04-09 § 17 

Kvalitetsberättelse Vård och omsorgsavdelningen 2018 

Verksamhetschefens skrivelse 2019-03-29. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen för Vård och 

omsorgsavdelningen 2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson  

Verksamhetschef Pernilla Haglund  

Verksamhetschef Monica Davidsson  
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Dnr KS 2013/357-31 

§ 86 Riktlinjer för gatubelysningen i Hagfors kommun 

Samhällsbyggnadsavdelningen har i syfte att underlätta förvaltning av 

kommunens belysningsanläggningar arbetat fram en riktlinje för belysning. 

Riktlinjen syftar till att klargöra ansvarsförhållanden och beslutsmandat och 

föreslås gälla från och med 2019-06-01 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 37 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-03-26. 

Förslag till Riktlinje för gatubelysning inom Hagfors kommun. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Riktlinje för belysning att gälla från och med 2019-

06-01, med ändringen att sommarsläckningen påbörjas 1 maj istället för 15 maj. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ricard Engström, Hagfors flygplats 

T.f. GVA-chef Emil Florell 

Driftledare Malin Skoog 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 
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Dnr KS 2019/211 

§ 87 Riktlinjer för Flaggning i Hagfors kommun att 

gälla från och med 2019-06-01 

Mot bakgrund av att det idag finns många olika intressen som kan 

uppmärksammas genom flaggning och Hagfors Kommun också får förfrågningar 

om att delta i olika forum har utvecklingsenheten arbetat fram ett förslag om vilka 

flaggdagar som ska tillämpas för att undvika godtyckliga bedömningar från fall 

till fall. 

Hagfors Kommun föreslås flagga vid följande tillfällen 

*)  Samtliga allmänna flaggdagar. 

*)  Svenska rallyt (flaggning under hela evenemanget i februari). Prioriterat 

område Livskvalitet 

*)  Hagforsyran (flaggning under evenemangets tre dagar). Prioriterat område 

Livskvalitet 

*)  Pride (flaggning under Värmlands Pridevecka) troligen augusti. 

*)  Europadagen 

Förslaget innebär en utökning med två flaggdagar jämfört med idag. På de ställen 

som det ska flaggas enligt antagen flaggkalender är utanför stadshuset i Hagfors 

samt utanför Bågskytten i Ekshärad. Härutöver finns ett antal kommunala 

flaggstänger, främst vid skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar, där berörda 

verksamheter själva beslutar om samt verkställer flaggning. Dessa omfattas inte 

av detta förslag. 

Vid händelse av större idrottsevenemang, officiella besök eller andra arrangemang 

där kommunen är delaktig och flaggning bedöms vara rimligt bör 

kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef medges mandat att besluta om 

att flaggning skall ske. 

Vid händelse av anställds eller förtroendevalds bortgång skall flaggning på halv 

stång ske under begravningsdagen. Flaggning sker då vid Stadshuset i Hagfors 

samt Bågskytten i Ekshärad och om så önskas av arbetsgruppen vid berörd 

arbetsplats om möjligheten finns.  
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Sammanställning Flaggdagar 

Tidpunkt Anledning till flaggning Allmän flaggdag eller 

lokalt beslutad 

1 januari Nyårsdagen Allmän flaggdag 

28 januari Kung Carl XVI Gustafs namnsdag Allmän flaggdag 

Februari Rally Sweden Flaggning, Hagfors 

12 mars Kronprinsessan Victorias namnsdag Allmän flaggdag 

  Påskdagen Allmän flaggdag 

30 april Kung Carl XVI Gustafs födelsedag Allmän flaggdag 

1 maj Första maj Allmän flaggdag 

  Pingstdagen Allmän flaggdag 

9 maj Europadagen Flaggning, Hagfors 

29 maj Veterandagen Allmän flaggdag 

6 juni Sveriges nationaldag Allmän flaggdag 

Juni Midsommardagen Allmän flaggdag 

14 juli Kronprinsessan Victorias 

födelsedag 
Allmän flaggdag 

juli/augusti Hagforsyran Flaggning, Hagfors 

ca augusti Pride Flaggning, Hagfors 

8 augusti Drottning Silvias namnsdag Allmän flaggdag 

September Val till Sveriges riksdag Allmän flaggdag 

24 oktober FN-dagen Allmän flaggdag 

6 november Gustav Adolfs dagen Allmän flaggdag 

10 december Nobeldagen Allmän flaggdag 

23 december Drottning Silvias födelsedag Allmän flaggdag 

25 december Juldagen Allmän flaggdag 
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Flaggning hanteras av fastighetsenheten, utökning kommer att innebära 

merkostnader för personal och eller jour i de fall flaggning skall ske på helgdagar. 

Enheten får inte någon kompensation för de kostnader som flaggningen medför 

dock skall kostnadernas kunna redovisas om så erfordras. 

Beslut om utökning innebär att flaggor för Europadagen samt Pride behöver köpas 

in, förslagsvis köps två flaggor av vardera slag in, en för Stadshuset och en för 

Bågskytten. Den totala inköpskostnaden uppgår till 6000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 38 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer om flaggdagar för Hagfors kommun 

att gälla från och med 2019-06-01 samt ger fastighetsenheten i uppdrag att köpa in 

erforderliga flaggor. Medel för inköp av flaggor skall tas från Utvecklingsenheten. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschef Lars Nyborg 

Arbetsledare fastighet Marcus Ekenhall 

Fastighetschef Malin Gisselfeldt 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 
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Dnr KS 2019/260 

§ 88 Riktlinjer för kommunala lekplatser att gälla från 

och med 2019-06-01 

Samhällsbyggnadsavdelningen har i syfte att underlätta förvaltning av 

kommunens lekplatser arbetat fram en riktlinje för lekplatser på allmän mark. 

Riktlinjen syftar till att klargöra ansvarsförhållanden, regelverk, driftinstruktioner, 

dokumentationskrav och beslutsmandat och föreslås gälla från och med 2019-06-

01. 

Riktlinjen ersätter följande beslut 

2006-11-20 § 158 (Dnr205.2006) Policy för lekplatser i Hagfors Kommun 

2003-12-16 § 122 (DNR 317.2003) Principer för skötsel och drift av lekplatser 

och badplatser från och med 2004. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 39 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-03-26 

Riktlinje för kommunala lekplatser 

Cheklista för egenkontroll och okulär kontroll av lekplatser 

Mall sammanställning och rapportering av åtgärder 

2006-11-20 § 158 (Dnr205.2006) Policy för lekplatser i Hagfors Kommun 

2003-12-16 § 122 (DNR 317.2003) Principer för skötsel och drift av lekplatser 

och badplatser från och med 2004 

Beslut  

Kommunstyrelsen godkänner Riktlinjer för lekplatser på allmän mark att gälla 

från och med 2019-06-01 samt beslutar att beslutet ersätter följande beslut: 2006-

11-20 § 158 (Dnr205.2006) Policy för lekplatser i Hagfors Kommun samt 2003-

12-16 § 122 (DNR 317.2003) Principer för skötsel och drift av lekplatser och 

badplatser från och med 2004. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Driftledare Malin Skoog 

Fastighetschef Malin Gisselfeldt 

Arbetsledare Marcus Ekenhall 
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Dnr KS 2019/250 

§ 89 Godkännande av lekplatsplan 2020 samt beslut 

om utredningsuppdrag för lekplatssammanslagning 

Samhällsbyggnadsavdelningen förvaltar idag 22 lekplatser varav två större 

lekparker avsedda att fungera som utflyktsmål, sex stycken placerade inom skola 

och förskola och övriga är mindre lekplatser utplacerade inom olika 

bostadsområden. Avdelningen har också sedan tidigare i uppdrag att nyanlägga en 

lekplats i Hagälven under 2019.  

Målsättningen med de mindre lekplatserna är att skapa lekplatser tillgängliga där 

barn finns. Som med alla samhällen så varierar förutsättningarna över tid, dels 

förändras antalet barn mellan olika områden och dels förändras behov, lagkrav 

och efterfrågan på utrustning. Sedan tidigare finns ett beslut om att de små 

lekplatserna ska bestå av gungställning och sandlåda. För de allra minsta barnen 

kan detta vara fullt tillräckligt men då barn utvecklas behövs variation. Mer 

lekutrustning innebär dock också fler punkter som ska kontrolleras och skötas och 

med ett stort antal lekplatser är det inte möjligt att arbeta för att utveckla 

lekmiljöerna i de områden där lekplatserna bedöms vara prioriterade. 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att antalet lekplatser minskas så att 

utrymme skapas för att arbeta med de lekplatser som bedömts mer prioriterade i 

de områden där det finns många barn samt där barnantalet bedöms vara stabilt 

över tid. Sammanlagt föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att antalet lekplatser 

minskas med sju stycken under perioden 2019-2020. 

Stjärnsnäs/Sund 

Inom området Sund/Stjärnsnäs finns idag två små lekparker. En av dem ligger 

också nära Sättra och används även av boende i Sättraområdet. Antalet barn inom 

de områden som berörs bedöms vara stabilt och i varierande ålder. 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att antalet lekplatser minskas ner med en 

inom området och att den lekplats som ska vara kvar utreds för att möjliggöra ett 

bredare utbud. 

Bergsäng 

I Bergsäng finns en liten allmän lekplats sida vid sida med en kooperativ förskola 

som har en lekplats. Antalet barn har minskat något och det finns idag 16 barn i 

blandad ålder. Lekplatsens läge är förvisso centralt inom området men består idag 

enbart av en gungställning. Då antalet barn bedöms minska och redan idag är lågt 

så är inte lekplatsen prioriterad. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att 

lekplatsen istället avvecklas och att en diskussion tas med kooperativet om att 

kunna hänvisa till kooperativets lekmiljö kvällar och helger. 
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Geijersholm 

Lekplatsen i Geijersholm monterades ned under 2018 på grund av stora 

säkerhetsbrister. Inom området finns totalt 21 barn i varierande ålder, vilket 

bedöms vara lågt. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att lekplatsen inte 

ersätts utan utgår från den kommunala lekplatsplanen. 

Mjönäs 

I Mjönäs finns en lekplats med något mer utrustning än de allra minsta. Antalet 

barn har dock minskat och uppgår till 11 barn i varierande ålder vilket bedöms 

vara stabilt. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att lekplatsen avvecklas och 

att utrustningen används som komplettering på andra platser. 

Gustavsfors 

Inom området finns endast fem barn. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att 

lekplatsen tas bort. 

Uddeholm 

I Uddeholm finns idag två små lekplatser, antalet barn inom Uddeholm uppgår till 

55 och bedöms vara stabilt. Båda lekplatserna är av mindre karaktär och riktar sig 

främst mot de mindre barnen. Inom området har avdelningen också fått in många 

synpunkter på att lekmiljön inte är tilltalande. Samhällsbyggnadsavdelningen 

bedömer Uddeholm som ett prioriterat område för en lekplats och föreslår att 

antalet lekplatser minskas ner med en inom området och att den lekplats som ska 

vara kvar utreds för att möjliggöra ett bredare utbud. 

Råda 

I Råda finns det 33 barn i varierande ålder, vilket är en minskning jämfört mot 

föregående uppföljningen. Inom Råda finns både en centralt belägen allmän 

lekplats och en central lekmiljö i anslutning till skola och förskola. I samband 

med att det anläggs nya lekmiljöer inom förskolan och skolan då nyproduktion av 

skolan är klar vill samhällsbyggnadsavdelningen ha i uppdrag att avveckla den 

allmänna lekplatsen vid Prästgården och hänvisa till att de nya lekplatserna inom 

skolområdet kan användas för allmänt bruk efter skoltid. 

Sunnemo 

I Sunnemo finns det 31 barn i varierande ålder, vilket är en kraftig ökning jämfört 

mot föregående uppföljningen. Dock förväntas barnantalet sjunka på sikt. Precis 

som i Råda finns både en centralt belägen allmän lekplats och en central lekmiljö i 

anslutning till skola och förskola. För tillfället är det trångt inom skolan och det är 

oklart hur framtiden ska formas. I det fall skolgårdsyta inte behöver tas i anspråk 

för mer lokaler föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att den allmänna lekplatsen 

avvecklas och att den utrustning som kan återanvändas monteras inom skolmiljön 
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för ett bredare utbud där och att allmänheten hänvisas till att lekplatsen inom 

skolområdet kan användas för allmänt bruk efter skoltid. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-03-26. 

Sammanställning lekplatser 2019-01-01 

Förslag lekplatsplan 2020 

Demografiska förutsättningar 2017-2019 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S): Vi yrkar på att lekplatserna utanför skolområdena i 

Sunnemo och Råda behålls med hänvisning att dessa orter pekas ut i kommunens 

serviceplan som 2 av 4 huvudorter i kommunen 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag genom votering. 

Omröstningsresultat 

Ja-röst betyder bifall för liggande förslag 

Nej-röst betyder bifall för Tomas Petterssons (S) med fleras ändringsyrkande 

 

Jens Fischer (OR) Ja 

Tomas Pettersson (S)  Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)  Nej 

Peter Åkerström (OR) Ja 

Malin Ericsson (S)  Nej 

Stellan Andersson (C) Ja 

Christina Axelsson (OR) Ja 

Lena Svensson (S)  Nej 

Thony Liljemark (OR)  Ja 

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Mikael Edvardsson (SD) Ja 

 

8 ja-röster 

5 nej-röster 
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsavdelningens förslag om 

Lekplatsplan 2020 med tillägg från kommunledningsutskottet om att Mjönäs skall 

vara kvar samt ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att minska antalet 

lekplatser med sammanlagt sex genom att avveckla lekplatserna Bergsäng, 

Geijersholm, Gustavsfors, Råda samt genom sammanslagning av lekplatserna i 

Uddeholm samt Stjärnsnäs/Sund. Innan avveckling av lekplatsen i Bergsäng 

genomförs ska en överenskommelse göras med den kooperativa förskolan 

Bergatrollet så att lekmiljön inom det f.d. skolområdet kan nyttjas av allmänheten 

kvällar och helger. Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge 

Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att bevaka utvecklingen i Sunnemo och i 

det fall ingen skolgårdsyta behöver tas i anspråk för utbyggnad, avveckla den 

allmänna lekplatsen i området och möjliggöra utveckling för lekmiljön inom 

skolgårdsområdet.  

Reservationer 

Tomas Pettersson (S), Pernilla Boström (S), Malin Ericsson (S), Lena Svensson 

(S) och Sten-Inge Olsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

yrkande. 

_____ 

Beslutet skickas till 

T.f. GVA-chef Emil Florell 

Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog 
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Dnr KS 2014/273-30 

§ 90 Välkomstskyltar vid infarterna till Hagfors 

kommun 

2014-06-09 § 130 fattade Kommunstyrelsen (KS 2014/273) beslut om att köpa in 

11 skyltar för montering vid samtliga infarter till kommunen. För inköp och 

montering avsattes en budget om 100 000 kronor. Inköp av skyltar uppgick enligt 

beslut till 82 000 kronor och då monteringen inte kunde genomföras för avsatta 

medel under 2014 beslutades att genomföra en avsättning av resultat om 400 000 

kronor 2015 för att möjliggöra montering. Underhåll och skötsel ålades 

samhällsbyggnadsavdelningen att hantera och avdelningen fick också i uppdrag 

att genomföra montering. Dessvärre har avdelningen konstaterat att Hagfors 

Kommun inte äger någon mark lämplig för ändamålet i anslutning till dessa läget 

vilket innebär att det för samtliga placeringar krävs att arrendeavtal upprättas. 

Bedömda arrendekostnader ligger i genomsnitt på 1000-1500 kronor per plats och 

år, dock har inte alla markägare lämnat medgivande och det är oklart om 

medgivande kommer att kunna erhållas på samtliga positioner. Sammantaget 

beräknas den årliga avgiften uppgå till mellan 11 000 och 20 000 kronor. Det har 

inom ramen för avdelningens undersökning framkommit att Hagfors Kommun 

inte kommer medges tillstånd att placera skyltarna i vägområdet eller inom 

vägrättsområde. Det innebär att skyltarna kommer behöva placeras 20-25 meter 

från väg vilket på vissa av platserna medför kostnader för markberedning, 

trädfällning och röjning för att montera skylt samt att det för samtliga platser 

tillkommer löpande årliga kostnader för att regelbundet hantera röjning och 

skötsel på platsen för att undvika att skyltläget växer igen. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har bedömt den årliga kostnaden för skötsel 

medför en extra kostnad mellan ca 50 000 - 100 000 kronor inklusive de 

resekostnader arbetet medför under förutsättning att enklare åtgärder kan utföras 

av egen personal och är knuten till sommarsäsongen maj-september och att enbart 

röjningsarbeten köps externt. 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer mot bakgrund av detta att det inte är 

rimligt att låta montera dessa skyltar och föreslår istället att skyltarna samt den 

budget som är avsatt för montage omdisponeras för renovering och utbyte av de 

välkomstskyltar som redan finns i kommunen. 
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Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 41 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-04. 

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-09, § 130 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut om montering av skyltar enligt 

tidigare beslut Kommunstyrelsen 2014-06-09, § 130 och beslutar att avsatta medel 

omdisponeras att användas för renovering, underhåll och utbyte av befintliga 

välkomstskyltar i kommunen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Ekonom Sofia Eriksson 

Driftledare Malin Skoog 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 39/51 

  

2019-04-15 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/238 

§ 91 Stängningsdagar för förskolan läsåret 2019/2020 

Förskolan har under föregående läsår haft tre stängningsdagar, men utifrån 

implementeringsarbetet med nya läroplanen ser vi att behov finns av att utöka till 

fyra stängningsdagar under läsåret 2019-2020 för att kompetensutveckla 

personalen. 

Stängningsdagarna kommer att samordnas med skolans studiedagar för att 

underlätta för vårdnadshavare. 

De fyra stängningsdagarna föreslås förläggas: 

23 september 2019 

15 oktober 2019 

12 februari 2020 

4 maj 2020 

Om särskilda skäl finns kan förskola i centrala Hagfors erbjudas utifrån 

överenskommelse med förskolechef. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-03-26 § 15 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-03-12 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att läsåret 2019-2020 förlägga förskolans 

stängningsdagar till de föreslagna datumen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och Bildningschef, Jenny Dahlin 

Förskolechef, Marie-Louise Grahn 

Förskolechef, Shanti Antonsson 
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Dnr KS 2018/438 

§ 92 Gymnasieorganisation läsåret 2019/2020 

För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta 

antagningarna till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett 

definitivt beslut om programutbudet kommande läsår, 2019/2020. Tidigare 

organisation har reviderats för att motsvara behovet utifrån ansökningarna inför 

läsåret 2019/2020. Förslaget till reviderad gymnasieorganisation redovisas i 

Bilaga 1 Förändrad gymnasieorganisation läsåret 2019/2020. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-04-08 § 13 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-04-01 

Bilaga 1. Gymnasieorganisation läsåret 2019/2020. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer gymnasieorganisationen för läsåret 2019/2020 enligt 

förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 

Carina Ek-Stenmark, rektor 

Dan Forkéus, rektor 

Antagningsenheten Arvika 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 41/51 

  

2019-04-15 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2018/330 

§ 93 Projekt medborgarbudget 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-17, § 115 att anta ett 5-årigt projekt om 

Medborgarbudget. Projektet skulle finansieras 2019 av 150 000 kr från 

Hagforsstrategins medel, och därefter arbetas in i budget från och med 2020. 

Administrationskostnaderna för projektet är dyra, ca 150 000 kr per år och 

beroende på detta och att vi inte har medlen framgent så föreslås att projektet 

avslutas redan 2019. 

Handlingar i ärendet 

Kommunchef Jan Liljas skrivelse, 2019-04-02 

Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 115 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S):  

Vi yrkar: Att genomföra projektet under 2019 som planerat. 

Att projektet utvärderas efter år ett för att se vilka administrativa kostnader det 

genererat. 

Att efter utvärderingen ta ställning till eventuell fortsättning. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 

bifall för liggande förslag genom votering. 

Omröstningsresultat 

Ja-röst betyder bifall för liggande förslag 

Nej-röst betyder bifall för Tomas Petterssons (S) med fleras ändringsyrkande 

Jens Fischer (OR) Ja 

Tomas Pettersson (S)  Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)  Nej 

Peter Åkerström (OR) Ja 

Malin Ericsson (S)  Nej 

Stellan Andersson (C) Ja 

Christina Axelsson (OR) Ja 
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Lena Svensson (S)  Nej 

Thony Liljemark (OR)  Ja 

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Mikael Edvardsson (SD)  Nej 

 

7 ja-röster 

6 nej-röster 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Projekt medborgarbudget avslutas från och med 

2019. 

Reservationer 

Tomas Pettersson (S), Pernilla Boström (S), Malin Ericsson (S), Lena Svensson 

(S) och Sten-Inge Olsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

yrkande. 

Mikael Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tomas 

Petterssons (S) med fleras ändringsyrkande. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Utvecklingschef Lars Nyborg 
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Dnr KS 2019/275 

§ 94 Avsägelse av uppdrag - Katarina Carlsten 

Katarina Carlstens (OR) avsäger sig i skrivelse 2019-04-04 sitt uppdrag som 

ersättare i individ- och omsorgsutskottet. 

Handlingar i ärendet 

Katarina Carlstens avsägelse, 2019-04-04 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller framställan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2019/276 

§ 95 Fyllnadsval av ersättare till individ- och 

omsorgsutskottet 

Då Katarina Carlsten (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i individ- och 

omsorgsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Peter Åkerström (OR) till ersättare i individ- och 

omsorgsutskottet för mandatperioden 2019-2022. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2019/23 

§ 96 Anmälningar  

UPH 2019-102 

Avtal 2019-102A ”VA-pumpar, tillbehör och service av pumpar” 

UPH 2019-102 

Avtal 2019-102C ”VA-pumpar, tillbehör och service av pumpar” 

UPH 2019-109 

Avtal 2019-109 ”Avtal Röjning i parker och stadsnära skog” 

Dnr KS 2018/110, handling 34 

Skolinspektionens beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola ÄBC 

7-9 

Dnr KS 2018/251, handling 6 

Skolinspektionens uppföljning av beslut gällande ÄBC 

Dnr KS 2018/460, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/2, handling 3 

Tillsyn enligt miljöbalken, Råda skola 

Dnr KS 2019/2, handling 4 

Tillsyn enligt miljöbalken, Sunnemo Skola 

Dnr KS 2019/2, handling 5 

Tillsyn enligt miljöbalken, Byggprogrammet, Praktiska skolan, 

Introduktionsprogrammet 

Dnr KS 2019/2, handling 6 

Tillsyn enligt miljöbalken, Kyrkhedens skola 

Dnr KS 2019/2, handling 7 

Tillsyn enligt miljöbalken, Asplundskolan Asyl 

Dnr KS 2019/2, handling 8 

Yttrande om plats i barnomsorgen i Hagfors kommun 

Dnr KS 2019/2, handling 9 

Lokal arbetsplan gymnasiesärskolan 
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Dnr KS 2019/2, handling 10 

Slutrapport Värmlands unga 

Dnr KS 2019/2, handling 11 

Elevskador läsåret 2017/2018 

KS 2019/11, handling 11 

Förlängning av ramavtal 2014-03 ”System för elektroniska körjournaler, GPS-

positionering och fordonsadministration” 

KS 2019/11, handling 12 

Förlängning av ramavtal 2014-03 ”System för elektroniska körjournaler, GPS-

positionering och fordonsadministration” 

KS 2019/11, handling 13 

Förlängning av ramavtal ”Laboratorietjänster” 

KS 2019/11, handling 14 

Förlängning av avtal 2016-02 ”Tillfälliga lokaler vid ÄBC i Hagfors” 

KS 2019/11, handling 15 

Förlängning av avtal 2015-39 ”Moduler Kyrkhedens skola” 

Dnr KS 2019/2, handling 12 

Tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Målargården 

Dnr KS 2019/11, handling 9 

Samverkansavtal med Karlstads Universitet, verksamhetsförlagd utbildning inom 

kommunal hälso- och sjukvård 

Dnr KS 2019/34, 35, 38,39, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (treklövern) 

Dnr KS 2019/36, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (treklövern) 

Dnr KS 2019/37, 113, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (treklövern) 

Dnr KS 2019/121, handling 48 och 49 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (gymnasiet) 

Dnr KS 2019/121, handling 50-57 

Avslut på utredning av elevs frånvaro (ÄBC 7-9) 
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Dnr KS 2019/123, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Förskolan) 

Dnr KS 2019/153, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/166, handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/168, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/175, handling 2 och 3 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(gymnasiet) 

Dnr KS 2019/189, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/191, handling 1 och 2 

Anmälan och återkoppling av trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/200, handling 1 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/201, handling 1 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 

4-9) 

Dnr KS 2019/208, handling 1 

Remiss - Regional samverkan yrkesvux, lärcentra och validering 

Dnr KS 2019/209, handling 1, 2 och 3 

Remiss från Skolinspektionen angående ForshagaAkademins AB ansökan om 

godkännande för riksrekrytering 

Dnr KS 2019/210, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/228, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/229, handling 1 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 
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Dnr KS 2019/230, handling 1 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/231, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9) 

Dnr KS 2019/232, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)  

Dnr KS 2019/233, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/234, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC F-3) 

Dnr KS 2019/243, handling 1 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del läsåret 2017-2018 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2019/23 

§ 97 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2019-03-05 tom 2019-03-08 

Dnr 2019/5 handling 11 

Personalärenden – februari 2018 

Dnr 2019/5 handling 12 

Personalärenden – mars 2018 

Dnr 2019/8 handling 7 

Delegeringsbeslut t o m januari 2019 Vuxengruppen 

Dnr 2019/8 handling 8 

Delegeringsbeslut t o m januari 2019 Familjeenheten 

Dnr 2019/8 handling 9 

Delegeringsbeslut t o m januari 2019 Barn- och ungdomsgruppen 

Dnr 2019/8 handling 10 

Delegeringsbeslut t o m februari 2019 Barn- och ungdomsgruppen 

Dnr 2019/8 handling 11 

Delegeringsbeslut t o m februari 2019 Vuxengruppen 

Dnr 2019/8 handling 12 

Delegeringsbeslut t o m februari 2019 Familjerätten 

Dnr 2019/8 handling 13 

Delegeringsbeslut t o m februari 2019 LSS och SoL 

Dnr 2019/8 handling 14 

Delegeringsbeslut t o m mars 2019 bostadsanpassning 

Dnr 2019/8 handling 15 

Delegeringsbeslut t o m mars 2019 LSS och socialpsykiatri 

Dnr 2019/8 handling 16 

Delegeringsbeslut t o m mars 2019 Vård- och omsorgsavdelningen 

Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2019-03-26 §§ 11-20 

Barn-och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2019-03-26 § S 7 

Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2019-04-08 §§ 21-24 
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Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2019-03-25 §§ 11-15 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2019-03-25 §§ S 38-56 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2019-04-09 §§ 16-18 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 §§ 31-49 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 98 Information 

Maria Persson, Ann Sjögren-Bengtsson, Ann-Sofie Ronacher, Annica Lövgren, 

Stefan Larsson, Carina Wiberg, Monica Davidsson, Pernilla Haglund och Isa 

Nyberg informerade om individ- och omsorgsavdelningens verksamheter. 

_____ 

 
 

 


