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Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Boo Westlund (OR) 

Pernilla Boström (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

Peter Brunius (OR) 

Lena Svensson (S) 

Thony Liljemark (OR) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Jan Klarström (SD) 

  

Övriga Birgitta Söderlund (OR) 

Erik Fröjel (S) 

Roger Brodin (M) 

Richard Bjöörn, kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Ralf Sundhäll, kommunikatör 

Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef, 09:00-09:30 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, 09:30-10:45 

Maria Persson, socialchef, 10:30:10:50 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 10:30-13:30 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2021-03-17 kl. 08:15  

  

Avser paragrafer §27 - §47 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Jens Fischer 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-03-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-17 

Datum då anslaget tas ned 2021-04-08 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 
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Dnr  

§ 27 - Ändring av föredragningslista  

Ärende Val av vice ordförande till barn- och bildningsutskottet, § 45, tillkommer 

på föredragningslistan.  
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Dnr  

§ 28 - Information  

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm inledde kommunstyrelsens sammanträde 

med att informera om prioriteringslista 2017-2026 för gator och vägar. 

 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin gav sedan en presentation om situationen 

med covid-19 inom barn- och bildningsavdelningens verksamhetsområde. Jenny 

Dahlin informerade bland annat om nuläge, smittläge samt anpassning av 

verksamhet och skolverksamhet.  

Jenny Dahlin redogjorde dessutom för uppföljning kränkande behandling samt  

målkortsuppföljning och nämndmål för barn- och bildningsavdelningens 

verksamhetsområde. 

 

Socialchef Maria Persson redogjorde för svar på remiss av förordning om 

statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum och 

kvalitetsregisterverksamheten vid regionala cancercentrum. 

 

Ekonomichef Jonas Nilsson presenterade årsredovisningen för år 2020 för 

Hagfors kommun.  

 

Kommunchef Richard Bjöörn gav en övergripande information om coronaläget i 

kommunen.  
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Dnr KS/2021:24 

§ 29 - Bokslut 2020  

Bokslutskommittén har gjort en genomgång av 2020 års bokslut och diskuterat 

ekonomiskt utfall för året. 

Hagfors kommun redovisar år 2020 ett positivt resultat om +33,9 miljoner kronor. 

Med ett budgeterat resultat på +21,3 miljoner kronor innebär det en positiv 

avvikelse mot budget med +12,6 miljoner kronor. 

Utskott/nämnders nettokostnader i driftsredovisningen är 702,7 miljoner kronor, 

vilket är 5,4 miljoner kronor mindre än budgeterat. Kommunledningsutskottet 

visar totalt en positiv avvikelse mot budget med 9,1 miljoner kronor. 

Kommunledningsavdelningen visar en positiv avvikelse med 1,1 miljoner kronor 

och samhällsbyggnadsavdelningen en positiv avvikelse med 8,0 miljoner kronor 

mot budget. Barn- och bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget 

med 1,8 miljoner kronor. Individ- och omsorgsutskottet visar en negativ avvikelse 

med 6,3 miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 

0,7 miljoner kronor. Valnämnden, överförmyndaren och gemensam 

hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget. 

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 722,6 miljoner kronor vilket är 0,8 

miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag visar en positiv 

avvikelse mot budget med 11,1 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter 

redovisar tillsammans en positiv avvikelse mot budget med 2,1 miljoner kronor.  

Nettoinvesteringar uppgår till 59,6 miljoner kronor. 

Kommunkoncernen Hagfors redovisar år 2020 ett positivt resultat om 38,7 

miljoner kronor. 

Representanter för utskott och verksamhetsansvariga har getts tillfälle att 

redogöra för sina verksamheter samt att kommentera årets resultat.  

Handlingar i ärendet 

Bokslutskommitténs protokoll, 2021-02-22 § 1 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar att 1,8 miljoner sätts av i bokslutet som skall 

användas till uppförande av allvädersbanor. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för liggande förslag genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för år 2020. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen  
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Dnr KS/2021:24 

§ 30 - Ombudgeteringar  

Önskemål har framförts om ombudgeteringar av investeringsanslag för ej 

slutförda projekt till 2021 med netto 56 045 000 kronor.  

Handlingar i ärendet 

Bokslutskommitténs protokoll, 2021-02-22 § 2 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel till 2021 

med totalt 56 045 000 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen  
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Dnr KS/2021:24 

§ 31 - Fondering avfall  

Överskott från avfallsverksamheten skall fonderas till framtida investeringar inom 

avfallssektorn. Storleken av fonderade medel avgörs av beslutad 

sluttäckningsplan och beslutas av bokslutskommittén. 

Den årliga avsättningen för sluttäckningsplanen är 427 000 kronor. 

Total avsättning 2020 uppgår därmed till 6 718 380 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Bokslutskommitténs protokoll, 2021-02-22 § 3 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner total avsättning i 2020 års bokslut till 6 718 380 

kronor för återställande av deponi. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen   
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Dnr KS/2021:24 

§ 32 - Avstämning mot balanskravet  

Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet. Om årets resultat är 

negativt skall, enligt god ekonomisk hushållning, resultatet regleras och det egna 

kapitalet återställas under de tre närmast följande åren. 

Det kan finnas skäl att acceptera avsteg från krav på reglering. Exempel är när 

avyttring av tillgångar har skett och förlust uppstått, om avyttringen samtidigt 

innebär att kommunen därigenom skapat förutsättningar för framtida minskade 

kostnader. 

Avstämning mot balanskravet 2020 

Årets resultat enligt resultaträkning                                   33 870 tkr 

- reducering av realisationsvinster                                 0 tkr 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet                0 tkr 

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet                    0 tkr 

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper                                     0 tkr 

+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper                0 tkr 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar                              33 870 tkr 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)               -26 243 

tkr                                         

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)        0 

tkr                      

Årets balanskravsresultat                                                      7 627 tkr 

 
Kommunen uppfyller balanskravet enligt kommunallagen. 

Negativt underskott från tidigare år finns inte. 

Handlingar i ärendet 

Bokslutskommitténs protokoll, 2021-02-22 § 4 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avstämningen mot balanskravet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen  
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Dnr KS/2021:67 

§ 33 - Ökat underhåll inom bolagskoncernen  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-01 § 8, att ge Hagforshem möjlighet att 

redovisa underskott i driftresultatet under en period givet att medlen gick till 

underhåll utöver vad bolaget klarar i sin årsbudget samt att kommunfullmäktige 

får besluta storleken och att aktiebolagskoncernen totalt sett kan redovisa ett 

positivt resultat. I beslutet skall kommunfullmäktige ge Hagfors Stadshus i 

uppdrag att vidarebefordra uppgiften till Hagforshem vilken i sin tur effektuerar 

de åtgärder man finner lämpliga inom given ram. 

 

En bedömning utifrån de budgeterade resultaten i respektive bolag har skett, 

vidare har hänsyn tagits till prognostiserade inkomstdeklarationer i respektive 

bolag och slutligen har en försiktighetsprincip diskuterats så möjligheten att 

leverera ett totalt positivt resultat kan ske även om ingående bolag får svårt att nå 

sitt budgeterade resultat. 

 

Utifrån ovan angivna parametrar är bedömningen att Hagforshem kan genomföra 

ett ”utökat underhåll” upp till maximalt 3 500 000 kronor för räkenskapsåret 2021 

utan att äventyra kravet om åtminstone ett nollresultat för aktiebolagskoncernen. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-03-05 

Förslag på sammanträdet 

Boo Westlund (OR) yrkar: ”OR anser att Hagforshem ska återkomma till 

kommunstyrelsen och presentera en plan för hur bolaget ska minska sina vakanser 

och förbättra sin ekonomi, för att över tid öka bolagets förmåga att klara 

bostadsbeståndets renoveringsbehov med eget kapital.” 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för Boo Westlunds (OR) tilläggsyrkande genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Hagforshem ges ett utrymme om 3 500 000 

kronor för räkenskapsåret 2021 att användas till ”utökat underhåll”. Hagforshem 

ska återkomma till kommunstyrelsen och presentera en plan för hur bolaget ska 

minska sina vakanser och förbättra sin ekonomi, för att över tid öka bolagets 

förmåga att klara bostadsbeståndets renoveringsbehov med eget kapital. 
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_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten  

Kommunchef Richard Bjöörn  

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer 
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Dnr KS/2020:317 

§ 34 - Målkortsrapportering 2020  

Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som 

bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna 

kortsiktiga mål som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga mål; nöjda 

medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett kreativt och målinriktat 

arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi. 

  

Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det tredje tertialet 

2020. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun 

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

resultatet av de kortsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns 

övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort. 

 

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

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

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

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

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

Handlingar i ärendet 

Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2021-03-08 

Målkortsrapportering, 2020-12-31 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för tredje tertialet 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:79 

§ 35 - Målkort 2020 uppföljning barn- och 

bildningsutskottet  

I revision har det framkommit att målkortet inom barn- och bildning på 

avdelningsnivå ej kommit upp för beslut till Kommunstyrelsen utan endast 

redovisats som ärende. 

Utifrån detta redovisas barn- och bildnings målkort 2020 T3. 

Uppföljning T3 Barn- och bildning 

Under långsiktiga målet nöjda medborgare. I vår enkät anger 78% att de tittar på 

BoB site varje vecka och 86% att de tittar på sin enhets site varje vecka. 

Hypergene, som är ett kvalitetsledningssystem för verksamhetens chefer har nu 

införts. Systemet ska underlätta ledningens arbete i stort kring det systematiska 

kvalitetsarbetet och i kanske främst som underlag för att kunna analysera resultat. 

Andelen unga som vårterminen 2020 gick ut grundskolan med behörighet till 

yrkesprogram var 80,61%(78,6%). Till studieförberedande program var 

motsvarande siffra 79,59%(78,6%) för estetiskt program, 76,53%(72,3%) för 

samhällsvetenskapligt, humanistiskt och ekonomiskt program. För natur- och 

tekniskt program låg behörigheten på 77,55%(75,6%). Jämförande statistik med 

riket är 85,6% för yrkesprogram, 84,4% för estetiskt program, 82,4% för 

samhällsvetenskapligt, humanistiskt och ekonomiskt program. För natur- och 

tekniskt program är rikets behörighet 81,5%. Inom parentes visas 2019 års siffror. 

Siffrorna avseende behörighet har justerats utifrån att elevers resultat i andra 

kommuner tillkommit. 

Under långsiktiga målet professionella och stolta medarbetare. Arbetet med att 

vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt under året där 

kvalitetsledningssystemet Hypergene införts och där ledningsgruppen BoB under 

året haft ett eget utvecklingsarbete kopplat mot BoB övergripande mål 

systematiskt kvalitetsarbete. I vår enkät avseende Barn- och bildnings 

övergripande mål svarar 68% att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet på 

enheten fungerar bra. 57% anger att de i hög grad eller mycket hög grad är 

delaktiga i enhetens systematiska kvalitetsarbete. I MAB 2020 är resultatet 

gällande hur medarbetare känner att de är insatta i avdelningens mål höjt från 4,12 

till 4,22. Ett annat övergripande mål inom BoB har under 2020 varit SKUA, dvs 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta arbete har under 2020 letts av 

våra SKUA-utvecklare som arbetat ut mot alla personalgrupper från förskola till 

vuxenutbildning med att ge medarbetarna ökad kunskap om SKUA samt ge dem 

konkreta redskap i arbetet. I vår övergripande enkät avseende SKUA svarar 69% 
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att de i hög grad eller i mycket hög grad arbetar språk- och kunskapsutvecklande i 

sin undervisning/verksamhet. 50% anger att de genom att arbeta med SKUA har 

höjt kvaliteten i verksamheten i hög grad eller i mycket hög grad. 

Under långsiktiga målet ett kreativt och målinriktat arbetssätt. Genom 

utbildningar i Google och digitala verktyg samt att alla elever i grundskola och 

gymnasieskola nu har tillgång till ett eget digitalt verktyg i sin undervisning har vi 

skapat ett delvis förändrat arbetssätt. I och med Covid-19 har skolan ökat det 

digitala arbetet än mera och under längre perioder under 2020 har undervisningen 

genomförts som fjärrundervisning. Avseende frågan om man upplever att man 

utvecklat sitt arbete genom digitalisering svarar 54% i hög grad eller mycket hög 

grad. 6% anger i låg grad och 1% inte alls. 

Under långsiktiga målet positivt resultat och hållbar ekonomi. Vid årsbokslut 

landar Barn- och bildnings resultat på ett överskott av 1788 tkr. 

Det gemensamma budgetarbetet har förstärkts där vi i budgetuppföljningen nu 

varje månad redovisar vad som hänt inom respektive verksamhet och på såväl 

verksamhetsnivå som enhetsnivå kommer med förslag på åtgärder kring 

budget.Alla budgetuppföljningar sker från 2020 teamvis. 

Kompetensutvecklingsinsats gällande budget har inte kunnat genomföras under 

ht, men flyttas fram till vt 2021. 

Kvalitetssystemet Hypergene är nu implementerat och används som ett stöd i 

arbetet. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-02-23 § 7 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av T3 för 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
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Dnr KS/2021:80 

§ 36 - Nämndmål Barn- och bildning 2021-2026  

Som ett led i arbetet att stärka det systematiska kvalitetsarbetet inom barn- och 

bildning har förslag tagits fram kring att vi ska ha olika nivåer av mål inom 

avdelningen. Just nu finns följande uppbyggnad av mål: 

Statliga mål och styrdokument 

Övergripande mål i kommunen 

Övergripande mål inom Barn- och bildningsavdelningen 

Verksamhetsmål för varje verksamhet 

Ett viktigt led i arbetet är att det finns politiska mål satta som anger en riktning 

över längre tid. Utifrån detta föreslås ett nämndmål för 2021-2026 som lyder: 

- En utveckling mot en jämnare och högre nivå gällande 

gymnasiebehörighet för elever i åk 9. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-02-23 § 7 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa nämndmålet för 2021-2026: 

- En utveckling mot en jämnare och högre nivå gällande 

gymnasiebehörighet för elever i åk 9. 

Målet läggs in som ett av målen i Barn- och bildnings övergripande 

verksamhetsplan som varje år beslutas av huvudman. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
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Dnr KS/2020:463 

§ 37 - Organisation gymnasiesärskola lå 2021-2022  

Utifrån preliminära ansökningssiffror har Hagfors kommun korrigerat 

organisationen för läsåret, 2021/2022. Organisation för gymnasiesärskolan 

redovisas i Organisation gymnasiesärskola läsåret 2021/2022. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-02-23 § 9 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Bilaga 1. Organisation gymnasiesärskola läsåret 2021/2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer den preliminära organisation gymnasiesärskola för 

läsåret 2021/2022 enligt förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 

Mattias Schelin, rektor 

Antagningsenheten, 671 81 Arvika 
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Dnr KS/2020:464 

§ 38 - Organisation gymnasieskola lå 2021-2022  

Utifrån preliminära ansökningssiffror har Hagfors kommun korrigerat 

gymnasieorganisationen för läsåret 2021/2022. Fastställd gymnasieorganisation 

redovisas i Gymnasieorganisation läsåret 2021/2022. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-02-23 § 8 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-02-15 

Gymnasieorganisation läsåret 2021/2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer gymnasieorganisationen för läsåret 2021/2022 enligt 

förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 

Carina Ek-Stenmark, rektor 

Pär Hammar, rektor 

Antagningsenheten, 671 81 Arvika 
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Dnr KS/2020:543 

§ 39 - Ansökan om bidrag till värmepanna  

Sunnemo Folkets Hus förening är en förening bildad 1924 och har idag ansvar för 

huset, bestående av danshall, biosalong, konferensrum, kök och andra lokaler 

samt Folkparken.  

Föreningen bedriver sin verksamhet i Sunnemo Folkets Hus lokaler samt 

Folkparken under hela året. Föreningen ansvarar för drift, underhåll och service 

av anläggningen. Lokalen hyrs ut till olika ändamål, födelsedagskalas, bröllop och 

liknande. Under sommaren anordnas en stor loppis och man arrangerar 

tillsammans med andra föreningar på orten den så kallade Sunnemodagen, för 

boende och hemvändare samt övriga i kommunen. Man jobbar för att även i 

framtiden kunna erbjuda mötes-, fest-, samlingslokaler till allmänheten och att 

arrangera egna evenemang riktade till både barn och vuxna.  

Värmepannan i huset behöver bytas ut, ett arbete som kostar 140 000 kronor 

enligt offert från Sjöstad Service. Planerad finansieringslösning är ansökan om 

bidrag från Länsstyrelsen, Fonderade bygdemedel, bidrag från Folkets Hus och 

Parker, medfinansiering från Hagfors kommun samt egen insats. Från Hagfors 

kommun ansöker man om medfinansiering på 60 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-03-02 § 14 

Förening- & Evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-02-23 

Ansökan från Sunnemo Folkets Hus förening, 2020-11-16 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Sunnemo Folkets Hus förening medfinansiering på  

60 000 kronor för ovanstående investering under förutsättning att övrig 

finansiering löses och arbetet genomförs inom 12 månader från beslutsdatum. 

Kostnaden belastar Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Leo.larsson@hagfors.se 

Ekonomienheten  

Sunnemo Folkets hus förening, Dennis Gräsberg  
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Dnr KS/2021:58 

§ 40 - Ansökan om bidrag till byte av tak på storstugan vid 

kyrkstallarna i Ekshärad  

Ekshärads Hantverkare är en förening bildad 1985 och har hantverk som 

huvudsaklig inriktning. Man tillverkar i flera olika material exempelvis stickat, 

virkat, träsnide, luffarslöjd, vävda mattor med mera. Föreningens inkomster består 

till största del av medlemsavgifter och används till annonsering, material och visst 

underhåll. Man bedriver sin verksamhet vid Kyrkstallarna i Ekshärad under 

perioden juni - augusti samt december med försäljning av hemslöjd, stallarna ägs 

och underhålls av Svenska kyrkan men “Storstugan” ägs av föreningen som också 

står för underhållet på den. Taket har börjat läcka och är i behov av omläggning, 

den totala kostnaden för detta uppgår till 73 036 kronor enligt offert. Föreningen 

söker bidrag från Länsstyrelsen, Fonderade bygdemedel samt medfinansiering 

från Hagfors kommun uppgående till 29 236 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-03-02 § 15 

Förening- & Evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-02-19 

Ansökan från Ekshärads Hantverkare, 2021-02-02 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Ekshärads Hantverkare medfinansiering på 29 236 

kronor för ovanstående investering under förutsättning att övrig finansiering löses 

och arbetet genomförs inom 12 månader från beslutsdatum. Kostnaden belastar 

Utvecklingsenhetens konto 32450. 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Leo.larsson@hagfors.se 

Ekonomiavdelningen 

Ekshärads hantverkare ingerdellsjo@hotmail.com  

mailto:Leo.larsson@hagfors.se
mailto:ingerdellsjo@hotmail.com
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Dnr KS/2021:74 

§ 41 - Ansökan om bidrag till ommålning av Brostugan, 

Hagfors  

DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad är en lokalförening bildad 1957 och har i 

dagsläget ca: 50 medlemmar. Verksamheten består av mottagande av 

kondoleanser, uthyrning av en bostadslägenhet och lokaler för mötesverksamhet 

för föreningar och privatpersoner. En annan central roll i verksamheten är att 

bevaka frågor rörande tillgänglighet för rörelsehindrade inom hela kommunen.  

Man bedriver sin verksamhet i Brostugan i centrala Hagfors. Från 1 januari 2002 

tog man över fastigheten från Hagfors kommun, ett avtal skrevs som reglerar att 

DHR ansvarar för inkomster och utgifter fram till 2029, Brostugan är också 

kontor för DHR Värmlands distrikt.  

Huset är i behov av utvändig målning, rödfärgning och vitmålning av fönster, 

knutbrädor, vindskivor och förstukvist. Totalkostnad för arbetet uppgår till 90 000 

kronor enligt bifogad offert. Finansieringsplan innebär att man söker bidrag från 

Länsstyrelsen, fonderade bygdemedel och medfinansiering från Hagfors kommun 

uppgående till 36 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-03-02 § 16 

Förening- & Evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-02-23 

Ansökan från DHR - Hagfors, Munkfors och Filipstad, 2021-02-10 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad medfinansiering 

på 36 000 kronor för ovanstående investering under förutsättning att övrig 

finansiering löses och arbetet genomförs inom 12 månader från beslutsdatum. 

Kostnaden belastar Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

DHR Hagfors-Munkfors-Filipstad 

Leo Larsson  
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Dnr KS/2021:98 

§ 42 - Slutredovisning investeringsprojekt 

samhällsbyggnadsavdelningen 2021  

Samhällsbyggnadsavdelningen ska redovisa slutförda investeringsprojekt till 

kommunstyrelsen med budget och utfall. 

Projekt- 

nummer 

Vad Budget Utfall 

1102 Hagforsvägen, parkeringar 100 000 kr 118 484 kr 

1103 Blinkenbergsparkens scen 1 000 000 kr 981 100 kr 

1104 Ytsanering Gökvägen 845 000 kr 997 300 kr 

1126 Broräckeslådor Bågen inkl. 

fästen 

100 000 kr 80 200 kr 

1140 Ekendals väg 1, Hagälven 1 350 000 kr 1 228 252 kr 

1140 Toppning, fräsning, anslutningar 720 000 kr 729 500 kr 

1143 GC-väg Atterbergsvägen 535 000 kr 501 500 kr 

1143 Beläggning Gustavsfors 500 000 kr 490 500 kr 

1144 Fontän i Uvån 100 000 kr 55 500 kr 

1144 Lappning gator Hagfors 835 000 kr 828 500 kr 

1145 Asfaltbeläggning Kyrkogårds-, 

Atterbergs-, Hagfors-, Norrings-, 

Vällare- och Nils Johans väg 

600 000 kr 601 000 kr 

1145 Asfaltbeläggning 

Bäcketorpsvägen 

225 000 kr 187 100 kr 

1257 Tryckstegringsstation Lappkärrs 

avloppsreningsverk 

110 000 kr 82 815 kr 

1259 Ny vattenledning Lappkärrs 

avloppsreningsverk 

150 000 kr 104 237 kr 

2410 Bootcam kamera för filmning av 

va-ledningar 

75 000 kr 75 000 kr 
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Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-03-02 § 13 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-02-23 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 

GVA-chef emil.florell@hagfors.se   

mailto:sofia.eriksson@hagfors.se
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Dnr KS/2020:556 

§ 43 - Svar på remiss av förordning om statsbidrag för 

verksamhet i regionala registercentrum och 

kvalitetsregisterverksamheten vid regionala cancercentrum  

Socialdepartementet har utsett Hagfors kommun till remissinstans för förordning 

om statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum och 

kvalitetsregisterverksamheten vid regionala cancercentrum.  

Arbetet som sker utifrån aktuella kvalitetsregister för kommunal hälso- och 

sjukvård möjliggör lärande, utveckling och ständigt förbättringsarbete inom 

verksamheterna. Hagfors kommun står bakom ett arbete som syftar till att stödja 

regionernas arbete med att utveckla och upprätthålla infrastruktur för  

kvalitetsregister genom regionala register- och cancercentrum, för att på så vis  

höja kvalitet, förbättra vård- och omsorgsresultat, effektivisera 

resursanvändningen i  hälso- och sjukvården samt stimulera till forskning och 

utveckling.  

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021- 03-03  

Remissvar till Socialdepartementet Statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet 

Remiss från Socialdepartementet 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till svar på av förordning om statsbidrag för 

verksamhet i regionala registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid 

regionala cancercentrum S2020/08974/FS. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialdepartementet 

Socialchef Maria Persson 
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Dnr KS/2021:114 

§ 44 - Val av ersättare till individ- och omsorgsutskottet  

Då Kattarina Hjern avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i individ- och 

omsorgsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Camilla Hülphers till ersättare i individ- och 

omsorgsutskottet för mandatperioden 2019-2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Thony Liljemark 

Camilla Hülphers 

Administrativa enheten 

Personalenheten  
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Dnr KS/2021:116 

§ 45 - Val av vice ordförande till barn- och 

bildningsutskottet  

Lena Svensson (S) och Håkan Lindh (S) valdes av kommunstyrelsen 2019-01-03 

§ 2 till ledamöter i barn- och bildningsutskottet och Lena Svensson valdes då 

också till vice ordförande.  

Lena Svensson kommer att avsäga sig sina uppdrag från och med 1 juni 2021. 

Lena Svensson och Håkan Lindh har nu framfört önskemål om att de önskar byta 

uppdrag. Håkan Lindh går då istället in som vice ordförande och Lena Svensson 

kvarstår som ledamot tills dess att hon avsäger sig sina politiska uppdrag. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-03-11 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Håkan Lindh (S) går in som vice ordförande och 

Lena Svensson (S) kvarstår som ledamot i barn- och bildningsutskottet under 

mandatperioden 2019-2022. Förändringen gäller från och med utskottets nästa 

sammanträde, 30 mars 2021. 

_____ 

  

Beslutet skickas till: 

Personalenheten 

Administrativa enheten 

Boo Westlund 

Lena Svensson 

Håkan Lindh 
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Dnr KS/2021:23 

§ 46 - Anmälningar  

Dnr KS 2021:2, handling 498 

Ansökan till Skolverket om nationellt godkänd idrottsutbildning för 

gymnasieskolan 

 

Dnr KS 2021:2, handling 607 

Medfinansieringsintyg för satsningen arbetsmarknadskunskap 

 

Dnr KS 2021:6, handling 258 

Placeringsbeslut i förskola 

 

Dnr KS 2021:6, handling 312 

Utökad tid på förskola och fritids 

 

Dnr KS 2021:6, handling 313 

Utökad interkommunal ersättning till Munkfors kommun för enskild elev 

 

Dnr KS 2021:6, handling 373 - 380, 499-500 

Utökad tid på förskola  

 

Dnr KS 2021:11, handling 606 

Kompletterande avtal för övningsskola vid Karlstads Universitet 

 

Dnr KS 2021:441 

Beslut tillsyn Bushuset förskola 2021-02-16 

 

Dnr KS 2021:441 

Beslut tillsyn Bergatrollet förskola 2021-02-16 

 

Dnr KS 2021:10, handling 367 

Hagfors kommun/Malmö stad, avtal om interkommunal ersättning för enskild 

elev  

 

Kränkningsärenden 

Dnr KS 2020:428, handling 502 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, gymnasiet 

 

Dnr KS 2020:474, handling 624 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, 

ÄBC 4-6 
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Dnr KS 2020:496, handling 302 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

 

Dnr KS 2020:538, handling 303 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

 

Dnr KS 2020:551, handling 566 

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

 

Dnr KS 2020:560, handling 567 

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

 

Dnr KS 2021:48, handling 266 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:50, handling 301, 497 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, 

förskolan Prästkragen  

 

Dnr KS 2021:53, handling 397 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling äbc 4-6 

 

Dnr KS 2021:54, handling 398 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling äbc 4-6 

 

Dnr KS 2021:59, handling 496, 604 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, 

förskolan solrosen 

 

Dnr KS 2021:60, handling 501 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:69, handling 562 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

 

Dnr KS 2021:70, handling 563 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:75, handling 602 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Solrosen 

 

Dnr KS 2021:76, handling 603 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Solrosen 
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Dnr ks 2021:77, handling 621 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

 

Dnr ks 2021:78, handling 622 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, 

kyrkheden 4-9 

 

Frånvaroanmälan 

Dnr KS 2021:73, handling 592 

Frånvaroanmälan i grundskola till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:73, handling 593 

Frånvaroanmälan i grundskola till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:73, handling 594 

Frånvaroanmälan i grundskola till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:73, handling 596 

Frånvaroanmälan i grundskola till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:73, handling 597 

Frånvaroanmälan i grundskola till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:73, handling 598 

Frånvaroanmälan i grundskola till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:73, handling 599 

Frånvaroanmälan i grundskola till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:73, handling 600 

Frånvaroanmälan i grundskola till huvudman, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021/11, handling 305 

Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Värmland 2021 

Dnr KS 2021/32, handling 476 

Kammarrätten i Göteborg, Protokoll Mål nr 7695-20 

Dnr KS 2021/32, handling 506 

Kammarrätten i Göteborg, Underrättelse Mål nr 7695-20 

Dnr KS 2021/32, handling 505 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 6335-20 
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Dnr KS 2021/32, handling 625 

Högsta domstolen, Protokoll Mål nr Ö 259-21 

Dnr KS 2021/32, handling 644 

Högsta förvaltningsdomstolen, Beslut Mål nr 5834-20 

Dnr KS 2021/32, handling 643 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 5635-20 

Dnr KS 2020/4, handling 505 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 6335-20 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 

 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 33/34 

  

2021-03-15 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:23 

§ 47 - Delegeringsbeslut  

Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2021-02-09 tom 2021-03-08 

 

Dnr KS 2021:5, handling 957 

Beslut I brådskande ärende: Beslut om åtgärder gällande undervisningen i åk 7-9 

vid Älvstrandens bildningscentrum kopplat till spridning av covid-19. 

 

Dnr KS 2021:5, handling 958 

Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, DHR Hagfors, 

Munkfors och Filipstad 

 

Dnr KS 2021:5, handling 984 

Beslut i brådskande ärende: Beslut om åtgärder gällande undervisningen i åk F-6 

samt gymnasieskolan och vuxenutbildningen vid Älvstrandens bildningscentrum 

kopplat till spridning av covid-19. 

Dnr KS 2021/8, handling 504 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag januari månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 450 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen januari månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 451 

Delegeringsbeslut vuxengruppen januari månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 452 

Delegeringsbeslut familjerätten januari månad 2021 

Dnr KS 2021/8,handling 701 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m januari månad 2021 

Ordförandebeslut 210219, bostadssocialt hyreskontrakt 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-02-23 §§ 6-12 

 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2021-03-01 §§ 14-18 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-03-01 §§ S 16-28 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-03-05 §§ S 29-31 

 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-03-02 §§ 8-18 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 34/34 

  

2021-03-15 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 

 

 
 

 

 

 


