
Sammanträdesdatum Sida 1/48

Protokoll 2022-06-27

Kommunfullmäktige

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

Plats och tid Plenisalen, Hagfors stadshus kl. 17:00- 21:00, ajournering 18:20-18:30,  
19:25-19:40 och 20:15-20:25

Beslutande Jens Fischer (OR) Erik Fröjel (S) 
Tomas Pettersson (S) Roger Brodin (M)
Annika Hagberg (OR) Jan Klarström (SD)
Ulla Lundh (S) Tomas Braneby (OR)
Boo Westlund (OR) Malin Ericsson (S)
Margret Bergkvist (S) Joakim Biehl (L)
Stellan Andersson (C) Benaoun Hamaeid (OR) 17:00-19:30, §§ 51-57
Yadviha Löf (SD) Torbjörn Hedlund (OR)                                      
Christina Axelsson (OR) Margot Karlsson (S)
Pernilla Boström (S), William Åkerström (OR)
§§ 51-61, 63-78, 80 Anita Grundqvist Heikkinen (S)
Lars Östlund (V) David Bildt (C)
Thony Liljemark (OR) Thor Millvik (OR), §§ 52-78 och 80
Håkan Lindh (S) Åsa Johansson (S)
Birgitta Söderlund (OR) Karl Persson (SD) 17:00-20:15, §§ 51-58
Jessica Larsson (S) Patrik Eliasson (OR)
Anna-Karin Berglund (C) Jeroen van Bussel (OR) 19:30-21:00, §§ 58-80
Kerry Larsmalm (OR)

Övriga Richard Bjöörn, kommunchef Jan Bohlin, revisor
Jonas Nilsson, ekonomichef Irene Runkvist Karlsson, revisor                   
Helena Granlund,                                           Stig Löfgren, revisor
kommunsekreterare                                       Claes-Henrik Engström, revisor

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2022-06-28 

Avser paragrafer § 51 - § 80

Sekreterare
Helena Granlund

Ordförande
Anna-Karin Berglund Thor Millvik
§ 51 och § 79 §§ 52-78 och § 80

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Justerande
Tomas Pettersson Thony Liljemark

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Kommunfullmäktige

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2022-06-27
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-28
Datum då anslaget tas ned 2022-07-20
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Helena Granlund

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE



Sammanträdesdatum Sida 4/48

Protokoll 2022-06-27

Kommunfullmäktige

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884
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Ärende Sida
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Dnr KS/2022:318

§ 51 - Val av ordförande till kommunfullmäktige 
Då Peter Åkerström (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i 
kommunfullmäktige ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2018-10-15 – 
2022-10-14.

Handlingar i ärendet
Valberedningens protokoll, 2022-06-27 § 1

Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Thor Millvik (OR) till ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-14.

Thor Millvik (OR) tillträder posten 2022-06-27.

Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Kommunfullmäktige

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

Dnr KS/2022:319

§ 52 - Val av ledamot till kommunstyrelsen 
Då Peter Åkerström (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 
ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.

Handlingar i ärendet
Valberedningens protokoll, 2022-06-27 § 2

Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Birgitta Söderlund (OR) till ledamot i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.

Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE



Sammanträdesdatum Sida 7/48

Protokoll 2022-06-27

Kommunfullmäktige

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

Dnr KS/2022:323

§ 53 - Val av ersättare till kommunstyrelsen 
Då Birgitta Söderlund (OR) går in som ledamot i kommunstyrelsen ska 
fyllnadsval av ersättare göras för mandatperioden 2019-2022.

Handlingar i ärendet
Valberedningens protokoll, 2022-06-27 § 3

Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Eva Liljemark (OR) till ersättare i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.

Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Dnr KS/2022:320

§ 54 - Val av ordförande till fullmäktigeberedningen 
Då Peter Åkerström (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i 
fullmäktigeberedningen ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2018-10-15 – 
2022-10-14.

Handlingar i ärendet
Valberedningens protokoll, 2022-06-27 § 4

Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Thor Millvik (OR) till ordförande i 
fullmäktigeberedningen för mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-14.

Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
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Dnr KS/2022:322

§ 55 - Val av ersättare till fullmäktigeberedningen 
Då Thor Millvik (OR) går in som ordförande i fullmäktigeberedningen ska 
fyllnadsval av ersättare göras för mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-14.

Handlingar i ärendet
Valberedningens protokoll, 2022-06-27 § 5

Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Boo Westlund (OR) till ersättare i 
fullmäktigeberedningen för mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-14.

Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Kommunfullmäktige

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

Dnr KS/2022:315

§ 56 - Val av representant till Leader 
Hagfors kommun ska utse en representant till den nya leaderföreningen som står 
till förfogande för styrelse/ersättaruppdrag under den första mandatperioden. En 
representant per medfinansierande kommun ska utses.

Handlingar i ärendet
Valberedningens protokoll, 2022-06-27 § 6

Beslut
Kommunfullmäktige utser Boo Westlund (OR) till representant för Hagfors 
kommun.

Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Dnr KS/2020:510

§ 57 - Svar på Medborgarförslag om upprustning av 
Åsenslingan, Hagfors 
Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att rusta upp Åsenslingan. 
Förslaget har fått tillräckligt med röster för att tas upp för politisk hantering. 
Parallellt med medborgarförslaget har förvaltningen jobbat med att se över våra 
vandrings- och cykelleder. Bedömningen från förvaltningen ligger helt i linje med 
förslagsställaren och kommunstyrelsen beslutade därför att prioritera en 
upprustning av Åsenslingan under 2022.
Genom detta kan vi konstatera att medborgarförslaget i praktiken redan bifallits

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 131
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-31 § 52
Utvecklingsenhetens skrivelse, 2022-05-25
Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-10-19

Beslut
Medborgarförslaget bifalls.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se
Driftledare malin.skoog@hagfors.se

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Dnr KS/2022:27

§ 58 - Driftbudget 2023 och plan 2024-2025 
Förslag till driftbudget för år 2023 samt plan för åren 2024 och 2025 innebär ett 
budgeterat resultat för 2023 med 16 499 000 kr, år 2024 med 440 000 kr samt 
2025 med -6 787 000 kr.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 111
Kommunstyrelsens förslag till driftbudget 2023 samt plan 2024-2025
Socialdemokraternas förslag till driftbudget 2023 samt plan 2024-2025
Budgetkommitténs protokoll, 2022-06-02 § 1

Förslag på sammanträdet
Jens Fischer (OR) yrkar bifall till liggande förslag.

Tomas Pettersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Roger Brodin (M) yrkar: Ny post läggs till för DRIFTBUDGET, KLU 
Samhällsbyggnadsavd. Skattefinansierad verksamhet 2023: Inköp och utplacering 
av gatusandlådor 150´. 
Konsekvensbeskrivning: Förtätning av platser där allmänhet kan hämta sand för 
halkbekämpning.

Stellan Andersson (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Boo Westlund (OR) yrkar bifall till liggande förslag.

Åsa Johansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Åsa Johansson (S) yrkar: Socialdemokraterna yrkar på ändring i punkt 9 i barn- 
och bildnings budget (feriearbeten). Punkten kan stå kvar men inte texten. 
Summan justeras från 100’ till 50’.

Joakim Biehl (L) yrkar att ärendet återremitteras.

Beslutsgång
Joakim Biehls (L) yrkande om återremiss:
Kommunfullmäktiges ordförande Thor Millvik (OR) ställer propositionsordning 
och finner att yrkandet avslås genom acklamation.

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Roger Brodins (M) yrkande om inköp och utplacering av sandlådor:
Kommunfullmäktiges ordförande Thor Millvik (OR) ställer propositionsordning 
och finner att yrkandet avslås genom acklamation.

Tomas Petterssons (S) yrkande om bifall till Socialdemokraternas budget:
Kommunfullmäktiges ordförande Thor Millvik (OR) ställer propositionsordning 
och finner bifall för liggande förslag genom votering.

Åsa Johanssons (S) ändringsyrkande om feriearbeten i barn- och bildnings 
budget.
Kommunfullmäktiges ordförande Thor Millvik (OR) ställer propositionsordning 
och finner att yrkandet avslås genom votering.

Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång:
Ja-röst innebär bifall för liggande förslag
Nej- röst innebär bifall för socialdemokraternas förslag

Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Nej
Annika Hagberg (OR) Ja
Ulla Lundh (S) Nej
Boo Westlund (OR) Ja
Margret Bergkvist (S) Nej
Stellan Andersson (C) Ja
Yadviha Löf (SD) Ja
Christina Axelsson (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Nej
Lars Östlund (V) Ja
Thony Liljemark (OR) Ja
Håkan Lindh (S) Nej
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Jessica Larsson (S) Nej
Anna-Karin Berglund (C) Ja
Kerry Larsmalm (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Nej
Roger Brodin (M) Ja
Jan Klarström (SD) Ja
Tomas Braneby (OR) Ja
Malin Ericsson (S) Nej
Joakim Biehl (L) Avstår
Jeroen van Bussel (OR)    Ja
Torbjörn Hedlund (OR) Ja
Margot Karlsson (S) Nej

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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William Åkerström (OR) Ja
Anita Grundqvist Heikkinen (S) Nej
David Bildt (C) Ja
Thor Millvik (OR) Ja
Åsa Johansson (S) Nej
Karl Persson (SD) Ja
Patrik Eliasson (OR) Ja

21 ja-röster
11 nej-röster
1 avstår

Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång:
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag
Nej-röst innebär bifall till Åsa Johanssons (S) yrkande 

Jens Fischer (OR) Nej
Tomas Pettersson (S) Ja
Annika Hagberg (OR) Nej
Ulla Lundh (S) Ja
Boo Westlund (OR) Nej
Margret Bergkvist (S) Ja
Stellan Andersson (C) Nej
Yadviha Löf (SD) Ja
Christina Axelsson (OR) Nej
Pernilla Boström (S) Ja
Lars Östlund (V) Nej
Thony Liljemark (OR) Nej
Håkan Lindh (S) Ja
Birgitta Söderlund (OR) Nej
Jessica Larsson (S) Ja
Anna-Karin Berglund (C) Nej
Kerry Larsmalm (OR) Nej
Erik Fröjel (S) Ja
Roger Brodin (M) Nej
Jan Klarström (SD) Ja
Tomas Braneby (OR) Nej
Malin Ericsson (S) Ja
Joakim Biehl (L) Ja
Jeroen van Bussel (OR)    Nej
Torbjörn Hedlund (OR) Nej
Margot Karlsson (S) Ja

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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William Åkerström (OR) Nej
Anita Grundqvist Heikkinen(S) Ja
David Bildt (C) Nej
Thor Millvik (OR) Nej
Åsa Johansson (S) Ja
Karl Persson (SD) Ja
Patrik Eliasson (OR) Nej
15 ja-röster
18 nej-röster

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2023 samt plan för åren 2024 och 
2025 innebär ett budgeterat resultat för 2023 med 16 499 000 kr, år 2024 med 440 
000 kr samt 2024 med -6 787 000 kr.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

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

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Dnr KS/2022:27

§ 59 - Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2029 
Förslag till investeringsbudget för år 2023 samt plan för åren 2024 och 2025 
innebärande investeringar om år 2023 med 137 210 000 kr, 2024 med 155 636 
000 kr samt 2025 med 82 032 000 kr.

I samband med investeringsbudget skall även intern räntenivå fastställas. SKR 
rekommenderar nivån 1,25 % för år 2023. 

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 112
Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2023 samt plan 2024-2029
Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget 2023 samt plan 2024-2029
Budgetkommitténs protokoll, 2022-06-02 § 2

Förslag på sammanträdet
Roger Brodin (M): 
Moderaterna yrkar att: Punkt 10 lyfts ur investeringsbudget för 2023. 
Konsekvensbeskrivning: Vågen 6, en populär plats att parkera vid besök och 
arbete i centrala Hagfors. Utrymmet fungerar idag utmärkt som parkering och 
behöver eventuellt märkas ut tydligare som parkeringsyta för besökare.

Moderaterna yrkar att: Punkt 16 i investeringsbudget ändras till investeringar, 
500´ per år för 2024 samt 2025.  
Konsekvensbeskrivning: Några större ingrepp behövs ej för att parkering av större 
fordon ska vara möjlig på fastigheten Rektorn 2. Tydlig skyltning, målning av 
linjer samt tydliga anvisningar i övrigt bedöms tillräckligt. Vågen 10 används 
idag till parkeringsändamål och anses som behövlig parkeringsyta i centrala 
Hagfors. Den del som idag är oasfalterad kan fortsatt fungera som parkering. 
Ojämnheter kan ordnas med tillförsel av väggrus innehållande stenmjöl.

Stellan Andersson (C) yrkar avslag på p. 19 Sundbron (investeringsbudget) och p. 
9 utredning Sundbron (investeringsbudget mindre än 1,0 mkr).

Tomas Pettersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
investeringsbudget.

Beslutsgång
Roger Brodins (M) yrkande att punkt 10 lyfts ur investeringsbudget 2023:
Kommunfullmäktiges ordförande Thor Millvik (OR) ställer propositionsordning 
och finner att yrkandet avslås genom acklamation.

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Roger Brodins (M) yrkande att punkt 16 i investeringsbudget ändras till 
investeringar, 500´ per år för 2024 samt 2025:
Kommunfullmäktiges ordförande Thor Millvik (OR) ställer propositionsordning 
och finner att yrkandet avslås genom acklamation.

Stellan Anderssons (C) yrkande om avslag på punkterna om Sundbron:
Kommunfullmäktiges ordförande Thor Millvik (OR) ställer propositionsordning 
och finner att yrkandet avslås genom votering.

Tomas Petterssons yrkande om bifall för Socialdemokraternas förslag till 
investeringsbudget:
Kommunfullmäktiges ordförande Thor Millvik (OR) ställer propositionsordning 
och finner att yrkandet avslås genom acklamation.

Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång:
Ja-röst innebär bifall till Stellan Anderssons (C) yrkande
Nej-röst innebär avslag  på Stellan Anderssons (C) yrkande 

Jens Fischer (OR) Nej
Tomas Pettersson (S) Nej
Annika Hagberg (OR) Nej
Ulla Lundh (S) Nej
Boo Westlund (OR) Nej
Margret Bergkvist (S) Nej
Stellan Andersson (C) Ja
Yadviha Löf (SD) Ja
Christina Axelsson (OR) Nej
Pernilla Boström (S) Nej
Lars Östlund (V) Nej
Thony Liljemark (OR) Nej
Håkan Lindh (S) Nej
Birgitta Söderlund (OR) Nej
Jessica Larsson (S) Nej
Anna-Karin Berglund (C) Ja
Kerry Larsmalm (OR) Nej
Erik Fröjel (S) Nej
Roger Brodin (M) Nej
Jan Klarström (SD) Ja
Tomas Braneby (OR) Nej
Malin Ericsson (S) Nej
Joakim Biehl (L) Nej
Jeroen van Bussel (OR)    Nej

Comfact Signature Referensnummer: 42998SE
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Torbjörn Hedlund (OR) Nej
Margot Karlsson (S) Nej
William Åkerström (OR) Nej
Anita Grundqvist Heikkinen (S) Nej
David Bildt (C) Ja
Thor Millvik (OR) Nej
Åsa Johansson (S) Nej
Patrik Eliasson (OR) Nej
5 ja-röster
27 nej-röster

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2023 samt 
plan för åren 2024 och 2025 innebärande investeringar om år 2023 med 137 
210 000 kr, år 2024 med 155 636 000 kr samt 2025 med 82 032 000 kr. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2023 till 1,25 %.

Reservationer
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Stellan 
Anderssons (C) yrkande.

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

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:27

§ 60 - Utdebitering 2023 
Hagfors kommun har, 2022, tillsammans med Torsby och Munkfors en 
kommunalskatt med 22 kr och 2 öre per skattekrona. Hammarö, Storfors, Grums, 
Eda och Filipstad har högre skattesats i Värmland. Förslag till kommunal 
skattesats för 2023 innebär en oförändrad nivå om 22 kronor och 2 öre per 
skattekrona.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 113
Budgetkommitténs protokoll, 2022-06-02 § 3
Budgetkommitténs förslag till budget 2023 samt plan 2024-2025

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen för år 2023 förblir 
oförändrad, 22 kronor och 2 öre per skattekrona.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:233

§ 61 - Skolmiljarden 2022 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor, 
den så kallade skolmiljarden. För Hagfors kommuns del innebär detta, för 2022, 
ett bidrag om 1 214 227 kronor. Barn- och bildningsutskottet har föreslagit 
fördelning av medlen inom verksamheten. När det kommer till klassificering av 
bidraget anger Rådet för kommunal redovisning ”Skolorna behöver inte ansöka 
om pengarna, utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till 
varje kommun att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt 
till utbildning. Ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma 
hur pengarna ska användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör 
ingen explicit kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med 
anledning av en statligt beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i 
form av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa åtgärder för att 
tillgodogöra sig bidraget. Utifrån RKR-R2-Intäkter följer därav att det aktuella 
bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen.”
I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2022 behöver förändras. 
Förändringarna består i att ramen för barn- och bildning behöver ökas med 1 214 
tusen kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med lika 
mycket. Ingen resultateffekt uppstår. 

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-05-16 § 87
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 31
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-26.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och bildningsutskottet 
uppgående till 1 214 tusen kronor samtidigt som budgeten för generella 
statsbidrag utökas med lika mycket.

Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
Ekonomienheten
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Dnr KS/2022:238

§ 62 - Förslag till beslut om markreservation och 
överlåtelse av mark, Portvakten 1, för nyexploatering 
av bostadsrätter 
När kommunens bostadsförsörjningsplan togs fram 2017, bedömdes det 
fortfarande finnas ett utbudsöverskott av villor och lägenheter. Det som primärt 
bedömdes saknas på marknaden var bostäder anpassade för äldre samt bostäder 
anpassade för personer med funktionsvariationer. Under 2022 kommer 
exploatering av bostäder med kooperativ hyresrätt för seniorer färdigställas vilket 
bedöms tillgodose behovet för målgruppen seniorer. Fortsatt finns ett behov av att 
se över tillgängligheten i det befintliga utbud av bostäder som finns inom 
kommunen. Dock är inte efterfrågan för tillfället större än att anpassningar kan 
göras löpande. Det finns också en beredskap för att utreda möjligheterna till 
ytterligare ett LSS-boende med fem anpassade lägenheter inom kommunen. 

Det kan konstateras att bostadsmarknaden i kommunen har sedan 2017 genomgått 
en förändring och det märks idag att det finns en större efterfrågan på såväl villor 
som bostadsrätter, vilket kan ses som ett trendbrott jämfört med hur marknaden 
såg ut för några år sedan då bostadsförsörjningsplanen togs fram. Utifrån de 
frågor som kommer till kommunen och det kommunala bolaget så är det tydligt 
att det finns en efterfrågan på lite större lägenheter och bostadsrätter, särskilt 
lägenheter i markplan med möjlighet till utevistelse och trädgård. 
Under första kvartalet 2022 har diskussioner förts med Sakofall Fastigheter AB, 
som uttryckt intresse av att undersöka möjligheterna till nyexploatering av 
bostadsrätter i Hagfors tätort. Bolaget har presenterat ett koncept med 
bostadsrätter i parhus, vilket bedöms ligga i linje med den efterfrågan som finns. 
Totalt planeras för en första etapp med fem parhus, totalt tio bostadsrätter. En 
förutsättning för att en exploatering skall kunna genomföras är att minst 8 av 
lägenheterna tecknas innan byggstart. 

Bolaget önskar därför reservera aktuell fastighet, Portvakten 1, under 12 
månaders tid från det att beslut vinner laga kraft för att kunna påbörja försäljning 
av bostadsrätter. 
I det fall försäljningen faller väl ut och minst 8 lägenheter har tecknats inom 12 
månader är ambitionen att gå vidare med en överlåtelse av marken och därmed 
möjliggöra exploatering. 

I det fall en överlåtelse av marken behöver ske innan villkoret om 80 % sålda 
lägenheter är uppfyllt har parterna kommit överens om att köpet skall återgå om 
villkoret inte kan uppfyllas och att exploatering därför inte kommer att 
genomföras. Vid en återgång köper kommunen tillbaka marken för samma 
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köpeskilling som köparen erlagt. Ingen part har rätt till någon annan särskild 
ersättning om köpet återgår. 

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-05-16 § 98
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 39
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-27
Plankarta portvakten 1
Förslag Köpekontrakt med bilagor
Förslag Exploateringsavtal
Referensobjekt och presentation Sakofall Fastigheter AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medge Sakofall Fastigheter AB, (556980-
6010), reservation av fastigheten Portvakten 1 under 12 månaders tid för att 
möjliggöra försäljning av bostadsrätter. Reservationen gäller med ensamrätt under 
hela tolvmånadersperioden och kommunfullmäktige garanterar med sitt beslut att 
fastigheten inte kommer att vara föremål för förhandling eller försäljning till 
annan part under den tid som reservationen gäller. 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att godkänna förslag till Köpekontrakt samt 
förslag till Exploateringsavtal och godkänner att försäljning av Portvakten 1 sker 
till Sakofall Bostadsutveckling 2 AB, 559339-3886, i enlighet med villkor i de 
föreslagna avtalen. Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadschef i 
uppdrag att verkställa en överlåtelse av Portvakten 1 i det fall projektering och 
försäljningen av planerade bostadsrätter faller väl ut och bolaget bedömer att en 
exploatering kan genomföras.

Beslutet skickas till:
Sakofall Fastigheter AB tom@sakofall.se 
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se 
TF Samhällsbyggnadschef Emil Florell emil.florell@hagfors.se 
Planarkitekt Annika Ekblom annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:154

§ 63 - Partistöd 2022 
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 2022 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10 
600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat).

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 115
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-06-07
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Centerpartiet
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Oberoende Realister
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Socialdemokraterna
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Sverigedemokraterna
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Moderaterna
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Vänsterpartiet
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande:

Oberoende Realister erhåller 120 840 kronor i partistöd för 2022
Socialdemokraterna erhåller 112 360 kronor i partistöd för 2022
Sverigedemokraterna erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2022
Centerpartiet erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2022
Vänsterpartiet erhåller 27 560 kronor i partistöd för 2022
Moderaterna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2022

Beslutet skickas till
Desirée Walstad, ekonomienheten
Anna-Karin Berglund 
Roger Brodin
Göran Eriksson
Jens Fischer
Jan Klarström
Lars Östlund
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Dnr MB/2022:21

§ 64 - Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
Miljö- byggnämnden ansvarar för handläggning och tillsyn av livsmedel, miljö- 
och hälsoskydd och bygglov. Sedan 2018 ingår även handläggning, tillstånd och 
tillsyn av serveringstillstånd, försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare samt receptfria läkemedel i nämndens ansvarsområde. Det är 
positivt för kunden/sökanden/företagen att samla flera områden
med myndighetsutövning under en och samma förvaltning. På så sätt kan 
inspektörer samarbeta inom olika tillsynsområden och även minska sårbarheten 
för kommunen.
2022-08-01 träder en ny lag ikraft, Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022:xxx). Kommunen kommer enligt 17, 24 och 25 §§ i denna lagstiftning att 
ha ansvar för handläggning av anmälan och tillsyn av försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter till konsumenter.
Idag omfattar tjänsten som alkoholhandläggare för områdena alkohol, tobak, och 
receptfria läkemedel m.m. en heltid. Det nya ansvarsområdet om tobaksfria 
nikotinprodukter stämmer väl överens med miljö- byggnämndens befintliga 
ansvar och miljö- och byggchefen bedömer att det finns utrymme inom befintlig 
personalstyrka att hantera de ärenden som tillkommer inom ramen för denna 
lagstiftning. Samtillsyn kan då göras då de flesta försäljningsställen troligtvis 
även säljer tobak och folköl, vilket redan ingår i nämndens tillsynsansvar.

Handlingar i ärendet
Miljö- och byggnämndens protokoll, 2022-05-19 § 20
Miljö- och byggkontorets skrivelse, 2022-05-11

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för kommunens nya 
tillsynsområde, Lag om tobaksfria nikotinprodukter, till miljö- byggnämnden.

Ansvaret gäller från och med 2022-08-01under förutsättning att regeringen 
beslutar om att införa lagen. 
(Taxa för verksamhetsområdet beslutas i eget ärende.)

Beslutet skickas till:
Alkoholhandläggare Ulrika Persson
Miljö- och byggchef Ulrika Fahlstad
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Dnr KS/2022:297

§ 65 - Ombudgetering medel från projekt Råda skola 
gymnastikhall (1045) till projekt renovering Sunnemo 
gymnastikhall 
Bakgrund och syfte
Vid Råda skola pågår ett flertal projekt. För ombyggnation/renovering av 
gymnastikhall finns 1 165 tkr avsatta. I projektet ska bl.a. golv i gymnastikhallen 
och ytskikt i omklädningsrum bytas.

Eftersom det finns flera andra pågående projekt vid Råda skola bedömer 
samhällsbyggnadsavdelningen att det inte är lämpligt att påbörja detta projekt nu, 
eftersom det skulle innebära att verksamheten får få ytor och lokaler att utnyttja 
under projekttiden. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att pengar avsatta för 
detta projekt ombudgeteras och används för motsvarande åtgärder vid 
gymnastikhall i Sunnemo.

Gymnastikhallen i Sunnemo har behov av golvbyte och översyn av värmen. I 
omklädnings- och duschrum ska ytskikt bytas samt duschväggar alt. duschbås 
monteras. Befintliga städförråd behöver renoveras alternativt byggas om för 
dagens behov, kommer utredas på plats. I projektet kommer även 
tillgänglighetsanpassningar att göras, samt översyn av el- och rörinstallationer. 
Samtliga åtgärder bedöms i nuläget kunna genomföras 2022.

Motsvarande åtgärder vid Råda gymnastikhall bedöms lämpliga att genomföra 
2024. Medel för detta bör ges i investeringsbudget.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 128
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-31 § 50
T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse, 2022-05-25

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringsmedel avsatta för Råda 
gymnastikhall (1045) till Sunnemo gymnastikhall, samt ger 
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att planera för renoveringsåtgärder i 
Råda gymnastikhall 2024.
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Beslutet skickas till:
T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se
Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se
Skolchef jenny.dahlin@hagfors.se
Marie-louise.karlsson@hagfors.se
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Dnr KS/2022:298

§ 66 - Beslut om tilläggsanslag av medel för 
anpassning av förskolan Prästkragen, Råda 
Bakgrund och syfte
Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare ett projekt för anpassning av 
lokaler vid förskolan Prästkragen i Råda. I projektet har större ytor tillskapats och 
anpassats efter verksamhetens behov. Fönster och ytskikt har bytts efter behov. 
Under arbetet har Samhällsbyggnadsavdelningen konstaterat att det finns brister 
med taket som måste åtgärdas. Genom att åtgärda de upptäckta bristerna i 
samband med pågående arbete finns vissa samordningsvinster att göra. Bristerna 
anses nödvändiga att åtgärda inom de närmsta åren.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömning är att inga större underhållsåtgärder 
återstår på prästkragen efter att taket är åtgärdat.

Kostnaden bedöms uppgå till 700 000 kr.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 130
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-31 § 51
T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse, 2022-05-25

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om anpassningar inom förskolan 
Prästkragen om 700 000 kr. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag.

Beslutet skickas till:
T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se
Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se
Skolchef jenny.dahlin@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:265

§ 67 - Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Hagfors kommun 
De lokala ordningsföreskrifterna för Hagfors kommun har setts över i samband 
med att kunna öka antalet veckodagar som torghandel kan bedrivas.
Tidigare var det torgdagar på torget utanför Coop endast onsdagar och lördagar.
I detta förslag är det torgdagar onsdag, torsdag, fredag och lördag.

Ordningsföreskrifterna har samråtts med Länsstyrelsen, polisen och Miljö- och 
Byggkontoret.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 126
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-31 § 47
Handläggarens tjänsteskrivelse, 2022-05-10
Förslag till Ordningsföreskrifter för torghandeln i Hagfors kommun
De tidigare gällande ordningsföreskrifterna.

Beslut
Kommunfullmäktige antar Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Hagfors 
kommun att gälla från och med 2022-07-01. 

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen, gith.nilsson@lansstyrelsen.se
GVA-chef emil.florell@hagfors.se
Ingela.axelsson@hagfors.se
Lars.satterberg@hagfors.se 
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Dnr KS/2021:632

§ 68 - Beslut kring principer för egenavgifter färdtjänst 
Under 2009/2010 delegerade 15 av länets 16 kommuner i avtal ansvaret för 
färdtjänst och riksfärdtjänst till dåvarande trafikhuvudmannen Värmlandstrafik 
AB med stöd av lag för färdtjänst respektive riksfärdtjänst. Värmlandstrafik AB 
inrättade 2010 ett länstäckande gemensamt regelverk för färdtjänst, en 
länsfärdtjänst, vilket ur brukarperspektiv skapade mer likvärdiga förhållanden och 
större rörelsefrihet. Kommunerna har kvar betalningsansvaret och principer kring 
egenavgifter måste därför beslutas av respektive kommun.

Principerna för egenavgifter beskrivs i Bilaga 1 Principer för egenavgift 
färdtjänst. Principerna överensstämmer med ett tidigare remissvar från Hagfors 
kommun avseende Framtida reglemente för servicetrafik inkl. färdtjänst. I den 
aktuella remissen besvarades frågan Ser ni att uttagandet av egenavgifter behöver 
driva till en högre nivå av självfinansiering? på följande sätt; “Vid en förändrad 
beräkningsmodell som skulle leda till höjd egenavgift och därtill eventuella 
tillägg för extra egenavgifter för extratjänster som erbjuds, kan kostnadsbilden 
påverka de enskilda och deras möjlighet till resande. Vid en nationell jämförelse 
föreslås egenavgiften innan tillägg ligga kring medel.  En något höjd egenavgift är 
acceptabel. Avgift för extratjänster ger en något höjd grad av självfinansiering.”

Förslagen till förändringar av egenavgiftssystemen har analyserats av Region 
Värmland utifrån dagens prissättning och historiskt trafikutförande (2019). 
Uppskattningsvis beräknas Karlstads kommun få cirka 1 miljon mer i intäkter från 
egenavgifter per år och de 15 befintliga länsfärdtjänst kommunerna får 
sammanlagt drygt 1 miljon mindre i intäkter, det vill säga kostnadsneutralt för 
samtliga kommuner som helhet. En miljon kronor motsvarar cirka fyra procent av 
den totala trafikkostnaden. I slutändan avgörs kostnaden för trafiken av resandet, 
anbudspriser i upphandling, samordning av bokade resor, indexjusteringar enligt 
trafikavtal och möjligheter att styra kunder till olika resesätt inom 
kollektivtrafiken, exempelvis buss och tåg där så är möjligt. Utifrån 
kundperspektivet kommer en gemensam prislista för färdtjänsten i Värmland 
innebära att befintliga läns färdtjänstresenärer generellt får en något lägre 
egenavgift och Karlstads brukare en något högre på framför allt kortare 
reserelationer.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 124
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-05-30 § 86
Tjänsteskrivelse Beslut kring principer för egenavgifter färdtjänst, Maria Persson, 
Socialchef.
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Följebrev - Beslut kring principer för egenavgifter färdtjänst
Region Värmlands Kollektivtrafiknämnd gällande ärendet Principer för
egenavgifter färdtjänst (Dnr. KTN/210289)
Bilaga 1 Principer för egenavgift färdtjänst 
Protokollsutdrag KTN 2021-12-07 - §150 Principer för egenavgifter färdtjänst
Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2022-02-16 §19 Principer för 
egenavgifter färdtjänst

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om 

Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1.

Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som 
tidigast sker 2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar 
likalydande beslut för egenavgifter under 2022.

Ny prissättning införs stegvis.

Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft.

Beslutet skickas till
Region Värmland, via diariet@regionvarmland.se. Ange
diarienummer KTN/210289 i ämnesraden.
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Dnr KS/2022:226

§ 69 - Arkivföreskrifter för Hagfors kommun 
Då dokumenthanteringsplanerna för Hagfors kommun är under revidering har 
administrativa enheten arbetat fram ett förslag till arkivföreskrifter för 
kommunen. Detta för att komplettera de intagna bestämmelserna om arkivvård i 
arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446).

Arkivföreskrifterna behövs för att kunna följa den digitala utvecklingen och ha 
möjligheten att förvara handlingar som inkommer eller upprättas digitalt i 
verksamhetssystemen under en längre tid.

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 35
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2022-04-25 
Förslag till arkivföreskrifter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna arkivföreskrifter för 
Hagfors kommun.

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
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Dnr KS/2021:89

§ 70 - Kommunalrådets arvode 
På uppdrag av fullmäktigeberedningen har administrativa enheten kartlagt nivån 
på arvoden för kommunalråd i Värmland och gjort en jämförelse av 
kommunalrådens arvoden i Hagfors och med Hagfors jämförbara kommuner. 
Syftet har varit att åstadkomma en renare modell för arvodering av 
kommunalrådet.

De flesta kommuner i Värmland arvoderar kommunalråden genom en procentsats 
av riksdagsledamotarvodet.

Kartläggningen har redogjorts för och resultatet har redovisats för 
fullmäktigeberedningen.

Fullmäktigeberedningen föreslår att kommunalrådet i Hagfors kommun arvoderas 
genom en procentsats av riksdagsledamotsarvode enligt samma modell som 
används av de flesta kommunerna i Värmland. Kommunalrådets arvode föreslås 
uppgå till 95% av riksdagsledamotsarvode. Förändringen föreslås träda ikraft 
2023-01-01.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 116
Fullmäktigeberedningens protokoll, 2021-06-09 § 3

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunalrådet i Hagfors kommun arvoderas 
genom en procentsats av riksdagsledamotarvodet från och med 2023-01-01. 

Arvodet ska uppgå till 95 % av riksdagsledamotarvodet.

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
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Dnr KS/2021:89

§ 71 - Förslag till Årsarvode förtroendevalda 2023 
På uppdrag av fullmäktigeberedningen har administrativa enheten gjort en 
översyn av årsarvoden för förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. I 
samband med revideringen har jämförelser gjorts med andra värmländska 
kommuner.

I förslag till årsarvode för förtroendevalda föreslås att grundarvodet uppgår till 90 
% av kommunstyrelsens ordförandearvode. Detta under förutsättning att 
fullmäktige fattar beslut att kommunalrådet i Hagfors kommun erhåller 95 % av 
riksdagsledamotsarvode.

Förslaget innebär även att ledamöter i kommunstyrelsen och miljö- och 
byggnämnden kommer att uppbära ett årsarvode på 2 % av grundarvodet, samt 
även att årsarvodet för kommunledningsutskottets ledamöter sänks från 3 % till 2 
% procent för att ligga i nivå med övriga utskott.

Då uppdragen i Hagfors stadshus AB är oarvoderade för ledamöter föreslås att 
arvode tas bort för revisor och dennes ersättare.

Dessutom föreslås att valnämndens ordförande och vice ordförande uppbär 
årsarvode enbart under valår.

Förslaget föreslås gälla från och med 2023-01-01.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 117
Fullmäktigeberedningens protokoll, 2022-06-02 § 2
Förslag till Årsarvode för förtroendevalda 2023

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Förslag till Årsarvode för förtroendevalda 2023 
att gälla från och med 2023-01-01.

Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten
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Dnr KS/2022:279

§ 72 - Arvodesreglemente Hagfors kommun 
Administrativa enheten har arbetat fram ett förslag på revidering av nuvarande 
arvodesbestämmelser. 

Förslaget innebär bland annat ett förtydligande av kommunalrådets årsarvode 
samt klargörande kring arvode för justering i kommunstyrelsens utskott.

De reviderade riktlinjerna och arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i 
Hagfors kommun föreslås gälla från och med 2023-01-01.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 118
Fullmäktigeberedningens protokoll, 2022-06-02 § 3
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-05-19 
Riktlinjer och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Hagfors kommun

Förslag på sammanträdet
Åsa Johansson (S) yrkar att ordet partiordförande på sidan 4 i reglementet byts ut 
mot gruppledare.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Thor Millvik (OR) ställer propositionsordning 
och finner bifall för Åsa Johanssons (S) yrkande genom acklamation.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av riktlinjer och 
arvodesbestämmelser med föreslagen ändring att gälla från och med 2023-01-01.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Administrativa enheten
Personalenheten
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Dnr KS/2022:261

§ 73 - Inkommen motion - Åtgärder för en höjd 
krisberedskap 
Stellan Andersson (C), Anna-Karin Berglund (C) och David Bildt (C) har lämnat 
en motion där man skriver att det är åter igen krig i Europa. Säkerhetsläget har 
kraftigt försämrats. Redan under pandemin kunde vi se brister i vår beredskap. Vi 
ser ökade priser på mat, el, bränsle mm. Vår självförsörjningsgrad riskerar att 
minska från en redan låg nivå. Många lantbrukare funderar på att dra ned på sin 
produktion eller helt sluta på grund av allt högre kostnader. I ett värsta scenario 
kan brist på en rad livsmedel uppstå. Kommunen har ett ansvar för att servera mat 
till våra skolor, äldre- och omsorgsboenden och till personer som har 
matdistribution. Vi måste också säkerställa att värme och el finns i våra lokaler.
Man kan se ett ökat intresse hos allmänheten för odling. Studieförbunden erbjuder 
kurser i ämnet. Kommunen kan inventera och erbjuda lämplig mark för 
exempelvis kolonilotter om en efterfrågan uppstår. Genom återkommande 
information kan kommunen påverka oss medborgare att höja hushållens 
beredskap innan en kris kommer. Självklart så ska det säkerställas att skyddsrum i 
kommunens och Hagforshems ägo är i gott skick.

Med hänvisning till ovanstående exempel så föreslår vi att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunen utreder och föreslår åtgärder för att höja vår beredskap i 
händelse av kris.

Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-06-17
Centerpartiets motion – Åtgärder för höjd beredskap, 2022-04-29

Beslut
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning.

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
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Dnr KS/2022:267

§ 74 - Inkommen motion - Utveckla Ekesberget 
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat en motion där man skriver att Området 
runt Ekesberget i Ekshärad är ett mycket populärt och välbesökt område i
kommunen både för motion, rekreation och professionellt idrottande. Här finns 
möjligheter till aktiviteter både vinter- o sommartid. Allt inom ett stenkasts 
avstånd.
Vid bergets fot finns ett mycket uppskattat utegym och det är också startpunkten 
för de frekvent använda motionsspåren.
Vintertid är det stor aktivitet i skidspåren och i slalombacken som också är 
kommunens enda konstsnöanläggning. Platsen är en knutpunkt för skidaktiviteter 
för både kommuninnevånarna samt många besökare utifrån.Ideella krafter sköter 
driften. Här finns också den lite längre vandringsleden tre toppar som passerar 
legenden Jätten Hööks gravplats uppe på Ekesbergets topp där utsikten är vacker 
med vyn över Klarälvdalen.
I området finns också isbana, friidrottsanläggning och fotbollsplan.
En förening har dessutom byggt en bana för både BMX- och Downhillcykling.
I nära anslutning finns också en stugby som erbjuder övernattningsmöjligheter.
Några hundra meter bort finns också en kommunal sporthall samt en mindre 
föreningsägd idrottssal. Här utgår också det populära skidspåret Haralöpet.
Hela området används också ofta av eleverna på Kyrkhedens skola året om.
Här har vi något unikt för Hagfors kommun som bör värnas och utvecklas.
Vi socialdemokrater tycker att området runt Ekesberget har en enorm potential 
och vill ha en utveckling av hela området.
Exakt hur området ska utvecklas bör ske i samförstånd med framförallt föreningar 
som verkar i området, men även andra frekventa användare. Discgolfbana, något 
som har med Ekshärads kultur eller att bygga Sveriges längsta trätrappa kan vara 
exempel på utvecklingsmöjligheter.

Utifrån ovanstående föreslår vi socialdemokrater:
Att kommunen tillsätter en arbetsgrupp där bland andra i området verksamma 
föreningar erbjuds att delta, för att jobba fram en plan för områdets utveckling.

Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-06-17
Socialdemokraternas motion – Utveckla Ekesbergets aktivitetsområde, 2022-05-
11

Beslut
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning.
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Beslutet skickas till
Administrativa enheten
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Dnr KS/2021:15

§ 75 - Svar på motion - Upptäck och motverka våld 
och kränkningar i hemmet 
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat in en motion där man skriver att 
omsorgspersonal har ett viktigt arbete genom att se till att brukarna får sina behov 
tillgodosedda i det egna hemmet eller på ett boende. Våld i hemmet är något som 
förekommer i alla åldrar, bland yngre och äldre. Med rätt kunskaper och tydlig 
rutin kan vår omsorgspersonal upptäcka om kränkningar och våld förekommer i 
hemmet och bli trygga i hur dom ska agera. Socialdemokraterna yrkar på att all 
omsorgspersonal ska få utbildning i hur kränkningar och våld i hemmet kan 
upptäckas/förekommas och att det ska tas fram tydliga rutiner för hur personalen 
ska agera om misstanke finns.

Inom avdelningens verksamheter är det Individ- och familjeomsorgen som utreder 
och kan besluta om skydd- och stödinsatser till barn och vuxna som är utsatta för 
våld i nära relationer och till våldsutövare. Däremot är medarbetare inom andra 
verksamheter viktiga i arbetet för att både den våldsutsatta och våldsutövaren ska 
få rätt stöd och hjälp. Samverkan inom och mellan verksamheterna är viktigt i 
arbetet med våld i nära relation.

Inom Individ- och omsorgsavdelningen påbörjades ett utvecklingsarbete kring 
våld i nära relationer under 2021. På avdelningens övergripande sajt publiceras 
material kring våld i nära relationer. Individ- och omsorgsavdelningen har 
påbörjat en avdelningsövergripande rutin vid upptäckt av våld i nära relation. 
Rutinen syftar till att våld i nära relation ska upptäckas och alla anställda ska ha 
kunskap om vad de ska göra vid misstanke och/eller upptäckt av våld i nära 
relation. Våldsutsatta och våldsutövare ska få rätt stöd och hjälp och våldet ska 
upphöra.

När rutinen ska implementeras under 2022 kommer medarbetare inom Individ- 
och omsorgs-avdelningen i alla verksamheter få kompetensutveckling genom 
grundläggande information om våld i nära relation. Implementeringen ska skapa 
trygghet hos medarbetare i vart de ska vända sig för att få ytterligare information 
samt vart de ska vända sig om de misstänker våld i nära relation.

Utbildning till medarbetare som handlägger och arbetar med individer som 
utsatts, upplevt eller utövat får återkommande kompetensutveckling för respektive 
målgrupp, anordnade av t.ex. Länsstyrelsen, Socialstyrelsen etcetera. Individ- och 
omsorgsavdelningens ledningsgrupp har påbörjat den digitala webbkursen om 
våld som utarbetats av Nationellt centrum för kvinnofrid. Webbkurs om våld är en
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introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära
relationer. 

Utbildningen har påbörjats under våren 2022.  Utbildning inom detta viktiga 
ämnesområde har funnits och kommer finnas med i avdelningens fortsatta arbete 
med kompetensförsörjning. Efterföljden av pandemin och lång tid utan fysiska 
möten och träffar har skapat ett stort behov av prioriteringar av vilka 
kompetensutvecklande insatser vi planerar in. I nuvarande planering som finns är 
en aktivitet
att fler funktioner inom verksamheten ska genomföra Webbkurs om våld från 
Nationellt centrum för kvinnofrid. Syftet är att ge medarbetare som möter eller 
fattar misstankar om våld i nära relation ska ha en egen grundläggande kunskap 
för att kunna upptäcka och lämna uppgifterna vidare. Yrkeskategorier som 
handlägger ärenden med våld i nära relation ska ha kunskap att använda 
evidensbaserade metoder. Arbetshandledande funktioner och ledningspersonal 
ska ha kunskap för att fånga upp och möta medarbetarna.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-05-16 § 100
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-05-02 § 65
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-01-31 § 8
Socialdemokraternas motion – Upptäck och motverka våld och kränkningar i 
hemmet, 2021-12-22

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen

Beslutet skickas till
Socialdemokraterna 
Individ- och omsorgsutskottet
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS/2022:223

§ 76 - Svar på motion - Skyttegymnasium 
I en motion med diarienummer KS/2022:223 ställd till kommunstyrelsen har 
socialdemokraterna i Hagfors yrkat på att utöka Älvstrandsgymnasiets 
idrottsutbildningar med ett skyttegymnasium med inriktning Skeet och olympisk 
Trap. 

I motionen yrkas på att:
- att det skyndsamt utreds och efter det eventuellt ansöka om att starta.  
- att detta görs skyndsamt så att en eventuell start kan ske inför läsåret 2023.

Svar:
Inom Älvstrandsgymnasiet i Hagfors har eleverna stora möjligheter att kombinera 
sina studier med sin tävlingsidrott. Detta i form av lokal idrottsutbildning (LIU) 
där kravet är att man är intresserad av sport och tillhör en förening med tränare. 
Alla idrotter går att kombinera med vår egen lokala idrottsutbildning.

Just nu har vi på Älvstrandsgymnasiet flera idrottsinriktningar med elever som är 
aktiva inom innebandy, ishockey, dans, bandy, bowling, fotboll, orientering, e-
sport, och ridning. Elever som är aktiva inom en helt annan sport, exempelvis 
skytte, kan också söka.

Eleverna har två pass per vecka med fysisk träning och teori på skolan samt 
genomför övrig träning i hemmaklubben. Eleverna väljer sin idrott utifrån sitt 
specialområde och får möjlighet till ett schemalagt tillfälle per vecka för träning 
med sin förening.

Instruktörerna inom våra idrotter jobbar tillsammans med eleverna och deras 
föreningsledare för att de ska kunna utvecklas inom sin idrott.

Utifrån ovanstående anser barn- och bildning att verksamheten har ett bra koncept 
för ungdomar som vill utöva skytte i kombination med sina studier. 
Då motionen inte klargör om det handlar om RIG eller NIU har vi inte tagit upp 
detta i svaret. 
Dessa typer av idrottsutbildningar kräver ansökningar till såväl Skolverket som 
specialförbundet och en sådan ansökan tar mycket tid i anspråk. 
Barn- och bildningsavdelningen har inte blivit kontaktad av skytteföreningen eller 
av någon elev som visat intresse för att läsa idrottsinriktning skytte. 
En utredning om en eventuell idrottsinriktning kring skytte (Skeet/olympisk Trap) 
kommer att inledas. Detta genom att skolchef kontaktar representant för 
skytteföreningen. Utredningen kommer att presenteras för barn- och 
bildningsutskottet samt kommunstyrelsen under höstterminen 2022.
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Kommunfullmäktige

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 122
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-05-31 § 39
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin och ordförande Boo Westlunds skrivelse, 
2022-05-31

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Till utredningen kommer representanter för aktuella skytteföreningar bjudas in till 
samtal, bland annat med syfte att klargöra vilken typ av satsning som är lämplig, 
LIU, NIU eller RIG.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
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Dnr KS/2021:15

§ 77 - Svar på motion - Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer
Det har inkommit en motion från Socialdemokraterna i Hagfors om kompiskort 
för personer med funktionsvariationer.

Motionen föreslås bifallas, i enlighet med bifogat svar på motionen. Uppstart kan 
ske efter framtagande av rutiner och information till föreningslivet. Målsättningen 
är att nå ut till aktuell målgrupp med information under hösten och därefter 
uppstår en administrativ hantering innan de enskilda som önskar kompiskort kan 
börja nyttja möjligheten. Enskilda kan sedan löpande be om ett kompiskort utifrån 
aktuella kriterier.

Utvärdering av kompiskort kommer göras efter årsskiftet 2023/2024. Utfallet och 
nyttjandegraden kommer då följas upp. En uppskattning av kostnaderna för 
föreningslivet samt en uppföljning av kostnaden för kommunen ingår. 
Utvärderingen kommer ligga till grund för beslut om fortsatt erbjudande av 
kompiskort efter halvårsskiftet 2024. 

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 123
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-05-30 § 87
Inkommen motion – Kompiskort för personer med funktionsvariationer
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 7 - Inkommen motion – Kompiskort för 
personer med funktionsvariationer.
Tjänsteskrivelse Svar motion; Kompiskort för personer med funktionsvariationer, 
Maria Persson, Socialchef.
Svar till motion; Svar på motion- Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer, Sara Källvik, utvecklingskoordinator, Louise Jonasson, 
verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri och Kim Henriksson, verksamhetsstrateg 
IoO.   

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motion om Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer.

Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
Utvecklingsenheten
Louise Jonasson, Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
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Dnr KS/2022:31

§ 78 - Rapportering av medborgarförslag och övriga 
frågor 2017-07-01 – 2022-05-31 
Kommunfullmäktige uppdrog 2022-04-25 § 45 åt förvaltningen att på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-27 avge en rapport över vilka 
medborgarförslag som har kommit in sedan den 1 juli 2017, vilka av dessa som 
har hanterats som övrig fråga av verksamheten och vilka som har hanterats som 
medborgarförslag.

Ett medborgarförslag som kommer in granskas för att säkerställa att förslaget inte 
strider mot svensk lag eller annan författning samt att förslaget ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde och inte tar upp ämnen av olika slag som är de 
enligt fullmäktiges arbetsordning fastställda kriterierna för ett medborgarförslag.

Skrivelser som kommer in till kommunen där avsändaren har avsett att lämna ett 
medborgarförslag informeras alltid om att deras förslag inte har kvalificerats som 
ett medborgarförslag med lämplig motivering. Oavsett om skrivelsen är ett 
medborgarförslag eller en övrig fråga får avsändaren alltid ett svar.

Kommunfullmäktige antog 2020-06-29 § 65 riktlinjer för hantering av 
medborgarförslag vilket underlättar bedömningen av huruvida en inkommen 
skrivelse ska behandlas som ett medborgarförslag eller ej. Exempelvis är frågor 
som ligger utanför det kommunala ansvarsområdet inte att betrakta som 
medborgarförslag. 

Tabellen nedan visar hur många medborgarförslag som har skickats in från 2017-
07-01 till 2022-05-31, samt hur många som hanterats som synpunkter eller 
önskemål.

År
Totalt inskickade 
medborgarförslag

Hanterat som 
synpunkter/ önskemål

2017 15 2
2018 34 4
2019 39 22
2020 39 29
2021 40 36
2022 23 14

Fullständig företeckning över medborgarförslag och övriga frågor 2017-07-01 – 
2022-05-31 medföljer handlingar i ärendet.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 136
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-06-01
Fullständig förteckning över medborgarförslag och övriga frågor 2017-07-01 – 
2022-05-31

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:282

§ 79 - Årsredovisning 2021 för Klarälvdalens 
Samordningsförbund 
Styrelsen för Klarälvdalens Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning 
för år 2021. 

Förbundets revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen 2022-04-06 att 
årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Hagfors kommun är en av medlemskommunerna i Klarälvdalens 
Samordningsförbund och får årsredovisningen för beslut om ansvarsfrihet och 
fastställelse.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 § 139
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-06-04
Årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse för Klarälvdalens 
Samordningsförbund
Revisionsberättelse
Revisionsrapport

Beslutsgång
Pernilla Boström (S) och Thor Millvik deltar inte i beslutet.

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för år 2021 och ger styrelsen för 
Klarälvdalens Samordningsförbund ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till
Klarälvdalens Samordningsförbund, Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga
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Dnr KS/2022:23

§ 80 - Anmälningsärenden 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-04-25 §§ 40-50

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-05-16 §§ 86-110

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-13 §§ 111-147

Dnr KS/2022:225, handling 2542
Medborgarförslag om farthinder på Villavägen, Hagfors

Dnr KS/2022:228, handling 2739
Medborgarförslag - Ge & Ta-container på Holkesmossen

Dnr KS/2022:239, handling 2913
Medborgarförslag Basketplan vid ÄBC

Dnr KS/2022:243, handling 3034
Medborgarförslag upprättande av markavtal i Vågbacken för motionsslingor

Dnr KS/2022:251, handling 3076
Medborgarförslag - ta bort parkeringarna på Storgatan mellan Premix och Coop

Dnr KS/2022:252, handling 3079
Medborgarförslag - Äldreboende i Mjönäs

Dnr KS/2022:263, handling 3122
Medborgarförslag - Rusta upp badplatsen vid Gröcken, Hagfors

Dnr KS/2022:266, handling 3142
Medborgarförslag - Önskemål om farthinder på Melltorpsvägen, Uddeholm

Dnr KS/2022:286, handling 3275
Medborgarförslag - Gång- och cykelväg från Råda till Råda flygplats

Dnr KS/2022:287, handling 3277
Medborgarförslag - Vill att kommunen ska köpa in en innebandysarg att ha utomhus

Dnr KS/2022:291, handling 3378
Medborgarförslag - Ge ut en kommuntidning
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Dnr KS/2022:292, handling 3379
Medborgarförslag - Återbrukscontainer på Holkesmossen

Dnr KS/2022:311, handling 3698
Medborgarförslag - Asfaltering av banvallen mellan Geijersholm och Filipstad

Dnr KS/2022:317, handling 3788
Medborgarförslag - Önskemål om toalett på Torget i Hagfors

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____
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