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Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl. 19:00-19.15

Beslutande Jens Fischer (OR) Katarina Carlsten (OR)  
Tomas Pettersson (S) Margret Bergkvist (S)
Annika Hagberg (OR) Roger Brodin (M)
Ulla Lundh (S) Olof Bernt (SD)
Boo Westlund (OR) Tomas Braneby (OR)
Margret Bergkvist (S) Malin Ericsson (S)
Stellan Andersson (C) Joakim Biehl (L)
Yadviha Löf (SD) Benaoun Hamaeid (OR)
Kerry Larsmalm (OR) Ingegerd Olsson (S)
Pernilla Boström (S), Jeroen van Bussel (OR)
§§ 81-85, 87 och 89-91 Margot Karlsson (S)
Lars Östlund (V) Torbjörn Hedlund (OR)                                      
Thony Liljemark (OR). Sten-Inge Olsson (S)
§§ 81-85, 87 och 89-91 David Bildt (C)
Håkan Lindh (S) Thor Millvik (OR)
Birgitta Söderlund (OR) Åsa Johansson (S)
Jessica Larsson (S) Karl Persson (SD)
Anna-Karin Berglund (C) Nenne Westlund (OR)

Övriga Patrik Eliasson (OR) Lars Sätterberg, utvecklingschef
Richard Bjöörn, kommunchef Irene Runkvist Karlsson, revisor                   
Jonas Nilsson, ekonomichef Claes-Henrik Engström, revisor
Helena Granlund,                                           Stig Löfgren, revisor
kommunsekreterare                                       

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2022-09-27

Avser paragrafer § 81 - § 91

Sekreterare
Helena Granlund

Ordförande
Thor Millvik
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2022-09-26
Datum då anslaget sätts upp 2022-09-28
Datum då anslaget tas ned 2022-10-20
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Helena Granlund
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Dnr KS/2022:390

§ 81 - Utökad bemanning av sjuksköterskor på 
särskilda boenden 
Hagfors kommun har från Socialstyrelsen erhållit ett bidrag för ”Utökad 
bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden”. Totalt erhölls 2 173 975 
kronor av vilka 1 837 601 avser grundbelopp och övriga 336 374 erhölls som ett 
så kallat tilläggsbelopp. Bidraget kan användas under 2022 och 2023. Enligt rådet 
för kommunal redovisning, rkr, ska bidraget klassificeras som ett generellt bidrag 
och grundbeloppet ska jämnt fördelas över perioden januari 2022 till och med 
december 2023 och tilläggsbeloppet ska fördelas från den månad Socialstyrelsen 
beslutade, juni 2022, till och med december 2023. Redovisningsmässigt innebär 
detta att generella bidrag ökar och ska verksamheten kunna ta del av bidraget 
behöver Individ- och omsorgsutskottets budgeterade ram förändras på samma 
sätt. Hanteringen ger ingen resultateffekt för det budgeterade resultatet 2022 eller 
2023. Budget för generella bidrag behöver därmed öka med 1 043 000 kronor för 
2022 och med 1 131 000 kronor 2023 och individ- och omsorgs budgeterade ram 
behöver öka med lika mycket.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-09-13 § 156
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2022-08-22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till individ och omsorgsutskottet 
uppgående till 1 043 tusen kronor för 2022 och 1 131 tusen kronor för 2023 
samtidigt som budgeten för generella statsbidrag utökas med lika mycket.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Ekonomienheten

Comfact Signature Referensnummer: 49254SE
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Dnr KS/2022:154

§ 82 - 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, 2022-09-13 § 157
Kommunsekreterare Helena Granlunds tjänsteskrivelse, 2022-09-05
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Liberalerna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande:

Liberalerna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2022.

Comfact Signature Referensnummer: 49254SE
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Beslutet skickas till
Desirée Walstad, ekonomienheten 
Anders E. Karlsson 
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Dnr KS/2022:350

§ 83 - Tilläggsanslag för utbyte och utökning av IT-
utrustning för politiker 
I investeringsbudget för år 2023 har administrativa enheten erhållit ett anslag med 
252 000 kronor för inköp av IT-utrustning för politiker mot bakgrund av att 
nuvarande utrustning är föråldrad och behöver bytas ut. Därutöver ska 
kompletteringar genomföras med IT-utrustning till ersättare i kommunfullmäktige 
vilket innebär minskade kostnader för porto, kopiering samt att mindre arbetstid 
tas i anspråk genom att pappersutskick av handlingar kommer att upphöra. 
Därutöver kommer samtliga politiker att kunna kontaktas via tilldelade e-
postadresser under hagfors.se. 
I samband med att vi går in i en ny mandatperiod ska nuvarande IT-utrustningen 
lämnas in för översyn och utlämning till de politiker som väljs in för att 
representera olika partier efter 2022-års val. För att effektivisera hanteringen rent 
logistiskt och därigenom minimera risken för störningar i samband med utskick 
och kontakter med ledamöter är det önskvärt att tidigarelägga investeringar i ny 
IT-utrustning till hösten år 2022. Om tilläggsanslag beviljas med 252 00 kronor 
stryks anslagna medel till motsvarande belopp i administrativa enhetens 
investeringsbudget för år 2023. I annat fall behöver den gamla IT-utrustningen 
delas ut till nya politiker för att återigen kallas in för utbyte till ny utrustning 
under januari månad år 2023.
 IT-utrustningens livslängd beräknas till en mandatperiod vilket innebär att nästa 
utbyte är aktuellt efter 2026-års val. Utrustningen kommer inte att erbjudas med 
installerade SIM-kort för mobilt bredband. 

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-09-13 § 158
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-08-30 § 58
Administrativa chefen, Johnny Lövgrens, tjänsteskrivelse.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag med 258 000 kronor till 
administrativa enheten för utbyte och utökning med IT-utrustning för politiker. 
Vidare beslutas att anslagna medel med 252 000 kronor stryks i administrativa 
enhetens investeringsbudget för år 2023.

Beslutet skickas till:
Administrativ chef johnny.lovgren@hagfors.se 

Comfact Signature Referensnummer: 49254SE
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Dnr KS/2022:89

§ 84 - Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan 
Beslut om bedömning av betydande miljöpåverkan togs av Hagfors 
kommunstyrelse 2022-02-14 § 23. Efter att samhällsbyggnadsavdelningen 
konstaterande att bedömning av miljöpåverkan, enligt delegeringsordningen, ska 
beslutas i kommunfullmäktige lyfts ärendet upp på nytt.

Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors håller på att ta fram en ny avfallsplan för 
perioden 2022–2030. I processen ingår att kommunen ska besluta om den nya 
avfallsplanen medför någon betydande miljöpåverkan eller ej enligt 6 kap §§ 3 
och 5 miljöbalken. Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap §1 andra stycket 
miljöbalken att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en 
hållbar utveckling främjas

Avfallsplanen förutsätter inte anläggande av sådan verksamhet eller 
genomförande av en åtgärd som anges i SFS 2017:966 § 6 punkt 1 eller i bilagan 
till miljöbedömningsförordningen då inga sådana mål eller krav ställs i den nya 
avfallsplanen. De åtgärder avfallsplanen föreslår bedömer kommunerna ryms 
inom den nuvarande verksamheten och de tillstånd som idag föreligger.

Vid samrådet med Länsstyrelsen i Värmland (2021-09-02), ansågs det inte heller 
att den föreliggande avfallsplan för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och 
Munkfors enligt kap 6 § 6 kan anses ha betydande miljöpåverkan som kräver 
vidare undersökning med automatik.
Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors bedömer därför att 
föreliggande avfallsplan inte medför en betydande miljöpåverkan utifrån 
miljöbalkens syfte.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-09-13 § 159
Tf. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse, 2022-09-05

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nya avfallsplanen inte medför någon betydande 
miljöpåverkan.

Comfact Signature Referensnummer: 49254SE
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Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
GVA-chef Emil Florell
Driftledare Leif Nilsson
Miljö- och byggavdelningen
Sunne kommun, kommun@sunne.se 
Torsby kommun, torsby.kommun@torsby.se 
Munkfors kommun, kommun@munkfors.se 
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Dnr KS/2021:270

§ 85 - Beslut att anta förslag till Detaljplan för Brage 
10, Hagfors kommun, Värmlands län 
Hagfors kommun har, på uppdrag av den privata fastighetsägaren till Brage 10 
(Dalavägen 5 i Hagfors), upprättat antagandehandlingar daterade 2022-06-16 
gällande “Förslag till DETALJPLAN FÖR BRAGE 10 i Hagfors, Hagfors 
kommun, Värmlands län. Beställarens konsult har varit Klara arkitekter AB. 

Planen har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900 (med ändringar t.o.m. SFS 2021:788). 

Sammanfattning av planens syfte, innebörd och konsekvenser
Planområdet är ca 5 300 kvadratmeter. Fastigheten Brage 10 är privatägd. 
Hagfors kommun äger markområdena närmast runt fastigheten. Planförslaget 
avser att ersätta gällande detaljplan (1783-P94/4) från 1994, som enbart medger 
användning för skola (S). Idag bedrivs kontorsverksamhet i byggnaden vilket 
varit möjligt tack vare tidsbegränsade bygglov och därför har fastighetsägaren 
ansökt om och fått planbesked för att ta fram och pröva ett nytt förslag till 
detaljplan med ändrad användning som möjliggör kontorsverksamhet (K) samt 
bostäder (B). 

Gällande plan är från 1994. Byggnaden omfattas av en skyddsbestämmelse (9) 
vars syfte är att ge den värdefulla byggnaden ett långsiktigt skydd som inkluderar 
förbud mot rivning. Intentionerna att ge den värdefulla byggnaden ett långsiktigt 
skydd har överförts till den nya planen. Byggnaden förses med en separat 
bestämmelse om förbud mot rivning (rl) och en separat varsamhetsbestämmelse 
(kl) som medger varsam ombyggnad. För att värna om byggnadens och 
bebyggelsemiljöns karaktär införs utformningsbestämmelse (fi) - balkong får inte 
finnas respektive (f2) som reglerar att fasadmaterial ska vara av trä och målas i en 
ljus traditionell oljefärskulör alternativt i faluröd kulör. 

Med undantag av kvartersmark med användningsområde KB (motsvarande 
befintlig byggnad) införs begränsningar av markens utnyttjande. Dels införs en 
bestämmelse med prickmark som anger var marken inte får förses med 
byggnadsverk. Dels införs markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (u-stråk) och dels införs bestämmelse med korsmark som anger 
var komplementbyggnader får uppföras. Huv8udbyggnadens högsta nockhöjd är 
satt till 10 meter och komplementbyggnaders högsta nockhöjd är satt till 3 meter. 

Comfact Signature Referensnummer: 49254SE
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Befintlig byggnad är belägen nära länsväg 246 (Dalavägen) i öster och 
Uddeholmsvägen i väster. För att byggnaden ska få lov att användas för 
bostadsändamål måste lagstiftningen följas. I Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader, finns bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus från spår- och vägtrafik vid bostadsbyggnader. 

För att bedöma planområdets utsatthet för trafikbuller har konsulten gjort en 
trafikbullerberäkning där hänsyn tagits till trafikbuller från Dalavägen (länsväg 
246) öster om planområdet och Uddeholmsvägen väster om planområdet. 
Bullerberäkningen är baserad på den senast utförda trafikmätningen från 2017. 
Bedömningen har gjorts att bullerberäkningsprogrammets landsbygdsinställning 
bäst överensstämmer med bebyggelsestrukturen i omgivningen. 
 Dalavägen omfattas av hastighetsbegränsning 50 km/h. Avståndet mellan 

Dalavägens mitt och byggnads fasad är ca 30 meter. Enligt bullerberäkningen 
klaras riktvärdet vid fasad med 7 dBA (år 2022) och med 6 dBA (år 2040). 

 Uddeholmsvägen omfattas av hastighetsbegränsning 30 km/h. Närmaste 
avstånd mellan byggnads fasad och Uddeholmsvägens mitt är ca 50 meter. 
Enligt bullerberäkningen klaras samtliga riktvärden vid fasad mot väster. 
Därav kan en gemensam uteplats anordnas inom den västra delen av 
planområdet utan krav på anordningar för bullerskydd. Om bostäder 
ska finnas så ska minst en uteplats finnas i ett läge där riktvärdet för buller 
inte överskrids. Därför införs en bestämmelse om skydd mot störningar (ml).

Kombinationen av användningsbestämmelserna KB (för kontor och bostäder) 
syftar till att göra planen mer långsiktigt flexibel vilket kan bidra till att minska 
risken för att byggnaden kommer stå tom Om kontorsverksamhet inte längre 
skulle vara aktuell medger planen användning för bostäder som då kan prövas 
genom ansökan om bygglov. 

Planen är förenlig med Ditt Värmland kulturmiljö 209 Hagfors och Fördjupad 
översiktsplan för Hagfors stad (FÖP) som bl. a anger rekommendationer om att 
bibehålla stadsbildens sammanhållna helhetsuttryck och enhetliga karaktär i 
byggnadsstil, material och färgsättning. 
Ett genomförande av planen är lämpligt och överensstämmer med Ditt Värmland 
kulturmiljö 209 Hagfors, Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad 1998 och 
intentionerna i översiktsplanen, Bostadsförsörjningsprogram (2017-2027) samt 
Hagforsstrategin. 

Hagforsstrategin går ut på att stärka Hagfors så kallade sju styrkor, bl. a Kulturens 
arv och Modigt fôlk som ingår i det prioriterade området Livsmiljö åt alla. Planen 
bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd miljö samt lokala 
miljömål i Hagforsstrategin, bl. a mål 1. Befolkningsutvecklingen ska vara 
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positiv, mål 2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva 
och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet samt mål 24. Alla hushåll och 
företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100Mbit/s. 

När den antagna detaljplanen har vunnit laga kraft ersätter den plan (1783-P94/4) 
från 1994. 

Handlingar i ärendet
Planhandlingar till antagande: 
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-09-13 § 164
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-08-30 § 64
Planarkitekt Annika Ekbloms tjänsteskrivelse 2022-08-23
Besvärshänvisning tillhörande beslut att anta detaljplanen. 
Granskningsutlåtande med bilaga daterad 2022-06-16. 
Planbeskrivning, antagandehandling 2022-06-16. 
Plankarta, antagandehandling 2022-06-16 (med grundkarta). 

Tidigare beslutade planhandlingar: 
Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2021-11-22, beslutad i 
KLU § 103, 2021-12-14. 
Fastighetsförteckning upprättad 2021-11-25 (omfattas av GDPR), beslutad i KLU 
§ 103, 2021-12-14. 
Samrådsredogörelse upprättad 2022-03-07, beslutad i KS § 67, 2022-04-11. 

Tidigare beslut: 
Beslut om granskning KS § 67, 2022-04-11. 
Beslut om samråd KLU § 103, 2021-12-14. 
Beslut om planbesked KLU § 40 2021-06-01. 

Övriga dokument: 
Hagfors kommuns översiktsplan 2000 och Fördjupad översiktsplan för Hagfors 
stad 1998. 
Hagfors kommuns Trafiknätsanalys beslutad i KS § 28, 2000-03-14. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2022-06-16, i 
enlighet med 5 kap 23 & plan- och bygglagen samt att anta Förslag till 
DETALJPLAN FÖR BRAGE 10, Hagfors kommun, Värmlands län, daterad 
2022-06-16 i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen samt att upphäva 
motsvarande område i gällande detaljplan. 
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Beslutet skickas till:
Beställare - Edifice Hagfors AB: jan@nestas.se 
Konsult Klara arkitekter AB: axel@klara.se och adam@klara.se 
Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se 
Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se 
Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se 
Räddningstjänsten: hakan.finnkvist@hagfors.se 
Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se 
Tf. samhällsbyggnadschef: emil.florell@hagfors.se 
GIS-ingenjör: ricardo.archer@hagfors.se 
Vattenförvaltare: johannes.ainegren@hagfors.se 
Naturvårdshandläggare: liisa.larsson@hagfors.se 
Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se
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Protokoll 2022-09-26

Kommunfullmäktige

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

Dnr KS/2021:498

§ 86 - Revidering av reglemente för 
hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans 
Hjälpmedelsnämnden inhämtade 2020 yttrande i frågan om revidering av 
reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans. I svar till 
Hjälpmedelsnämnden meddelade Hagfors kommun att det inte fanns något att 
yttra i frågan om nämndens ledamöters möjlighet att delta på distans utifrån 
beskrivna förutsättningar. 

Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får 
delta i en nämnds sammanträden på distans. Under maj månad 2022 inkom 
Hjälpmedelsnämnden med önskemål om att samtliga huvudmän i 
Hjälpmedelsnämnden ska fatta likalydande beslut. Regionfullmäktige fattade 
beslut 2022-06-08.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-09-13 § 166
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-08-29 § 138
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på 
distans, Isabelle Edgren, Regionjurist
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland 
tjänsteskrivelse,  Isabelle Edgren, Regionjurist
Reglemente hjälpmedelsnämnden i Värmland
Tjänsteskrivelse; Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande 
närvaro på distans, Maria Persson, Socialchef.

Beslutsgång
Thony Liljemark (OR) och Pernilla Boström (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för 
Hjälpmedelsnämnden. 

Beslutet skickas till
Isabelle Edgren, Regionjurist
Maria Persson, Socialchef

Comfact Signature Referensnummer: 49254SE
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Protokoll 2022-09-26

Kommunfullmäktige

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

Dnr KS/2022:326

§ 87 - Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 
2023 
Värmlands läns Kalkningsförbund har i skrivelse daterad den 8 juni 2022 
meddelat Hagfors kommun den beräknade kostnaden för kalkning år 2023. 
Kostnaden baseras på gällande kalkningsplan för länet, som för år 2023 anger att 
3 842 ton kalk ska spridas inom kommunens gränser. Beräknad total kostnad är 
4 464 243 kronor varav Hagfors kommuns andel är 465 366 kronor. 
Mellanskillnaden täcks av statsbidrag. 
Kalkning av sjöar och vattendrag är en viktig åtgärd för biologiskt mångfald 
varför det är helt nödvändigt att fortsätta kalkningen under överskådlig tid.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-09-13 § 168
Tf. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Värmlands läns kalkningsförbunds skrivelse, 2022-06-08

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följa kalkningsförbundets förslag och anta den 
redovisade avgiften för kalkning avseende år 2023 på 465 366 kronor.

Beslutet skickas till
info@kalkningsforbundet.se 
Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 
T.f. samhällsbyggnadschef Emil.florell@hagfors.se
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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/2022:391

§ 88 - Årsredovisning 2021 för Värmlands läns 
vårdförbund 
Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat årsredovisningen för 
år 2021.

Hagfors kommun är en av medlemskommunerna i Värmlands läns Vårdförbund 
och får årsredovisningen för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

De av medlemmarna utsedda revisorerna har granskat verksamheten för 
Värmlands läns Vårdförbund under 2021.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2022-04-27 att årsredovisningen 
godkänns av respektive fullmäktige och att direktionen och de enskilda 
ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-09-13 § 169
Årsredovisning Värmlands läns Vårdförbund 2021
Protokollsutdrag direktionen, 2022-03-24 § 8
Protokollsutdrag direktionen, 2022-06-02 § 21
Granskning av årsredovisning PWC 2021
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021
Revisionsberättelse för år 2021

Beslutsgång
Thony Liljemark (OR) och Pernilla Boström (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Värmlands läns 
Vårdförbund för år 2021 och beviljar direktionens ledamöter ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till
Värmlands läns Vårdförbund, Box 93, 667 22 Forshaga
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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/2022:344

§ 89 - Avsägelse av uppdrag - Tomas Braneby 
Tomas Braneby (OR) avsäger sig i skrivelse 2022-08-09 sitt uppdrag som 
ersättare i individ- och omsorgsutskottet.

Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds tjänsteskrivelse, 2022-09-11
Tomas Branebys avsägelse, 2022-08-09

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
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Protokoll 2022-09-26

Kommunfullmäktige

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

Dnr KS/2022:345

§ 90 - Avsägelse av uppdrag - Jan Pfeiffer 
Jan Pfeiffer (OR) avsäger sig i skrivelse 2022-08-09 sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och byggnämnden.

Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds tjänsteskrivelse, 2022-09-11
Jan Pfeiffers avsägelse, 2022-08-09

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad
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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/2022:23

§ 91 - Anmälningsärenden 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-06-27 §§ 51-80

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-08-09 §§ 148-154

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-09-13 §§ 155-173

Dnr KS/2022:241, handling 4633
Svar på revisionsrapport: Granskning av god ekonomisk hushållning och 
finansiella risker

Dnr KS/2022:327, handling 4325
Medborgarförslag - Hundlatriner i Sättra

Dnr KS/2022:342, handling 4451
Medborgarförslag - Skapa städgrupper inom hemtjänsten

Dnr KS/2022:392, handling 4333, 4334 och 4335
Medborgarförslag - Önskemål om hundrastgård i Hagfors

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____
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