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Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl. 09:00-15:10, ajournering 12:00-13:45, 14:10-
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Beslutande Jens Fischer (OR), §§ 167-183, 185-190
Tomas Pettersson (S)
Boo Westlund (OR), ordförande § 184
Pernilla Boström (S)
Peter Åkerström (OR)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)
Birgitta Söderlund (OR)
Malin Ericsson (S)
Thony Liljemark (OR)
Sten-inge Olsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Jan Klarström (SD)

Övriga Erik Fröjel (S)
Margot Carlsson (S)
Tomas Braneby (OR)
Camilla Hülphers (OR)
Malin Lindh (S)
Roger Brodin (M)
Emma Koskelainen (L), 09:00-12:00
Richard Bjöörn, kommunchef
Helena Granlund, kommunsekreterare
Ralf Sundhäll, kommunikatör
Jonas Nilsson, ekonomichef, 10:00-15:10
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, 09:15-10:15
Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef, 09:00-12:00

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2021-11-16 

Avser paragrafer §167 - §190

Sekreterare
Helena Granlund
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Dnr KS/2021:27

§ 167 - Reviderad driftbudget 2022 och plan 2023-2024 
Förslag till driftbudget för år 2022 samt plan för åren 2023 och 2024 innebär ett 
budgeterat resultat för 2022 med 33 673 000 kr, år 2023 med 24 040 000 kr samt 
2024 med 13 593 000 kr.

Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar: 
Att totalt 3 miljoner läggs till en generell lönepott och att ”Marknadsjämförelse 
Värmland” ska vara vägledande för vilka yrkesgrupper som får del av potten.

Att tidigare beslut angående nedläggning av lekplatserna Sunnemo och Råda rivs 
upp och eventuella kostnader arbetas in i budget 2022 till KF.

Att feriearbete för åk2 arbetas in i budget 2022 till KF. 

Boo Westlund (OR) yrkar:
Att summan 100 000 kronor läggs in i Tomas Pettersson (S) yrkande om 
feriearbete för åk2.

Thony Liljemark (OR) yrkar:
Lönebudgeten utökas med 3,5 mkr varav 2 mkr öronmärks för lönejusteringar för 
medarbetare inom individ- och omsorgsavdelningen med vård- och 
omsorgsutbildning undersköterska.

Stellan Andersson (C) yrkar:
Bifall till budgetkommitténs förslag.

Beslutsgång
Tomas Petterssons (S) och Thony Liljemarks (OR) yrkanden om lönebudget
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 
finner bifall för Thony Liljemarks (OR) yrkande genom votering. 

Feriearbete för årskurs 2
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 
finner bifall för Tomas Petterssons (S) och Boo Westlunds (OR) yrkanden genom 
acklamation. 

Tidigare beslut om nedläggning av lekplatserna i Sunnemo och Råda rivs 
upp 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) besvarar yrkandet: 

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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Verksamheten har fått i uppdrag att tidigarelägga en genomlysning av antal barn i 
olika områden i kommunen. Genomlysningen kommer att påbörjas under vintern 
21/22. 
Genomlysningen ska vara en vägledning kring kommunala lekplatser i 
kommunen och hur de ska vara i utförande avseende lekutrustning. 
Dessutom har verksamheten fått i uppdrag som en del ovanstående utredning att 
se över och skapa planer kring hur nivån och vilken lekutrustning som ska finnas 
på våra skolor/förskolor. 
Socialdemokraternas yrkanden avseende att ta bort de kommunala lekplatserna i 
Sunnemo och Råda bifaller vi inom OR då det är en del av uppdraget avseende 
nya riktlinjer kring kommunala lekplatser. 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 
finner bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation. 

Omröstningsresultat
Ja-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande
Nej-röst innebär bifall till Thony Liljemarks (OR) yrkande

Jens Fischer (OR) Nej
Tomas Pettersson (S) Ja
Boo Westlund (OR) Nej
Pernilla Boström (S) Ja
Peter Åkerström (OR) Nej 
Göran Eriksson (S) Ja
Stellan Andersson (C) Avstår
Birgitta Söderlund (OR) Nej
Malin Ericsson (S) Ja
Thony Liljemark Nej 
Sten-Inge Olsson (S) Ja
Anna-Karin Berglund (C) Avstår
Jan Klarström (SD) Nej

5 ja-röster
6 nej-röster
2 avstår

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag
Nej-röst innebär bifall till Thony Liljemarks (S) yrkande

Jens Fischer (OR) Nej
Tomas Pettersson (S) Avstår
Boo Westlund (OR) Nej

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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Pernilla Boström (S) Avstår
Peter Åkerström (OR) Nej 
Göran Eriksson (S) Avstår
Stellan Andersson (C) Ja
Birgitta Söderlund (OR) Nej
Malin Ericsson (S) Avstår
Thony Liljemark Nej 
Sten-Inge Olsson (S) Avstår
Anna-Karin Berglund (C) Ja
Jan Klarström (SD) Nej

2 ja-röster
6 nej-röster
5 avstår

Handlingar i ärendet
Budgetkommitténs protokoll, 2021-11-01 § 4
Budgetkommitténs förslag till reviderad budget 2022 samt plan 2023-2024

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2022 samt plan för åren 2023 och 
2024, med föreslagna ändringar och yrkanden, innebär ett budgeterat resultat för 
2022 med 32 448 000 kr, år 2023 med 21 065 000 kr samt 2024 med 10 618 000 
kr.

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

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

Protokollsanteckningar
Roger Brodin (M): ”Moderaterna ställer sig frågande till detaljerna kring Fasaden. 
Vi anser att detaljer i ärendet behöver tydliggöras ytterligare innan man kan gå till 
beslut. 

L och M vill att de två miljoner som i budgetkommitténs förslag ligger som 
utökad löneökningsvolym istället används till åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön för arbetsgruppen undersköterskor genom en ökad bemanning.”

Socialdemokraterna ställer frågan om verksamheten sett över möjligheten att sälja 
fastigheten (Lillstugevägen) till någon entreprenör som kan renovera fastigheten 
för lägenheter eller andra ändamål.

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2021:27

§ 168 - Reviderad investeringsbudget 2022 och plan 
2023-2024 
Förslag till investeringsbudget för år 2022 samt plan för åren 2023 och 2024 
innebär en budgeterad investeringsvolym för år 2022 med 66 605 000 kr, 2023 
med 128 900 000 kr samt 2024 med 163 700 000 kr.

Handlingar i ärendet
Budgetkommitténs protokoll, 2021-11-01 § 5
Budgetkommitténs förslag till reviderad budget 2022 samt plan 2023-2024

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2022 samt 
plan för åren 2023 och 2024 innebärande en budgeterad investeringsvolym för år 
2022 med 66 605 000 kr, år 2023 med 128 900 000 kr samt 2024 med 163 700 
000 kr.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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Dnr KS/2021:28

§ 169 - Verksamhets- och budgetuppföljning 
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-september uppgår till 
522,2 miljoner kronor (mkr) vilket är 17,3 mkr lägre än budget (3,2 %). SKR:s 
prognos från 2021-09-30 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 21:35) har 
använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat 
om totalt 22,9 mkr. Prognosen är dock fortsatt osäker.
Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och 
därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt 
följande:
● Barn- och bildningsutskottet 5,7 mkr
● Individ- och omsorgsutskottet 6,6 mkr
Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 12,3 mkr. 
Efter detta skulle ca 6,9 mkr återstå av avsättningen. Vidare antas hela, 7,6 mkr, 
av verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade kostnadsökningar inom 
Individ- och omsorgsutskottet alternativt samhällsbyggnadsavdelningen.
Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader 
med hänvisning till pandemin för perioden januari-september 2021. Återbetalning 
för januari till och med augusti har skett vilket hänsyn tagits till i årsprognosen, 
samtliga intäkter har bokförts på kommunledningsavdelningen. Kompensationen 
uppgår i prognosen hittills till 4,7 mkr.
Utfördelning av löneökningspott för lönerevision per 2021-04-01 har skett. Av 
totala potten om 10,6 mkr har 10,3 mkr utfördelats. Återstående 0,3 mkr förbättrar 
kommunens årsprognos. Fördelningen till verksamheterna på årsbasis har 
fördelats enligt följande:

 Kommunledningsavdelningen 0,6 mkr

 Samhällsbyggnadsavdelningen 0,7 mkr

 Miljö- och byggnadsnämnd 0,1 mkr

 Barn- och bildningsutskott 3,1 mkr

 Individ- och omsorgsutskott 5,8 mkr

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 14,3 
mkr lägre jämfört med budget (1,9%). De större avvikelserna mot budget i 
helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:
● Individ och omsorgsutskott -10,9 mkr
● Kommunledningsavdelningen +21,2 mkr
● Skatteintäkter o generella bidrag +22,9 mkr
Underskottet inom Individ- och omsorgsutskottet består av 7,5 mkr avseende en 
prognos för kostnader för skyddsutrustning med anledning av pandemin. I 

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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dagsläget finns inget beslut att kommunerna ska kompenseras för merkostnader 
för pandemin under 2021. Kommer ett sådant beslut minskar underskottet med 
motsvarande.
Kommunledningsavdelningens prognostiserade överskott om 21,2 mkr avser 
beror på engångseffekter till allra största del. Här har bokförts resterande del av 
ersättning för coronarelaterade överkostnader för 2020 uppgående till 12,0 mkr, 
ersättning för höga sjuklönekostnader 4,7 mkr samt effekt vid likvidation av 
Hantverkaren 12 KB 3,4 mkr. Syftet med Hantverkaren 12 KB var enbart att 
formellt äga primusfastigheten. Fastigheten såldes under mars månad 2021 och 
det uppstod en realisationsvinst i bolaget. Nu planeras för likvidation av bolaget 
under hösten/vintern 2021 och då kommer realisationseffekten att flyttas till 
kommunen.
Budgeterat resultat för 2021 enligt beslut i november 2020 av 
kommunfullmäktige var +1,5 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +42,1 mkr (5,3%).

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

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

Beslut
Rapporten godkänns.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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Dnr KS/2021:504

§ 170 - Kvalitetsrapporter förskola 
Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 
brister rättas till. 

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport över verksamheternas arbete. Dessa rapporter görs på 
övergripande nivå i form av övergripande kvalitetsrapport och på lokal nivå i 
form av lokala kvalitetsrapporter för varje enhet. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 § 100
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-10-18
Bilaga kvalitetsrapport förskolan Asplund 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport förskolan Milan 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport förskolan Myran 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport förskolan Prästkragen 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport förskolan Solrosen 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport förskolan Treklövern 2020-2021

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kvalitetsrapporterna för Hagfors kommuns förskolor 
2020-2021.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
Mia Grahn, rektor
Shanti Antonsson, rektor
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Dnr KS/2021:504

§ 171 - Kvalitetsrapporter grundskola/grundsärskola 
Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 
brister rättas till. 

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport över verksamheternas arbete. Dessa rapporter görs på 
övergripande nivå i form av övergripande kvalitetsrapport och på lokal nivå i 
form av lokala kvalitetsrapporter för varje enhet. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 § 99
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-10-18
Bilaga kvalitetsrapport Kyrkhedens skola F-3 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport Kyrkhedens skola 4-9 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport Kyrkhedens grundsärskola 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport Råda skola 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport Sunnemo skola 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport ÄBC F-3 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport ÄBC 4-6 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport ÄBC 7-9 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport ÄBC grundsärskola 2020-2021

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kvalitetsrapporterna för Hagfors kommuns 
grundskolor och grundsärskolor 2020-2021.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
Anna Erkgärds, rektor
Anja Heidkamp, rektor
Eva-Lena Jonsson, rektor
Pär Hammar, rektor
Daniel Sohl, rektor
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Dnr KS/2021:504

§ 172 - Kvalitetsrapporter 
gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 
brister rättas till. 

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport över verksamheternas arbete. Dessa rapporter görs på 
övergripande nivå i form av övergripande kvalitetsrapport och på lokal nivå i 
form av lokala kvalitetsrapporter för varje enhet. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 § 101
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-10-18
Bilaga kvalitetsrapport Älvstrandsgymnasiet 2020-2021
Bilaga kvalitetsrapport gymnasiesärskolan 2020-2021

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kvalitetsrapporterna för Hagfors kommuns 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020-2021.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
Carina Ek Stenmark, rektor
Kristina Axelsson, rektor
Mattias Schelin, rektor

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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Dnr KS/2021:504

§ 173 - Kvalitetsrapport vuxenutbildning 
Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 
brister rättas till. 

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport över verksamheternas arbete. Dessa rapporter görs på 
övergripande nivå i form av övergripande kvalitetsrapport och på lokal nivå i 
form av lokala kvalitetsrapporter för varje enhet. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 § 102
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-10-18
Bilaga kvalitetsrapport vuxenutbildning 2020-2021

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kvalitetsrapporten för vuxenutbildning i Hagfors 
kommun 2020-2021.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
Mattias Schelin, rektor

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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Dnr KS/2021:505

§ 174 - Lokala arbetsplaner grundskola/grundsärskola 
Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 
brister rättas till. 

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport och lokala arbetsplaner över verksamheternas arbete. 
Arbetsplanerna på lokal nivå görs i form av lokala arbetsplaner för varje 
enhet/verksamhet. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 § 103
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-10-18
Bilaga lokal arbetsplan Kyrkhedens skola F-3 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan Kyrkhedens skola 4-9 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan Råda skola 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan Sunnemo skola 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan ÄBC F-3 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan ÄBC 4-6 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan ÄBC 7-9 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan ÄBC grundsärskola 2021-2022

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer de lokala arbetsplanerna för grundskolor och 
grundsärskola i Hagfors kommun 2021-2022.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
Anna Erkgärds, rektor
Anja Heidkamp, rektor
Eva-Lena Jonsson, rektor
Pär Hammar, rektor
Daniel Sohl, rektor
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Dnr KS/2021:505

§ 175 - Lokala arbetsplaner förskola 
Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 
brister rättas till. 

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport och lokala arbetsplaner över verksamheternas arbete. 
Arbetsplanerna på lokal nivå görs i form av lokala arbetsplaner för varje 
enhet/verksamhet. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 § 104
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-10-18
Bilaga lokal arbetsplan förskolan Asplund 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan förskolan Milan 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan förskolan Myran 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan förskolan Prästkragen 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan förskolan Solrosen 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan förskolan Treklövern 2021-2022

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer de lokala arbetsplanerna för förskolorna i Hagfors 
kommun 2021-2022.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
Mia Grahn, rektor
Shanti Antonsson, rektor
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§ 176 - Lokala arbetsplaner 
gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 
brister rättas till. 

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport och lokala arbetsplaner över verksamheternas arbete. 
Arbetsplanerna på lokal nivå görs i form av lokala arbetsplaner för varje 
enhet/verksamhet. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 § 105
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-10-18
Bilaga lokal arbetsplan Älvstrandsgymnasiet 2021-2022
Bilaga lokal arbetsplan gymnasiesärskola 2021-2022

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer de lokala arbetsplanerna för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i Hagfors kommun 2021-2022.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
Carina Ek Stenmark, rektor
Kristina Axelsson, rektor
Mattias Schelin, rektor
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§ 177 - Lokala arbetsplaner vuxenutbildning 
Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 
brister rättas till. 

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport och lokala arbetsplaner över verksamheternas arbete. 
Arbetsplanerna på lokal nivå görs i form av lokala arbetsplaner för varje 
enhet/verksamhet. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 § 106
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-10-18
Bilaga lokal arbetsplan vuxenutbildning 2021-2022

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer den lokala arbetsplanen för vuxenutbildning i 
Hagfors kommun 2021-2022.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
Mattias Schelin, rektor
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Dnr KS/2021:506

§ 178 - Preliminär organisation gymnasieorganisation 
2022-2023 
För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta processen 
för ansökan till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett 
preliminärt beslut om programutbudet kommande läsår, 2022/2023. Förslaget till 
preliminär gymnasieorganisation redovisas i Bilaga 1 Gymnasieorganisation 
läsåret 2022/2023.

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 § 107
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-10-18
Bilaga 1. Gymnasieorganisation läsåret 2022/2023

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer den preliminära gymnasieorganisationen för läsåret 
2022/2023 enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Carina Ek-Stenmark, rektor
Kristina Axelsson, rektor
Antagningsenheten Arvika elevantagningen@arvika.se
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Dnr KS/2021:507

§ 179 - Preliminär organisation gymnasiesärskola 
2022-2023 
För att gymnasieantagning skall kunna starta processen för ansökan till 
kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett preliminärt beslut om 
programutbudet kommande läsår, 2022/2023. Förslaget till preliminär 
organisation för gymnasiesärskolan redovisas i Bilaga 1 Organisation 
gymnasiesärskola läsåret 2022/2023.

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 § 108
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-10-18
Bilaga 1. Organisation gymnasiesärskola läsåret 2022/2023.

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer den preliminära organisation gymnasiesärskola för 
läsåret 2022/2023 enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Mattias Schelin, rektor
Antagningsenheten Arvika, elevantagningen@arvika.se

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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Dnr KS/2021:509

§ 180 - Ansökan om bidrag till skridskoslipmaskin 
Viking HC har inkommit med en ansökan om medfinansiering för inköp av 
skridskoslip. Föreningen har idag verksamhet för yngre barn via Tre kronors 
hockeyskola samt sex lag på ungdom- och juniorsidan. Man är den nordligaste 
föreningen i Värmland och har därav ett begränsat upptagningsområde vilket gör 
att man är beroende av samarbete med andra föreningar samt det befintliga 
hockeygymnasiet. 
Då tekniken ständigt går framåt är det viktigt att hänga med i utvecklingen för att 
vara ett attraktivt alternativ. Föreningen vill att deras utövare samt elever vid 
hockeygymnasiet ska ha samma förutsättningar som utövare i andra föreningar. 
Idag arbetar man enskilt med varje individ när det gäller skridskoåkning, det finns 
ca: 15-20 olika typer av slipningar som ligger till grund för att man som utövare 
får ut maximalt av sin egen teknik. Kostnaden för en ny skridskoslip är hög vilket 
gör det till en stor investering för en liten förening. Enligt offert är det en 
investering på 81 140 kronor exklusive moms (101 425 kronor inklusive moms), 
man hoppas dock kunna genomföra investeringen utifrån följande 
finansieringsplan;
Siffrorna redovisas utifrån ovan angivet pris inklusive moms (101 425 kronor). 
Bidrag från Länsstyrelsen - Fonderade bygdemedel: 60 750 kronor, Hagfors 
kommun: 26 925 kronor samt egen insats: 13 750 kronor.

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-02 § 78
Förening- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-10-27
Ansökan, Viking HC

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Viking HC medfinansieringsbidrag på 26 925 kronor 
under förutsättning att beslut från Länsstyrelsen fattas. Kostnaden belastar 2021-
års resultat.

Beslutet skickas till:
leo.larsson@hagfors.se
Viking HC Mats Nilsson kansli@vikinghc.se 
Ekonomikontoret

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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Dnr KS/2021:500

§ 181 - Ansökan om bidrag till ridhusbotten och 
speglar 
Hagfors-Uddeholms ridklubb är en ideell förening med tävlingsverksamhet, 
föreningen grundades i början av 1950-talet och bedriver sedan 2018 ingen 
ridskoleverksamhet men har som ambition att rusta anläggningen och på sikt 
återuppta ridskoleverksamheten. Man har idag uppstallning, regelbundna 
träningar och välbesökta tävlingar samt en ungdomssektion som anordnar 
aktiviteter för barn och unga.
Ett första steg i att rusta inför framtiden är byte av underlag i föreningens ridhus. 
Detta är ett omfattande arbete som innebär att man gräver ur gammalt material, 
lagar nedre delen av sargen som har rötskador, innan man lägger in nytt material. 
Man kommer också att sätta upp speglar längs ena kortsidan för att ytterligare 
förbättra förutsättningarna för träning.
Totalkostnad för arbetet uppgår till 236 225 kronor och finansieringsplanen är 
bidrag från Länsstyrelsen - fonderade bygdemedel 130 000 kronor (beviljat), 
medfinansiering Hagfors kommun 90 000 kronor samt egen insats på 16 225 
kronor plus eget arbete.

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-02 § 79
Förening- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse 2021-10-27
Ansökan, Hagfors-Uddeholms ridklubb

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Hagfors-Uddeholms ridklubb medfinansiering på 
90 000 kronor för ovanstående investering. Kostnaden belastar 2021-års resultat.

Beslutet skickas till:
Leo.larsson@hagfors.se
helengadevall@gmail.com 
Ekonomikontoret

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE
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Dnr KS/2021:517

§ 182 - Beslut om omorganisation av Miljö- och 
byggavdelningen fr.o.m. 2022-01-01 
I samband med att tidigare avdelningschef för Miljö- och byggnadskontoret 
avslutade sin anställning har diskussioner om hur avdelningen ska organiseras 
förts. 
En del i underlaget har varit att se på hur frågan lösts i andra kommuner. Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) har gjort en undersökning bland alla kommuner, 
vilken publicerades under våren 2021. Bland de drygt 200 kommuner som svarat 
säger var tredje kommun att de har separata miljö- och byggförvaltningar medan 
det näst vanligaste är att myndighetsdelarna är en del i större 
samhällsbyggnadsavdelningar. Resultaten i undersökningen är inte sorterade på 
kommunstorlek men sannolikt är det så att sammanslagna förvaltningar är 
vanligast i mindre kommuner. SKR påpekar också att det inte finns några hinder 
för samla verksamhet i gemensamma förvaltningar men att det är viktigt att då 
tydliga göra delegering och rutiner som säkrar oberoendet i 
myndighetsutövningen över den kommunala verksamheten. En viktig del i detta 
är också hur den politiska beslutsnivån ser ut. Här konstateras i undersökningen 
att 86 % har myndighetstillsynen i en nämnd som separeras från den nämnd som 
ansvarar för utförandet.
Det kan alltså konstateras att ett flertal kommuner runt om i Sverige har en 
organisation där Miljö- och byggnadskontor på olika sätt är integrerade i eller har 
organisatorisk samverkan med någon variant av teknisk förvaltning, 
planavdelning eller samhällsbyggnadsavdelning och således är samlade under en 
avdelningschef eller sektorschef. Uppdraget i de olika organisationerna ser såklart 
olika ut men gemensamt för den här typen av organisation är att det skapas 
betydligt bättre förutsättningar för en ökad samverkan mellan funktioner som är 
beroende av varandra i ett senare skede av verkställande av beslut som till 
exempel planeringsfunktion och bygglov samt vissa gemensamma intressen 
såsom analyser av luft, buller och föroreningar. 
En gemensam organisation med en gemensam avdelningschef där miljö- och 
byggchef anställs som verksamhetschef och ingår i 
samhällsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp bedöms även skapa förbättrade 
förutsättningar för implementering och gemenskap kring beslut och riktlinjer som 
är gemensamt för förvaltningen som helhet, då den som är chef för verksamheten 
ingår i ett större sammanhang och får kollegialt stöd inom ramen för sitt 
ledarskap. 
Genom att sammanföra avdelningarna skapas också ökade möjligheter att erbjuda 
de medarbetare som önskar en annan bredd och delaktighet i andra typer av 
uppdrag som kan kopplas till deras sakkunskap för att på så vis skapa mer 
varierade arbetsuppgifter och delaktighet i den kommunala planeringen. En ökad 
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grad av insyn och delaktighet samt förbättrade möjligheter till utveckling bedöms 
ha positiva effekter på såväl kort som lång sikt. 
Utöver de fördelar kring gemenskap och samarbete som kan identifieras kan 
omorganisationen också innebära positiva effekter ekonomiskt då organisationen 
kan minskas med en avdelningschef och miljö och byggchef anställs som 
verksamhetschef istället. 
Den eventuella risk med omorganisationen som har identifierats är, som 
konstaterats ovan, det faktum att miljö- och byggkontoret utövar tillsyn på några 
av samhällsbyggnadsavdelningens funktioner idag. 
Detta kommer att kvarstå och bedöms vara hanterbart enligt gängse regelverk 
genom att verksamhetschefen för Miljö- och byggkontoret kommer vara den som 
ansvarar gentemot den separata nämnden och samhällsbyggnadschef ansvarar 
fortsättningsvis gentemot Kommunledningsutskottet. Miljö och 
byggnadsnämnden kommer således inte att beröras av förändringen eller 
förändras i sin ställning och position i den politiska organisationen på något sätt. 
Det enda skillnaden för miljö och byggnämnden kommer bli att det är en 
verksamhetschef som rapporterar mot nämnd till skillnad mot tidigare då 
avdelningschef ansvarade för rapportering mot nämnd. 
Därigenom behålls den struktur på ansvarsfördelning som finns sedan tidigare 
även om ansvaret flyttas från en avdelningschef till en verksamhetschef. 
Rutiner för frågor som berör eventuella jävssituationer finns idag och förväntas 
efterlevas även efter en omorganisation, vilket bedöms säkerställa det oberoende 
som SKR betonar i sin skrift.
MBL-förhandling kommer att genomföras under hösten. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-02 § 81
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-10-27

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen omorganisation att gälla från och med 
2022-01-01

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se 
Personalchef Felicia Weinberg felicia.weinberg@hagfors.se 
Kommunchef Richard Björn richard.bjoorn@hagfors.se 
Miljö och byggnadsnämnd miljo.bygg@hagfors.se 
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Dnr KS/2021:518

§ 183 - Beslut om att medge upphävande av 
arrendeavtal och inlösen av byggnaden avseende 
Blomstugan, Hagfors 2:70 
Hagfors Hembygdsförening har till Hagfors Kommun inkommit med information 
om att verksamheten framgent ser utmaningar i att kunna hantera drift och skötsel 
av Blomstugan, belägen inom fastigheten Hagfors 2:70. 
Föreningen har sedan en tid arbetat med att samla sin verksamhet vid Hagfors 
Hembygdsgård för att förenkla och underlätta sitt arbete och samla de ideella 
krafter som finns. Föreningen har också haft kontakt med kommunen i frågan om 
huruvida en överlåtelse av byggnaden är förenlig med de avtal som finns samt 
byggnadens syfte och värde. 
Blomstugan har ägts och förvaltats av Hembygdsföreningen sedan 1956 och är 
Hagfors äldsta byggnad och bedöms därmed vara av ett stort allmänt intresse för 
bevarande. 
Marken upplåts idag till föreningen utan avgift i enlighet med det gåvoavtal som 
skrevs i samband med att marken skänktes till Hagfors Stad 1967. 
Genom att upphäva arrendeavtal och ersätta föreningen för det byggnadsvärde 
som finns motsvarande 120 000 kronor överlåts byggnaden till Hagfors Kommun 
och kan därefter förvaltas enligt fackmannamässiga principer utifrån det kulturella 
värde byggnaden har. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-02 § 82
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-27
Bilaga 1 - Arrendeavtal
Bilaga 2 - Gåvobrev
Bilaga 3 - Kartbilaga 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget att upphäva arrendeavtalet 
och ersätta föreningen med 120 000 kronor. Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadschef i uppdrag att teckna erforderliga avtal och 
överenskommelser som krävs för att upphäva arrendet och lösa ut Blomstugan 
från föreningen samt att verksamheten får i uppdrag att göra en plan för vad 
Blomstugan ska användas till och redovisa för kommunledningsutskottet.
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Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se 
Fastighetschef Conny Meijer conny.meijer@hagfors.se 
GIS-ingenjör Ricardo Archer ricardo.archer@hagfors.se 
Planarkitekt Annika Ekblom annika.ekblom@hagfors.se 
Utvecklingschef Lars Sätterberg lars.satterberg@hagfors.se 
Hagfors Hembygdsförening, Krokvägen 11, 683 33  Hagfors
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Dnr KS/2020:528

§ 184 - Svar på medborgarförslag - Önskemål om 
avstängning för genomfart mellan Lastarebacken och 
södra delen av Ängfallhedsvägen i Dalen 
Hagfors Kommun har mottagit ett medborgarförslag som syftar till att förbättra 
trafiksäkerheten för en del av Ängfallhedsvägen. Den aktuella vägsektionen är 
cirka 600 meter lång, vägbredden är cirka 7,5 meter och högst tillåtna hastighet är 
30 kilometer per timme. Ängfallhedsvägen är en uppsamlingsgata för flera 
bostadsgator och det är möjligt att ansluta såväl från norr som söder. Längs vägen 
färdas även oskyddade trafikanter. På sträckan finns sedan tidigare fartdämpande 
åtgärder i form av fartgupp samt avsmalning av vägen. Under sommaren har 
boende även tillåtits ställa ut blomlådor som farthinder. Gatans standard och 
trafikbelastning samt hastighet bedöms vara normal. 

En tidigare trafikmätning visar att 87 % av de fordon som färdas på vägen håller 
en hastighet om maximalt 35 km/tim, endast 4 % av fordonen höll vid 
mätperioden en hastighet över 40 km/tim. Den högsta uppmätta hastigheten 
uppgår till 63 km/tim och har noterats vid enstaka tillfälle och bedöms inte vara 
frekvent förekommande. Trafikmätningen visar således att en övervägande del av 
trafikanterna håller hastigheten och det är en mycket låg andel som färdats i 
hastigheter om 40 km/h eller mer. Jämfört med andra mätningar som genomförts i 
kommunen är hastighetsefterlevnaden på den aktuella gatan väsentligt högre än 
genomsnittet. Trafiksituationen bedöms som lugn och utifrån den aktuella 
mätningen finns inga beteenden som indikerar på behov av trafiksäkerhetshöjande 
eller hastighetsdämpande åtgärder. Däremot kan det faktum att gatan är en 
uppsamlingsgata innebära att det upplevs vara mycket trafik vissa tider, vilket i 
kombination med att flera trafikslag samsas om vägrummet, kan påverka 
upplevelsen av trafiksäkerheten. 

Dalen är ett stort sammanhållet bostadsområde med möjlighet till infart antingen 
via riksväg 246 eller via Görsjövägen och Ängfallhedsvägen. Den stängning som 
föreslås skulle innebära en avgränsning av södra delen av Dalen. I södra delen av 
Dalen skulle cirka 40 hushåll fortfarande behöva nyttja anslutningen via 
Görsjövägen för att nå sina bostäder, övriga hushåll samt besökare till norra och 
mellersta Dalen behöver vid en sådan stängning nyttja den norra infarten. 
Uppskattningsvis kommer ca 100 hushåll samt besökare till den kooperativa 
förskolan behöva nyttja den norra infarten. 

Att begränsa framkomligheten på Ängfallhedsvägen skulle förvisso medföra 
minskad trafik förbi för de närmast berörda hushållen i södra Dalen men högst 
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troligt innebära en ökad belastning på andra anslutningar samt innebära en extra 
körsträcka med ca 1,5 km för bland annat sophämtning, postutdelning och övriga 
transporter. En stängning av vägen innebär också att vägen behöver anpassas med 
en vändzon. 

Då trafikmiljön sammantaget inte bedöms vara onormal eller otrygg samt det 
faktum att en stängning enbart gynnar ett fåtal fastigheter i området till följd av 
ökad olägenhet för service samt ökad belastning på andra gator har 
samhällsbyggnadsavdelningen gjort bedömningen att den föreslagna stängningen 
inte är lämplig. Avdelningen har gjort bedömningen utifrån de underlag och 
förutsättningar som finns att trafiksituationen inte är av sådan karaktär att 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs. 

Då trafikmiljön trots det upplevs som otrygg har avdelningen ändå genomfört en 
översyn över området som helhet och tagit fram ett preliminärt förslag på hur man 
skulle kunna arbeta för att förbättra den upplevda trafikmiljön i området och då 
särskilt längst med matargatan, Ängfallhedsvägen, utan att begränsa 
framkomligheten och fortsatt möjliggöra angöring till området från flera håll. 
Då det troligen är mängden trafik i kombination av avsaknad av separata stråk för 
oskyddade trafikanter som kan vara orsaken till att man upplever otrygghet har 
avdelningen sett över hur gatan skulle kunna anpassas för att öka 
trygghetskänslan för samtliga som färdas längst med sträckan, utan att det belastar 
andra delar av området negativt. 
Förslaget innebär att vägen breddas och delas upp i GC-väg och bilväg för att 
separera trafikslagen. GC-vägen sträcker sig längs med Ängfallhedsvägen och ger 
ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Detta medför att körbanan för bilar 
krymper. Chikaner placeras där GC-vägen delar sig i två riktningar på 
Ängfallhedsvägen. 
För att vägleda oskyddade trafikanter kan övergångställe införas där behov finns 
för att korsa vägen för att nå anslutande vägar. 

Kostnaden för anpassningarna har preliminärt beräknats till 3,5 Mkr och 
förutsätter att fyllnadsmassor kan hämtas utan merkostnad från andra kommunala 
projekt. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-02 § 83
1:e vice ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2021-10-27
Medborgarförslag, 2020-11-02
Bilaga 1 - Kartvy förslagsställarens förslag
Bilaga 2 - Föreslagna åtgärder Ängfallhedsvägen
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Beslutet skickas till

GVA-chef Emil Florell emil.florell@hagfors.se 
Driftledare Malin Skoog malin.skoog@hagfors.se 
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se 
Förslagsställaren
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Dnr KS/2021:515

§ 185 - Åtgärdsområden inför tecknande av nya 
miljööverenskommelser 2022-2025 
Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag på ett regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen som ska gälla mellan åren 2021 och 2025.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka förutsättningarna att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogrammet har varit ute på remiss under våren 
2021. 

Det gemensamma åtgärdsarbetet kommer som tidigare ske genom tecknandet av 
miljööverenskommelser. Den nya tidsperioden avser 2022-2025 och kommer till 
skillnad från tidigare inte tecknas på specifika åtgärder utan på övergripande 
åtgärdsområden. Förhoppningen är att samverkan och utbytet mellan aktörerna 
kommer stärkas. Aktörerna väljer själva vilka och hur många av de föreslagna 
åtgärdsområdena man vill skriva in i sin miljööverenskommelse samt utformar 
själva sina åtgärder.

Aktörerna åtar genom sin miljööverenskommelse att:
• Delta på möten och aktiviteter inom valda åtgärdsområden samt bidra med 

egen kompetens inom området.
• Genomföra åtgärder inom utvalda åtgärdsområden.
• Följa upp åtgärdsarbetet
• Kommunicera arbetet och resultatet internt och externt.

Länsstyrelsen åtar sig att:
• Bidra med expertkompetens inom respektive åtgärdsområde.
• Anordna kompetenshöjande aktiviteter och seminarium inom respektive 

åtgärdsområde.
• Samordna och sammankalla arbetsgrupperna.
• Stötta aktörerna att söka extern finansiering av projektmedel.
• Ta fram riktlinjer för uppföljning och utvärdering.
• Kommunicera åtgärdsarbetet och resultaten.

Länsstyrelsen önskar senast 2021-12-13 svar på om kommunen önskar teckna 
miljööverenskommelser (vilket i så fall kommer ske i februari 2022) samt i så fall 
för vilka prioriterade åtgärdsområden.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDSOMRÅDEN FÖR HAGFORS KOMMUN 2022-
2025
Åtgärdsområde: Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
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Åtgärdsområde: Integrering av grönska och ekosystemtjänster i 
samhällsplaneringen
Åtgärdsområde: Pollinering
Åtgärdsområde: Kommunal vattenplanering

Handlingar i ärendet
• Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-02 § 84
• Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-26.
• Prioriterade åtgärdsområden med åtgärdsförslag - Länsstyrelsen Värmland
• Missiv 2021-09-20: Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025

fortsatt process miljööverenskommelser - Länsstyrelsen Värmland
• Underlag förslag på åtgärder miljööverenskommelser 2022-2025, Hagfors 

kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna miljööverenskommelser med Länsstyrelsen 
Värmland för åren 2022-2025 gällande följande åtgärdsområden: 

1. Åtgärdsområde: Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
2. Åtgärdsområde: Integrering av grönska och ekosystemtjänster i 

samhällsplaneringen
3. Åtgärdsområde: Pollinering
4. Åtgärdsområde: Kommunal vattenplanering

Beslutet skickas till:
Liisa.larsson@hagfors.se 
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Dnr KS/2021:477

§ 186 - Sammanträdesdagar för 2022 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens utskott har upprättats.

Kommunfullmäktige sammanträder på måndagar kl. 19:00.
Kommunstyrelsen sammanträder på måndagar kl. 09:00.
Kommunledningsutskottet sammanträder på tisdagar kl. 13:15.
Individ- och omsorgsutskottet sammanträder på måndagar kl. 09:00.
Barn- och bildningsutskottet sammanträder på tisdagar kl. 09:00. 
Bokslutskommitté (BoK) och Budgetkommitté (BuK) sammanträder på måndagar 
kl. 08:00.

jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec

KF 31 28 28 25 30 27 --- --- 26 31 28 19

KS 17 14 14 11 16 13 --- --- tis 13 17 14 5

KLU --- 1 1, 29 --- 3, 31 --- --- 30 --- 4 1, 22 13

IOU 31 28 28 --- 2, 30 27 --- 29 3, 31 21 19

BOBU --- 1 1, 29 --- 3, 31 --- --- 30 --- 4 1, 22 13

BoK/BuK 21

Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-11-08
Förslag på sammanträdesdagar 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2022.

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare
Ledningsgruppen
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Administrativa enheten
Personalenheten
Biblioteket
Hagfors Energi AB
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Hagforshem AB
Revisionen
Verksamhetschefer
Växeln
Räddningstjänsten

Comfact Signature Referensnummer: 23892SE



Sammanträdesdatum Sida 35/45

Protokoll 2021-11-15

Kommunstyrelsen

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

Dnr KS/2021:527

§ 187 - Förslag till överenskommelse om 
gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande - tillägg till Samverkansavtal Värmland 
Bakgrund och processen fram till en överenskommelse

Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag 
som Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som 
kommunalförbundets juridiska person avvecklades och verksamhetens tillgångar 
och skulder konsoliderades i nya Region Värmlands balansräkning. De 
kvarvarande medlen uppgick till ca 80 mkr (2018) varav 25 mkr beslutades gå till 
kommunernas bredbandsutbyggnad fram till 2023. De fria kvarvarande medlen 
uppgår således till ca 55 mkr.
I samma process övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i 
Värmlandstrafik AB och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del av 
nya Region Värmlands koncern. Vid utgången av 2018 uppgick det fria egna 
kapitalet i Värmlandstrafik till ca 101 mkr.  
Under 2018 lät den upphandlade operatören för Servicetrafiken meddela att de 
inte avsåg att fullfölja avtalet vilket ledde fram till en juridisk prövning av ansvar. 
Efter förhandling nådde parterna en förlikning där Värmlandstrafik AB under 
våren 2020 erhöll ca 44 mkr (netto).  
Totalt omfattar dessa gemensamma resurser ca 200 mkr. De ska användas för att 
möta gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och 
Värmlands kommuner.  
Under hösten 2020 gjorde Värmlandsrådet ett ställningstagande om att se över 
möjligheten att tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta 
gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och 
Värmlands kommuner. Vid Värmlandsrådets möte den 18 juni 2021 presenterades 
ett förslag till fortsatt process och Värmlandsrådet ställde sig bakom förslaget. 
Värmlandsrådet uppdrog till Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta fram ett konkret 
förslag på hur samverkan ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets 
verksamhet och struktur. Ambitionen är att de gemensamma resurserna ska kunna 
användas fr o m ingången av 2022.
Under hösten 2021 har arbetet processats fram och det konkreta förslaget 
processen lett fram till är en överenskommelse som biläggs ”Samverkansavtal-
Värmland” - det avtal som antogs av samtliga kommuners 
fullmäktigeförsamlingar och dåvarande landstingsfullmäktige 2018 inför 
regionbildningen 1 januari 2019. Avstämningar, diskussioner och förankring har 
kontinuerligt skett med Värmlandsrådets arbetsgrupp enligt uppdraget.  
Överenskommelsen ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och 
av regionfullmäktige. Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31 
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december 2021 för att möjliggöra att överenskommelsen kan gälla från den 1 
januari 2022.  
Överenskommelsen omfattar bakgrund, hur processen sett ut fram till förslag till 
överenskommelse tagits fram, hur de gemensamma resurserna kan användas, 
prioritering av resursernas användning och tillgängliggörande samt uppföljning av 
resursernas användning och överenskommelsens giltighet. Överenskommelsen 
kommer, efter beslut av respektive part i Värmlandsrådet, undertecknas av 
respektive kommuns kommunstyrelseordförande och regionstyrelsens ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag 
som Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som 
kommunalförbundets juridiska person avvecklades och verksamhetens tillgångar 
och skulder konsoliderades i nya Region Värmlands balansräkning. I samma 
process övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik 
AB och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del av nya Region 
Värmlands koncern. Under 2020 erhöll Värmlandstrafik AB medel i samband 
med förlikningsprocess inom ramen för avtal inom servicetrafiken. Även dessa 
medel ingår i de gemensamma resurserna.

De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till ca 200 mkr.

Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över möjligheten att 
tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta gemensamma utmaningar 
som prioriteras av både Region Värmland och Värmlands kommuner. I juni 2021 
uppdrog Värmlandsrådet till Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta fram konkret 
förslag på hur samverkan ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets 
verksamhet och struktur. Arbetet har resulterat i ”Överenskommelse om 
gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande”. 
Överenskommelsen föreslås utgöra ett tillägg i form av en bilaga till 
”Samverkansavtal Värmland”
Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 29 oktober 2021. 
Beslut behöver fattas av samtliga Värmlandsrådets parter – länets 16 kommuner 
och Region Värmland- för att möjliggöra att överenskommelsen kan träda i kraft 
den 1 januari 2022.

Handlingar i ärendet
Utvecklingsenhetens skrivelse, 2021-11-09
Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande – tillägg till Samverkansavtal Värmland
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Förslag till beslut
Hagfors kommun godkänner förslag till ”Överenskommelse om gemensamma 
resurser för Värmlandsstrategins genomförande¨ – tillägg till Samverkansavtal 
Värmland att gälla från och med 1 januari 2022.

Beslutet skickas till
Mona Björn, mona.bjorn@regionvarmland.se
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Dnr KS/2021:23

§ 188 - Anmälningsärenden 

Dnr KS 2021/1, handling 4883
Beslut om utbetalning av ersättning för avvecklingskostnader

Dnr KS 2021/529, handling 4884
Värmlands läns kalkningsförbund, presidieprotokoll 211021

Dnr 2020/441, handling 4230
Information om ny skolchef vid Föräldrakooperativet Bushuset

Dnr KS 2021:2, handling 4150
Skolväsendets överklagandenämnds beslut om avslag på ansökan om ersättning 
till vuxenutbildning 

Dnr KS 2021:2, handling 4151
Kontrollrapport livsmedel - Fritidsgården Indiania, Kyrkhedens skola 

Dnr KS 2021:223, handling 4152, 4522
Synpunkter ang information mm till enskild elev vid Deglunden och Jenny 
Dahlins svar

Dnr KS 2021:499, handling 4510
Drifts- och sevicenämndens upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsan

Kränkningsärenden
Dnr KS 2021:321, handling 4499
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:321, handling 4500
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:414, handling 4501
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:415, handling 4502
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:428, handling 4231
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan 
Solrosen
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Dnr KS 2021:431, handling 4505
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:443, handling 4506
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:444, handling 4507
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:445, handling 4508
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:446, handling 4509
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:449, handling 4516
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling Förskolan Asplund

Dnr KS 2021:450, handling 4517
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling Förskolan Asplund

Dnr KS 2021:451, handling 4519
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling Förskolan Asplund

Dnr KS 2021:452, handling 4520
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling Förskolan Asplund

Dnr KS 2021:454, handling 4372
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, 
ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:455, handling 4373
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, 
ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:456, handling 4521
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling Förskolan Milan 

Dnr KS 2021:463, handling 4185
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
ÄBC Hagforsen

Dnr KS 2021:468, handling 4232
Anmälan och återkoppling av trakasserier eller kränkande behandling, gymnasiet
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Dnr KS 2021:470, handling 4233
Anmälan av trakasserier eller kränkande behandling, kyrkheden f-3

Dnr KS 2021:471, handling 4234, 4374
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:474, handling 4255
Anmälan av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2021:475, handling 4256, 4371
Anmälan och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3

Dnr KS 2021:479, handling 4322
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, 
ÄBC 4-6

Dnr KS 2021:480, handling 4323
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, 
ÄBC 4-6

Dnr KS 2021:481, handling 4324
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2021:482, handling 4325
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2021:484, handling 4329
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2021:490, handling 4368
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:491, handling 4369
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Frånvaro
Dnr KS 2021:434, handling 4186
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, kyrkhedens skola 4-6

Dnr KS 2021:476, handling 4257
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 4-6

Dnr KS 2021:501, handling 4523
Frånvaroanmälan i grundskolan till huvudman
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Dnr KS 2021:502, handling 4526
Frånvaroanmälan i grundskolan till huvudman

Dnr KS 2021:503, handling 4529
Frånvaroanmälan i grundskolan till huvudman

Dnr KS 2021/4, handling 4139
Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. 

Dnr KS 2021/32, handling 4192
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3712-21

Dnr KS 2021/32, handling 4188
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3860-21

Dnr KS 2021/32, handling 4190
Kammarrätten i Göteborg,  Underrättelse Mål nr 5289-21

Dnr KS 2021/32, handling 4158
Kammarrätten i Göteborg,  Meddelande om delgivning Mål nr 5288-21

Dnr KS 2021/32, handling 4156
Kammarrätten i Göteborg,  Underrättelse Mål nr 5289-21

Dnr KS 2021/32, handling 4157
Kammarrätten i Göteborg,  Underrättelse Mål nr 5288-21

Dnr KS 2021/32, handling 4191
Kammarrätten i Göteborg,  Meddelande om delgivning Mål nr 5603-21

Dnr KS 2021/32, handling 4271
Kammarrätten i Göteborg,  Meddelande om delgivning Mål nr 4464-21

Dnr KS 2021/32, handling 4270
Kammarrätten i Göteborg,  Underrättelse Mål nr 5288-21 samt 5289-21

Dnr KS 2021/32, handling 4269
Kammarrätten i Göteborg,  Meddelande Mål nr 5603-21

Dnr KS 2021/32, handling 4268
Kammarrätten i Göteborg,  Dom Mål nr 3642-21 samt 3643-21

Dnr KS 2021:32, handling 4426
Kammarrätten Göteborg, Beslut Mål nr 5603-21
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Dnr KS 2021:32, handling 4437
Kammarrätten Göteborg, Beslut Mål nr 5288-21 samt 5289-21

Dnr KS 2021:32, handling 4461
Kammarrätten Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 4464-21

Dnr KS 2021/49, handling 4211
IVO begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut, IVO

Dnr KS 2021/49, handling 4395
IVO begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut-IVO

Dnr KS 2021/4, handling 4145
Externremiss begrepp inom området uppmärksamhetsinformation, Socialstyrelsen

Dnr KS 2021/498, handling 4272
Hjälpmedelsnämnden, Protokoll sammanträde 210924

Dnr KS 2021/498, handling 4272
Hjälpmedelsnämnden, Protokoll sammanträde 210924

Dnr KS 2021/498, handling 4274
Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 2021

Dnr KS 2021/498, handling 4274
Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 2021

Dnr KS 2021/498, handling 4465
Hjälpmedelsnämndens budget 2022

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

________
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Dnr KS/2021:23

§ 189 - Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2021-10-05 tom 2021-11-08

Dnr KS/2021:5, handling 4326
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel - Viking HC

Dnr KS/2021:5, handling 4390
Delegeringsbeslut -Beviljande av bidrag, Hagfors Fotbollsallians

Dnr KS/2021:5, handling 4859
Personalärenden - september 2021

Dnr KS/2021:5, handling 4918
Delegeringsbeslut - Beviljande av bidrag, Hagfors/Edebäck innebandy

Dnr KS 2021:6, handling 4258
Delegeringsbeslut utökad tid i förskola Myran

Dnr KS 2021:6, handling 4259
Delegeringsbeslut utökad tid i förskola Myran

Dnr KS 2021:6, handling 4260
Delegeringsbeslut - utökad tid i förskola Solrosen 

Dnr KS 2021:6, handling 4261
Delegeringsbeslut - utökad tid i förskola Solrosen 

Dnr KS 2021/8, handling 4319
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag september månad 2021

Dnr KS 2021/8,handling 4321
Delegeringsbeslut LSS september månad 2021

Dnr KS 2021/8,handling 4320
Delegeringsbeslut Socialpsykiatrin september månad 2021

Dnr KS 2021:460, handling 4111
Delegeringsbeslut - Ansökan om plats till förskola före 1 års ålder

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-10-26 §§ 98-112

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2021-10-25 §§ 148-156
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Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-10-25 §§ S 141-147

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-02 §§ 77-86

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

_______
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§ 190 - Information 
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin redogjorde för de ärenden på dagordningen 
som hade beretts av barn- och bildningsutskottet. Dessutom informerade Jenny 
Dahlin om:

- Kränkande behandling
- Redovisning av feriearbeten
- Födda barn per upptagningsområde
- Kommunens betyg i årskurs 9 i relation till riket/Värmland

Ekonomichef Jonas Nilsson informerade om den reviderade budgeten för 2022 
med plan 2023-2024.

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm fanns på plats för att föredra ärenden och 
svara på frågor.

Kommunchef Richard Bjöörn redogjorde för situationen kring Corona, vad som 
har gjorts och vad som ska göras. Richard Bjöörn gav även en lägesbild om hur 
kommunen ligger till när det kommer till den tredje dosen vaccination.
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