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Dnr KS 2020/28

§ 109 Verksamhets- och budgetuppföljning
kommunstyrelsen januari-juli
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-juli uppgår till 410,6 miljoner
kronor (mkr) vilket är 13,0 mkr högre än budget (3,3 %). Årets andra prognos på
skatteintäkter och generella bidrag (cirk 20:20) har använts i prognosen för helåret.
Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat om totalt 3,0 mkr. Prognosen är dock
oerhört osäker. SKR beskriver den som ett scenario snarare än en prognos.
Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och därmed
begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt följande:
● Barn- och bildningsutskottet
5,5 mkr
● Individ- och omsorgsutskottet
5,7 mkr
Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 11,2 mkr. Efter
detta återstår ca 9,0 mkr av avsättningen.
Regeringen har beslutat att samtliga arbetsgivare ska kompenseras för hela
sjuklönekostnaden för perioden april-juli 2020. Återbetalning avseende april-juni har skett
och ansökan avseende juli, via skattedeklaration har inlämnats, och påverkar periodens
resultat, totalt sett 4,8 mkr, positivt i verksamheterna enligt följande:
● Kommunledningsavdelningen
0,1 mkr
● Samhällsbyggnadsavdelningen
0,3 mkr
● Barn- och bildningsutskott
1,4 mkr
● Individ- och omsorgsutskott
3,1 mkr
Vidare antas hela, 7,5 mkr, av verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade
kostnadsökningar inom verksamheterna enligt följande:
● Individ- och omsorgsutskottet
7,5 mkr
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 3,4 mkr högre
jämfört med budget (0,5%). Överflyttning har skett av medel från
kommunledningsavdelningen till individ- och omsorgsavdelningen avseende sökbara
medel för överkostnader inom hemtjänst, 4,6 mkr. De större avvikelserna mot budget i
helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:
● Kommunledningsavdelningen
+1,3 mkr
● Samhällsbyggnadsavdelningen
-0,3 mkr
● Barn- och bildningsutskott
-0,2 mkr
● Individ och omsorgsutskott
-11,9 mkr
● Skatteintäkter o generella bidrag
+3,0 mkr
Budgeterat resultat för 2020 enligt beslut i november 2019 av kommunfullmäktige var
+21,3 mkr. Efter hänsyn till beslut i kommunstyrelsen, KS § 71 Förslag till utökat
gatuunderhåll, har budget för samhällsbyggnadsavdelningen utökats med 1,5 mkr och
årets resultat därmed minskat med motsvarande till +19,8 mkr. Ovan nämnda prognos för
helåret skulle således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +19,2 mkr (2,5
%).
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Förslag till åtgärder:
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till
besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive
verksamhetsrapport.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-08-18
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/408

§ 110 Beslut om inköp av ljusanläggning till Uddeholm
Arena
Hagfors Innebandysällskap (Föreningen) har till Hagfors kommun inkommit med
önskemål om en förbättrad ljusanläggning i Uddeholms Arena.
Föreningen har framfört önskemål om att kommunen ska komplettera den
befintliga ljusanläggningen för att möjliggöra fler ljuseffekter och möjlighet att
skapa stämning i samband med match och andra arrangemang som är i hallen.
Bland annat har föreningen framfört önskemål om en anläggning som möjliggör
ett rörligt ljus i takt med musik till exempel i samband med spelarnas entré på
plan samt en anläggning som ger fler möjligheter till olika sorters ljuseffekter.
En dialog har förts med föreningen om vilken utrustning som krävs för att
tillmötesgå underlaget och sammantaget bedöms erforderlig teknik inklusive
montage uppgå till ca 70 000 kronor. Eventuella uppgraderingar av programvara i
befintligt system är inte beaktat då det inte är känt huruvida det behövs.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 43
Kommunalrådet Jens Fischers tjänsteskrivelse, 2020-08-25
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar på återremiss på grund av dåligt underlag för beslut.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och
finner bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande genom votering.
Omröstningsresultat
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag
Nej-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande
Jens Fischer (OR)
Ja
Tomas Pettersson (S)
Nej
Boo Westlund (OR)
Ja
Pernilla Boström (S)
Nej
Peter Åkerström (OR)
Ja
Erik Fröjel (S)
Nej
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Stellan Andersson (C)
Christina Axelsson
Lena Svensson (S)
Peter Brunius (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Jan Klarström (SD)
5 ja-röster
8 nej-röster

Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej

Beslut
Ärendet återremitteras.
Reservationer
Oberoende Realister reserverar sig mot beslutet.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen sofia.eriksson@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS 2020/409

§ 111 Ansökan om extra bidrag till byggandet av
fotbollshallen, airdome
Kommunen har tidigare beslutat att avsätta 4 mnkr i bidrag till Hagfors
fotbollsallians för att de ska uppföra en inomhushall, en s.k. Airdome, för fotboll.
Hallens placering har diskuterats under något år men fastställdes slutligen till den
nuvarande platsen, “Gamla Valhall”. Bygget startades upp under hösten 2019.
Redan efter årsskiftet konstaterades att projektet blir betydligt dyrare än beräknat i
den ursprungliga kalkyl som fanns vid kommunens förra beslut. Flera orsaker till
fördyringen beskrivs i alliansens skrivelse.
Fotbollsalliansen har nu inkommit med en ansökan om ytterligare stöd för från
kommunen för att de ska kunna slutföra investeringen.
Vi kan enkelt konstatera att det p.g.a. bland annat tidsförskjutningen och den
förändrade placeringen borde ha gjorts en uppdaterad kalkyl innan bygget
startades. Möjligheterna till ytterligare extern finansiering hade förmodligen inte
varit särskilt stora då heller men uppdaterad fakta borde naturligtvis vara framme
innan den här storleken på projekt startas upp. Vi kan nu konstatera att detta inte
skett och att flera parter säkert kunnat agera annorlunda på vägen. För att kunna
slutföra projektet krävs ytterligare finansiering.
För kommunens del har en nybyggd hall ett stort värde genom de ytterligare
träningsytor den skapar. Givetvis har det störst värde för fotbollsverksamheten
men den innebär också att det frigörs träningsutrymme för andra sporter i
befintliga idrottshallar.
Det är också ett stort plus att fotbollsklubbarna kunnat enas och att de lyckats få
fram extern finansiering motsvarande c:a 50 % av investeringen. De tar också
ansvaret för den framtida driften och har redovisat en driftkalkyl som enligt deras
egen skrivning bygger på uppgifter från halleverantören samt erfarenheter från
liknande hallar i andra kommuner.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 44
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2020-08-26
Ansökan från Hagfors Fotbollsallians, 2020-08-13

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 10/49

2020-09-14

Kommunstyrelsen

Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget men att beloppet ska belasta årets
resultat.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner
bifall för liggande förslag genom votering.
Omröstningsresultat
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag
Nej-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande
Jens Fischer (OR)
Ja
Tomas Pettersson (S)
Nej
Boo Westlund (OR)
Ja
Pernilla Boström (S)
Nej
Peter Åkerström (OR)
Ja
Erik Fröjel (S)
Nej
Stellan Andersson (C)
Ja
Christina Axelsson
Ja
Lena Svensson (S)
Nej
Peter Brunius (OR)
Ja
Sten-Inge Olsson (S)
Nej
Anna-Karin Berglund (C)
Ja
Jan Klarström (SD)
Ja
8 ja-röster
5 nej-röster
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Hagfors Fotbollsallians ett bidrag på 1
650 000 kronor till investeringen i en ny fotbollshall, vilket finansieras genom
delar av tidigare gjord avsättning för allvädersbanor på Hagforsvallen.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
_____
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Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten, lars.satterberg@hagfors.se
Ekonomiavdelningen sofia.eriksson@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS 2020/429

§ 112 Angående borgensförbindelse, regressavtal och
avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Hagfors kommun utfärdade
sin borgensförbindelse den 1 januari 2007 och har bekräftat densamma genom
beslut av fullmäktige den 26 oktober 2015.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Hagfors kommun undertecknade Regressavtalet den 27 september 2011 och
Garantiavtalet den 27 september 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Hagfors
kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut.
Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och
den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor
vikt att Hagfors kommun innan Svenska kommuner, landsting och regioner i
samverkan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt
som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter
undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.
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För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska
bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras,
som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). När detta
har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en
tioårsperiod.
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av
Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i
dagsläget 288 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer
checklistan.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-09-07
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att Hagfors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 1 januari
2007 (”Borgensförbindelsen”), vari Hagfors kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Hagfors kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Hagfors kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hagfors
kommun den 27 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Hagfors kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hagfors
kommun den 27 september 2011, vari Hagfors kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunchef Jan Lilja och ekonomichef Jonas Nilsson att för Hagfors
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 14/49

2020-09-14

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Advokatfirman Lindahl, Box 143, 701 42 Örebro
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Dnr KS 2020/193

§ 113 Partistöd 2020
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
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Moderaterna

13 mandat
12 mandat
3 mandat
3 mandat
2 mandat
1 mandat
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 2020 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10
600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat).
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-09-07
Blankett för redovisning av erhåller partistöd - Liberalerna
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande:
Liberalerna erhåller 19 080 kronor i partistöd för år 2020
_____
Beslutet skickas till
Desirée Walstad, ekonomienheten
Emma Koskelainen
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Dnr KS 2020/332

§ 114 Yttrande angående ärende TRV 2020/697
Föreskrifter om hastighetsförändring för väg 63 i
Värmlands län
Hagfors kommun har tagit del av remiss gällande förslag till nya föreskrifter för
väg 63, Värmlands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS
2018:42) om hastighetsbegränsning på väg 63 i Värmlands län.
Förslaget har sin bakgrund i Trafikverkets ambition att anpassa hastigheten utifrån
vägarnas utformning och medför bland annat att hastigheten på väg 63 mellan
Vallargärdet och Filipstad sänks från nuvarande 90 km/h till 80 km/h.
Hagfors kommun motsätter sig starkt till förslaget och kommer att överklaga
samtliga beslut om hastighetsbegränsningar för väg 63.
Flera mindre kommuner i Värmland är beroende av goda pendlingsmöjligheter till
Karlstadregionen för såväl arbetspendling som fritidstrafik. Hagfors har idag en
stor andel arbetspendlare inom flera sektorer och är beroende av att människor
kan röra sig inom regionen på en rimlig tid. Kommunen har i samverkan med
Trafikverket (eg- dåvarande Vägverket), Värmlandstrafik, Region Värmland och
Karlstads kommun under mer än tio års tid arbetat med att förbättra
pendlingsmöjligheterna och då inte minst via kollektivtrafiken. Idag körs 8
dubbelturer med buss mellan Hagfors och Karlstad dagligen, måndag-fredag. Väg
63 är ett nödvändigt stråk för att möjliggöra en attraktiv arbetspendling med
rimliga restider. Ambitionen måste här vara att ytterligare förbättra dessa
förutsättningar. En hastighetssänkning på väg 63 skulle tvärtom motverka denna
utveckling. Det är av stor vikt för Hagfors att möjligheterna till arbetspendling
inte försämras genom att restiderna förlängs då detta får stora konsekvenser för
såväl kompetensförsörjningen som konkurrenskraften för vårt näringsliv i både
kommunen och regionen.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2020-06-17
Trafikverkets förslag till nya hastighetsföreskrifter, 2020-06-15
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Jens Fischers yttrande.
_____
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 19/49

2020-09-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2020/166

§ 115 Revidering av delegeringsordning
Administrativa enheten har arbetat fram ett förslag till revidering av gällande
delegeringsordning.
Förslaget innehåller tillägg på Individ- och omsorgs verksamhetsområde och är en
följd av ändringar i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och
Socialtjänstlagen (SoL).
De föreslagna ändringarna är markerade i rött.
Den reviderade delegeringsordningen föreslås gälla från och med 2020-09-15.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-09-07
Förslag på reviderad delegeringsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning att
gälla från och med 2020-09-15.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/340

§ 116 Samarbetsavtal - Hagfors Innebandysällskap
2020
Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet
på elitnivå, 2020/2021 spelar representationslaget i division 1 västra, samt har
ytterligare ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för pojkar.
Föreningen har ett nära samarbete med Innebandygymnasiet vid Älvstrandens
Bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen
till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet stärker
kommunens varumärke som en stark idrottskommun. Detta innebär att man bör
tilldelas 35 000 kronor för säsongen 2020/2021
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 45
Lennart Leo Larssons skrivelse, 2020-08-18
Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Innebandysällskap
Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal
mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap för säsongen 2020/2021
och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 35 000 kronor. Kostnaden
belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag).
_____
Beslutet skickas till
Hagfors Innebandysällskap
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2020/352

§ 117 Samarbetsavtal - Hagfors Innebandyförening
2020
Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet
på elitnivå, 2020/2021 spelar representationslaget i allsvenskan samt ytterligare
ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för flickor.
Föreningen har ett nära samarbete med innebandygymnasiet vid Älvstranden
Bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen
till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt
stärker kommunens varumärke som en stark idrottskommun. Då man kommande
säsong spelar i allsvenskan bör man tilldelas 40 000 kronor för säsongen
2020/2021.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 46
Lennart Leo Larssons skrivelse, 2020-08-18
Ansökan om samarbetsavtal, Hagfors Innebandyförening
Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2020/2021
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal
mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för säsongen 2020/2021
och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 40 000 kronor. Kostanden
belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag)
_____
Beslutet skickas till
Hagfors Innebandyförening
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2020/407

§ 118 Beslutsattester inom barn- och
bildningsutskottets verksamhetsområde
Kommunstyrelsen ska delegera till vem som äger rätt att beslutsattestera och
godkänna betalningar inom barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde från
och med 1 oktober 2020.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 22
Ekonom Helén Källviks skrivelse, 2020-08-20.
Förslag till beslutsattester barn- och bildningsutskottet 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner beslutsattester för barn- och bildningsutskottets
verksamhetsområde enligt förslag, att gälla från och med 1 oktober 2020.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Helén Källvik
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
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Dnr KS 2018/110

§ 119 Redovisning till Skolinspektionen angående
vidtagna åtgärder
Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har avhjälpt de brister som
Skolinspektionen har påtalat i samband med regelbunden tillsyn Hagfors
kommun.
Redovisningen ska ha inkommit till Skolinspektionen senast den 2020-09-20.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 23
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2020-08-10
Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i
regelbunden tillsyn i Hagfors kommun, 2020-07-29.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär.
_____
Beslutet skickas till
Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg
Barn- och bildningschef, Jenny Dahlin
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Dnr KS 2019/614

§ 120 Riktlinjer för uppföljning av fristående förskolor
Varje kommun har enligt Skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § tillsyn över förskolor
vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 §.
Skolinspektionen granskar den kommunala förskolans kvalitet. Hagfors kommun
är tillsynsmyndighet och har således ansvar för tillsyn av de fristående förskolor
och det fritidshem vilka är verksamma i kommunen. Barn- och
bildningsavdelningen kontrollerar att den fristående verksamheten lever upp till
att utbildningen uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.
2019 beslutade kommunstyrelsen om att nya riktlinjer för tillsyn av fristående
förskolor/fritidshem skulle tas fram. Beslutet innebar även att tidsintervallet för
tillsynen/inspektionen ändrades till vart tredje år och att två förskolor/år har tillsyn
samt att fristående fritidshem har en enskild tillsyn/inspektion. Vid övergripande
förändringar i verksamheten kan tillsyn ske oftare.
Bergatrollet/Bushuset

2020, 2023 osv.

Målargården/Storken

2021, 2024 osv.

Kojan, fristående fritidshem

2022, 2025 osv.

Kommunstyrelsen beslutade även 2019 att ge Barn- och bildningschef samt
rektorer för förskolan i uppgift att justera nuvarande bedömningsunderlag och
kriterier för tillsyn utifrån läroplanens mål och gällande lagstiftning. Detta
underlag presenteras därför i detta ärende.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 24
Barn- och Bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2020-08-24
Egenkontroll fristående förskola/fritidshem
Riktlinjer tillsyn fristående förskolor/fritidshem i Hagfors kommun
Anmälningsblankett fristående förskolor och fritidshem
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta de nya riktlinjerna för tillsyn av fristående
förskolor i Hagfors kommun samt den egenkontroll som ska lämnas in som
underlag inför inspektion.
_____
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Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Mia Grahn, rektor
Fristående förskolor i Hagfors kommun
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Dnr KS 2020/397

§ 121 Förordnande av kompletterande beslutanderätt
enligt LVU och LVM
För många beslut som fattas enligt lagen om vård av unga (LVU) och lagen om
vård av missbrukare (LVM) finns inskränkningar i möjligheten att delegera
beslutsfattandet. Detta framgår av 10 kapitlet 4 § socialtjänstlagen (SOL). Av
samma lagrum framkommer även att vissa beslut endast får delegeras åt en
särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, det vill säga
utskott.
Ibland behöver beslut enligt LVU och LVM kunna fattas skyndsamt. Därför finns
i några fall i LVU och LVM en rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Det är i
dessa fall inte fråga om delegering utan en kompletterande beslutanderätt som
följer direkt av lag. Det är endast i fall där nämndens beslut inte kan avvaktas som
den kompletterande beslutanderätten kommer i fråga. Beslut som fattas enligt
denna bestämmelse ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde så att nämnden
får insyn i hur dessa ärenden handläggs.
Enligt LVU och LVM är det ordförande i nämnden, det vill säga
kommunstyrelsen, eller annan ledamot som nämnden har förordnat som har den
kompletterande beslutanderätten. Vad gäller 43 $ p.2 LVU kan även tjänstemän
förordnas. Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste
ange vem förordnande avser, namnet på denna ledamot eller tjänsteman måste
anges i förordnandet.
Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-08-19
Bilaga Förordnande av kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till förordnande av
kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2020/399

§ 122 Beredning av andelstal
Länsstyrelsen har gett länets kommuner tillfälle att yttra sig om andelstal för
mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända
2021.
Migrationsverkets förslag till läns- och kommuntal för mottagande av anvisade
nyanlända samt andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2021 har
lämnas, se bilaga till denna tjänsteskrivelse. Länsstyrelsen gav tillfälle redan i
april till länets kommuner att senast 2 oktober inkomma med yttrande avseende
andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade
nyanlända 2021. Länsstyrelsen vill på så sätt möjliggöra för länets kommuner att
internt bereda kommunens inställning till det sammantagna mottagandet av
ensamkommande barn och nyanlända via anvisning 2021. Länsstyrelsen ser
vikten av att samordna processerna för kommuntal för nyanlända och andelstal för
ensamkommande barn. Beslut om kommuntal fattas av Länsstyrelsen utifrån
underlag från Migrationsverket, av regeringen beslutat länstal ska alltid uppfyllas.
Enligt Migrationsverkets februariprognos beräknas ca 1 000 ensamkommande
barn söka asyl i Sverige 2020 och 1 200 beräknas söka asyl 2021. Cirka 22 000
nyanlända med uppehållstillstånd beräknas bosätta sig i landets kommuner 2020.
Av dessa är cirka 10 000 anhöriga och 5 000 kvotflyktingar. Prognosen för 2021
anger cirka 19 000 varav anhöriga är 7 500 och kvotflyktingar 5 000.
Länsstyrelsen önskar svar på:
1a) om kommunen önskar överlåta hela (eller del av) sin andel för mottagande av
ensamkommande barn, och i sådana fall till vilken kommun i länet?
1b) om kommunen önskar ta över andel för mottagande av ensamkommande barn
från en eller flera kommuner, och i sådana fall från vilken/vilka kommun/er i
länet?
2) Kommunens inställning till kommuntal, det vill säga kommunens mottagande
av nyanlända via anvisning 2021.
Svar till fråga, 1a och b) Hagfors kommun behåller vår andel av ensamkommande
barn och erbjuder oss inte att ta över annan kommuns andel.
Hagfors kommun gör samma bedömning som inför 2020. Bakgrunden till svaret
är att anvisningar av ensamkommande barn göras enligt två system. Antingen så
anvisas barnet av Migrationsverket enligt måluppfyllelse, då och den kommun i
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Sverige som har lägst måluppfyllelse aktuell dag blir mottagande kommun. Det
andra är utifrån anknytning. Om barnet uppger att det har en anknytningsperson
som man önskar bo med går anvisningen till den kommunen där
anknytningspersonen bor, oavsett den kommunens måluppfyllelse. Vid överlåtelse
av kommuntal till annan kommun kan en kommun inte överlåta tilldelning utifrån
anknytning utan ska ändå ha en beredskap för anknytningsanvisningar.
Kommunen kommer alltså fortsatt kunna få anknytningsanvisningar även om den
är ”nollad”. 2018 anvisades 4 st barn till Hagfors, tre enligt måluppfyllelse och ett
på anknytning. 2019 anvisades 3 barn, dock inget på anknytning. Under tidigare
år har Hagfors haft fler anvisningar på anknytningar än övriga kommuner i länet,
undantaget Karlstad vilket ligger till grund för ett högre andelstal då
Migrationsverket vill att andelen ska spegla verkligheten i anvisandet. Effekten av
det är att även om vi överlåter vårt kommuntal är det troligt att vi kommer
mottaga barn utifrån tilldelning p.g.a. anknytning, utifrån tidigare års statistik.
Svar till fråga, 2) Hagfors kommun föreslår att Länsstyrelsens fortsatt beslutar om
kommuntal på liknande sätt som länstalen beräknas. Att kommuntalen delvis
viktas utifrån mottagande över tid av de olika målgrupperna samt
självbosättningsmönster över tid för samma målgrupper inklusive ungdomar
enligt gymnasielagen samt anknytnings-anvisningar av ensamkommande barn.
Beslut om kommuntal föreslås fortsatt beslutas med variation och att minimum,
utöver 0 tilldelning speglas av kommunens storlek. Hagfors står bakom
Länsstyrelsens bedömning att en fortsatt beredskap och kapacitet behöver
upprätthållas i länet. Samverkan och dialog mellan Länsstyrelsen och
kommunerna är viktig, vilket sker i olika forum och föreslås fortsätta.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-08-31 § 60
Länsstyrelsen; Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn
samt kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända 2021
Länsstyrelsen; Information om förslag på länstal till Värmland 2021
Migrationsverket; Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av
länstal 2021
Länsstyrelsen; Information om andelar avseende mottagandet av asylsökande
ensamkommande barn år 2021
Tjänsteskrivelse, Yttrande: Andelstal för mottagande av ensamkommande barn
samt kommuntal för anvisade nyanlända 2021, Maria Persson, Socialchef.
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrande om andelstal för mottagande av
ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2021.
_____
Beslutet skickas till
Sofia Olsson, integrationsutvecklare Länsstyrelsen Värmland
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS 2020/405

§ 123 Medeltilldelning Klarälvdalens
samordningsförbund 2021
Klarälvdalens samordningsförbund har inkommit med en skrivelse till kommunen
daterad 2020-07-07 med förfrågan om Hagfors kommun vill öka sina insatser
inom finansiell samordning. Klarälvdalens samordningsförbund vill ha ett
formellt beslut i frågan om huruvida Hagfors kommun är villig att öka sitt anslag
till förbundet.
Inför nytt budgetår gör staten - Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen - en
preliminär beräkning av medelstilldelning. Den preliminära tilldelningen från
staten för år 2021 är 1,319 tkr (Jmf 1,150 tkr för år 2019 och 2020). Staten och
Region Värmland står för 75 % av den årliga budgeten. De återstående 25 % delas
av de tre ingående kommunerna Hagfors, Forshaga och Munkfors utifrån
invånarantal. En matchning av statens medfinansiering skulle för Hagfors
kommun innebära en ökning av medfinansiering med 38 870 kronor för år 2021.
Budgetramen för Individ och omsorgsavdelningen 2021 inrymmer inte en höjning
av medelstilldelning i enlighet med statens förslag. Vid en höjning av
medeltilldelningen måste motsvarande belopp sparas på andra kostnader inom
ansvarsområdet. I budgetarbetet inför verksamhetsåret 2022 får en eventuell
ökning av medel tilldelningen från staten beaktas.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-08-31 § 61
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-08-24
Skrivelse från Klarälvdalens samordningsförbund inklusive bilagor
Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om ökad medelstilldelning till Klarälvdalens
samordningsförbund inför 2021.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2020/325

§ 124 Ansökan om deltagande i pensionärsrådet i
Hagfors kommun-SKPF
Svenska kommunalpensionärers förbund (SKPF) i Hagfors ansöker, genom
ordförande Irene Rundkvist Karlsson, om att ingå i Hagfors kommuns
pensionärsråd från september 2020. SKPF är en pensionärsorganisation där
Hagfors ingår i Norra Värmland avdelning 65. SKPF har lokal verksamhet och är
en del av en riksorganisation, varvid de bedöms uppfylla kravet för att finnas
representerade i rådet. Pensionärsorganisationerna i Hagfors har tillgång till elva
ledamöter i rådet samt ersättare. Idag är endast tio ledamöter utsedda, varvid
SKPF har möjlighet att utse en ledamot och en ersättare.
Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-06-15
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Svenska kommunalpensionärers förbund (SKPF)
från september 2020 finns representerade i Hagfors kommuns pensionärsråd.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Personalenheten
Irene Rundkvist Karlsson, ordförande SKPF Norra Värmland avdelning 65

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr KS 2020/258

§ 125 Val av ersättare till individ- och
omsorgsutskottet
Då Peter Åkerström (OR) gått in som ledamot i individ- och omsorgsutskottet ska
fyllnadsval av en ersättare göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Kattarina Hjern (OR) till ersättare i individ- och
omsorgsutskottet för mandatperioden 2019-2022.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten
Kattarina Hjern

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr KS 2020/342

§ 126 Val av ledamot till pensionärsrådet
Då Svenska Kommunalpensionärers förbund (SKPF) ansökt om deltagande i
Pensionärsrådet ska val av ledamot göras för mandatperioden 2019-2022.
Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-06-30
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Irene Runkvist Karlsson till ledamot i pensionärsrådet
för mandatperioden 2019-2022.

_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten
Irene Runkvist Karlsson, Bäckvägen 1, 683 34 Hagfors

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 34/49

2020-09-14

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2020/243

§ 127 Svar på medborgarförslag - Önskemål om
toalettbyggnad i Blinkenbergsparken
Förslagsställaren har inkommit med förslag om att uppföra en sanerings-byggnad
med toalett och skötbord i anslutning till Blinkenbergsparken mot bakgrund av att
det är många arrangemang som drar många människor till parken.
Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett möjligheterna och kan konstatera att det
är möjligt att uppföra en toalettbyggnad i anslutning till Blinken-bergsparken,
dock uppgår kostnaden för en ny toalett till ca 300 000 kronor inklusive
anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Då området är detaljplanelagt och
beläget inom kommunalt VA-område får mulltoa eller andra enskilda alternativ
inte tillämpas som permanent lösning.
Årlig drift bedöms uppgå till ca 20 000 kronor exklusive hänsyn till eventuell
skadegörelse baserat på kostnaderna för drift av befintlig toalett i centrum.
Mot bakgrund av att investeringskostnaden blir mycket hög och det redan finns en
publik toalett i centrummiljön samt att det vid större arrangemang tordes vara
möjligt att hyra toaletter tillfälligt bedömer Hagfors Kommun inte att det är
aktuellt att uppföra en ny toalettbyggnad i Blinken-bergsparken.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 48
Kommunalrådet Jens Fischers tjänsteskrivelse, 2020-08-25
Medborgarförslag, 2020-05-04

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
GVA-chef emil.florell@hagfors.se

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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Dnr KS 2020/356

§ 128 Svar på medborgarförslag - Önskemål om
tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på
Värmullsåsens topp
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag och framför önskemål
om tillgänglighetsanpassning till Värmullsåsens topp då det är en fantastisk vy
och utsiktstornet i Hagfors Kommun är ett populärt utflyktsmål bland såväl
lokalbefolkning som turister.
Samhällsbyggnadsavdelningen har sett över möjligheterna och kan konstatera att
Hagfors Kommun saknar erforderliga marktillgångar för en del av de åtgärder
som krävs samt att en anpassning av leden fram till utsiktstornet och en
anpassning av området i nära anslutning till tornet för att möjliggöra en god vy
från ett sittande läge kommer innebära stora ingrepp i naturmiljön. Leden fram till
utsiktstornet behöver byggas om och tillgänglighetsanpassas och en ny platå med
anpassad utsiktsplats måste anläggas nedanför den stenkulle som utsiktstornet är
placerat på. Avdelningen uppskattar kostnaderna för åtgärderna till ca 500 000
kronor exklusive kostnader för eventuell fastighetsreglering, servitut osv. Vidare
tillkommer med en sådan anpassning en kostnad i den årliga driften med
uppskattningsvis 20 000 kronor per år för kontroll och röjning av området för att
bibehålla en god vy från den lägre position som ett sittande läge medför. Hagfors
Kommun har sedan tidigare ett avtal som medger “sommartrafik” på vägen upp
till utsiktstornet, det är inte utrett om en sådan här åtgärd kommer medföra behov
av att omförhandla det avtalet då parkeringsmöjligheter måste anläggas och yta
behöver tas i anspråk på ett annat sätt än vad som medges enligt gällande avtal.
Inom Hagfors Kommun finns många vackra naturområden, en del är mer
tillgängliga än andra, en tillgänglighetsanpassning har genomförts på delar av
lederna inom Mana naturreservat. Även om det inte finns någon
tillgänglighetsanpassad utsiktsplats i Hagfors så finns annan anpassad naturmiljö,
tillsammans med det faktum att ingreppet i naturområdet bedöms bli betydande
och kostnaderna för åtgärderna är mycket höga avråder
samhällsbyggnadsavdelningen från att gå vidare med förslaget.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 49
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2020-08-25
Medborgarförslag, 2020-08-02
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Besöksadress

Postadress
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Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar på återremiss med intentionen att tillmötesgå
förslagsställaren.
Boo Westlund (OR) yrkar på återremiss för fortsatt beredning.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner
bifall för Boo Westlunds (OR) yrkande genom votering.
Omröstningsresultat
Ja-röst innebär bifall till Boo Westlunds (OR) yrkande
Nej-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande
Jens Fischer (OR)
Ja
Tomas Pettersson (S)
Nej
Boo Westlund (OR)
Ja
Pernilla Boström (S)
Nej
Peter Åkerström (OR)
Ja
Erik Fröjel (S)
Nej
Stellan Andersson (C)
Ja
Christina Axelsson
Ja
Lena Svensson (S)
Nej
Peter Brunius (OR)
Ja
Sten-Inge Olsson (S)
Nej
Anna-Karin Berglund (C)
Ja
Jan Klarström (SD)
Ja
8 ja-röster
5 nej-röster
Beslut
Ärendet återremitteras för fortsatt beredning.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
GVA-chef emil.florell@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se

Telefon

Besöksadress
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Dnr KS 2020/23

§ 129 Anmälningar
Dnr KS 2020/11, handling 59
Hagfors kommun/Telia Sverige AB – Avtal, hyra svartfiberförbindelse
Dnr KS 2020/11, handling 60
Avtal med fastighetsägare som bildat samfällighetsanläggning utanför
verksamhetsområdet: Bergsängs vattenförening
Dnr KS 2020/11, handling 61
Föräldrakooperativet Bergatrollet - Avtal som reglerar ansvaret mellan Hagfors
kommun och fristående verksamheter i händelse av att regeringen beslutar stänga
grundskolor och förskolor
Dnr KS 2020/11, handling 62
EDP Consult AB - Tillägg till avtal, IDATA Multibrev
Dnr KS 2020/11, handling 63
Ellevio AB - Markupplåtelseavtal elektrisk starkströmsledning i mark Bergsäng
1:221
Dnr KS 2020/11, handling 64
Zitius - Markupplåtelseavtal fiberoptisk ledning Norra Loffstrand 1:90
Dnr KS 2020/11, handling 65
Hagfors kommun/IDATA AB - Personuppgiftsbiträdesavtal
Dnr KS 2020/11, handling 66
Hagfors kommun/Skånemejerier AB - Avtalsförlängning ”Mejeriprodukter UPH
2016-20”
Dnr KS 2020/11, handling 67
Hagfors kommun/Menigo Foodservice AB - Avtalsförlängning ”Livsmedel
(Grupp 1) UPH 2016-20”
Dnr KS 2020/11, handling 68
Hagfors kommun/Solbackens Bröd AB - Avtalsförlängning ”Livsmedel (Grupp 3)
Färskt Bröd UPH 2016-20”
Dnr KS 2020/11, handling 69
Hagfors kommun/August Larssons Charkuteri AB - Avtalsförlängning UPH
2018-106

Telefon

Besöksadress

Postadress
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Org.nr
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Dnr KS 2020/11, handling 70
Hagfors kommun/Feldts Fisk & Skaldjur AB - Avtalsförlängning ”Livsmedel
Grupp 4 Färsk fisk UPH 2016-20”
Dnr KS 2020/11, handling 71
Hagfors kommun/Thyssenkrupp Elevator Sverige AB - Avtalsdokument - Service
och reparation av hissar
Dnr KS 2020/11, handling 72
EDP Consult AB - Ang. FIR koppling EDP
Dnr KS 2020/323, handling 3
Länsstyrelsen Värmland: Ansökan om förordnande som vigselförrättare
Dnr KS 2020/2, handling 24
Information om skolchef på Föräldrakooperativet Bergatrollet
Dnr KS 2020/2, handling 25
Information om skolchef på Föräldrakooperativet Bushuset
Dnr KS 2020/2, handling 26
Information om skolchef på Föräldrakooperativet Storken
Dnr KS 2020/2, handling 2Information om skolchef på Föräldrakooperativet
Bergatrollet
Dnr KS 2020/2, handling 29
Brev angående nedskräpning i trädgård mm, Sunnemo skola
Dnr KS 2020/2, handling 30
Svar på brev angående nedskräpning i trädgård mm, Sunnemo skola
Dnr KS 2020/2, handling 31
Riktlinjer inför fakturering av folkbokförda elever i Borlänge kommun som är
antagna till gymnasieutbildning läsåret 20/21 vid IKE och friskolor
Dnr KS 2020/2, handling 32-33
Anmälan till Polisen om skadegörelse på ÄBC
Dnr KS 2020/2, handling 34
Beslut från Skolinspektionen angående skolgång för enskild elev
Dnr KS 2020/2, handling 35
Utvärdering av verksamhetsplan Föräldrakooperativet Storken
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Dnr KS 2020/2, handling 36 och 40
Beslut om avslag för enskild elev från Migrationsverket
Dnr KS 2020/2, handling 37
Överklagan till Migrationsverket angående avslag för enskild elev
Dnr KS 2020/2, handling 38
Beslut om elevs rätt att slutföra utbildningen i Hagfors kommun
Dnr KS 2020/2, handling 39
Begäran om yttrande från Torsby kommun angående elev som önskar gå kvar på
Kyrkhedens skola
Dnr KS 2020/2, handling 41
Miljö- och byggavdelningen, registrering av livsmedelsanläggning, Fritidsgården
Dnr KS 2020/6, handling 2
Delegeringsbeslut placering i förskoleklass
Dnr KS 2020/6, handling 3
Delegeringsbeslut placering i förskoleklass
Dnr KS 2020/6, handling 4
Delegeringsbeslut, avslag på ansökan om flytt från Kyrkhedens skola till ÄBC för
enskild elev
Dnr KS 2020/6, handling 5
Delegeringsbeslut, avslag på ansökan om skolbyte
Dnr KS 2020/6, handling 6
Delegeringsbeslut, avslag på ansökan om skolbyte
Dnr KS 2020/10, handling 15
Skolavtal Hagfors kommun/Mjölby kommun- enskild elev
Dnr KS 2020/10, handling 16
Skolavtal Hagfors kommun/Torsby kommun- enskild elev
Dnr KS 2020/11, handling 49
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och
Inission Munkfors AB
Dnr KS 2020/11, handling 50
Avtal om skolläkartjänster, Hagfors kommun/Christer Tillberg
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Dnr KS 2020/11, handling 52
Avtal om skolpsykologiska insatser, Hagfors kommun/Värmland
Psykologkompetens AB
Dnr KS 2020/11, handling 53
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och
Uvån Hagfors Teknologi AB
Dnr KS 2020/11, handling 54
Samverkansavtal Industrinoder Arvika, Hagfors Karlstad, Kristinehamn, Sunne
och Säffle
Dnr KS 2020/11, handling 55
Samverkansavtal mellan Älvstrandsgymnasiet och Viking hockey
Dnr KS 2020/11, handling 61
Avtal som reglerar ansvaret mellan Hagfors kommun och Föräldrakooperativet
Bergatrollet i händelse av att regeringen beslutar att stänga grundskolor och
förskolor.
Dnr KS 2020/21, handling 21
Övergripande kvalitetsrapport barn- och bildning verksamhetsåret 2019
Dnr KS 2020/21, handling 22
Övergripande verksamhetsplan Barn- och bildning verksamhetsåret 2020
Dnr KS 2020/168, handling 8
Beslut med anledning av anmälan avseende Älvstranden bildningscentrum 7-9 för
enskild elevs rätt till särskilt stöd.
Dnr KS 2020/298, handling 1
Svar på begäran till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6 a§ AML om föreläggande
eller förbud
Dnr KS 2020/314, handling 1, 2 och 3
Beslut från Skolinspektionens samt barn- och bildningschef och rektors svar ang
anmälan avseende kränkande behandling vid Kyrkhedens skola
Dnr KS 2020/315, handling 1
Synpunkt/klagomål på att särskolan på Kyrkhedens skola ska flyttas.
Dnr KS 2020/321, handling 1
Region Värmlands skoltrafikplan Hagfors kommun
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Dnr KS 2020/344, handling 1 och 2
Överklagan från vårdnadshavare över försenat åtgärdsprogram för elev vid
Kyrkhedens skola och rektors tjänsteskrivelse till Skolväsendets överklagarnämnd
Synpunkter och klagomål inom förskola eller grundskola
Dnr KS 2020/334, handling 1, 2 och 6
Synpunkter på anvisad förskoleplats samt svar från skolchef
Dnr KS 2020/334, handling 3, 8 och 12
Synpunkter angående kuratorskontakt samt rektors svar
Dnr KS 2020/334, handling 5
Synpunkter av anställd på förskola
Dnr KS 2020/334, handling 7
Svar på skrivelse angående grundsärskola
Dnr KS 2020/334, handling 9
Synpunkter/klagomål på mat inom förskola, samt svar från rektorn
Dnr KS 2020/334, handling 10, 11
Synpunkter/klagomål samt svar angående sommarstängda förskolor
Dnr KS 2020/334, handling 13
Synpunkter/klagomål angående angående parkeringssituation utanför Sunnemo
skola
Dnr KS 2020/334, handling 14-15
Synpunkter/klagomål angående inloggningsuppgifter mm till skoldatorer
Trakasserier eller kränkande behandling
Dnr KS 2020/109, handling 2
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden
4-9
Dnr KS 2020/153, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2020/157, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/174, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2020/202, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
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Dnr KS 2020/219, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/233, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2020/234, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/235, handling 2
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020236, handling 2
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden
4-9
Dnr KS 2020/251, handling 2
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/252, handling 2 och 3
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola f-3
Dnr KS 2020/269, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/270, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2020/282, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/288, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/289, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/291, handling 2
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/299, handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC 7-9
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Dnr KS 2020/300, handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/301, handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
fritidshem
Dnr KS 2020/302, handling 1 och 3
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC f-3
Dnr KS 2020/304, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/310, handling 1 och 2
Anmälan återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC f-3
Dnr KS 2020/311, handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/318, handling 1 och 2
Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/319, handling 1 och 2
Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/329, handling 1 och 2
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC 4-6
Dnr KS 2020/333, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,
ÄBC f-3
Dnr KS 2020/406, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2020/305, handling 1
Dnr KS 2020/306, handling 1
Dnr KS 2020/307, handling 1
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Dnr KS 2020/394, handling 1
Dnr KS 2020/395, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro
Avslut av anmälan ÄBC 7-9
Dnr KS 2020/175, handling 3
Dnr KS 2020/176, handling 2
Dnr KS 2020/177, handling 2
Dnr KS 2020/178, handling 2
Dnr KS 2020/179, handling 2
Dnr KS 2020/180, handling 2
Dnr KS 2020/181, handling 2
Dnr KS 2020/182, handling 2
Dnr KS 2020/183, handling 2
Dnr KS 2020/184, handling 2
Dnr KS 2020/185, handling 2
Dnr KS 2020/195, handling 2
Dnr KS 2020/4, handling 135
Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen med
anledning av covid-19, Kalix kommun
Dnr KS 2020/4, handling 136
Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Strömstads
kommun
Dnr KS 2020/4, handling 137
Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Vingåkers
kommun
Dnr KS 2020/4, handling 139
Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Bergs
kommun
Dnr KS 2020/4, handling 142
Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen,
Vänersborgs kommun
Dnr KS 2020/4, handling 143
Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Norbergs
kommun
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Dnr KS 2020/4, handling 144
Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Södertälje
kommun
Dnr KS 2020/4, handling 148
Enkät, frågor om inflyttning till kommunen, Statskontoret
Dnr KS 2020/268, handling 2
Önskemål att kommunen ska satsa på en syn- och hörselinstruktör, SRF
Klarälvdalen
Dnr 2020/276, handling 1
Rapport enligt Lex Sarah
Dnr 2020/276, handling 3
Rapport enligt Lex Sarah
Dnr 2020/276, handling 4
Rapport enligt Lex Sarah
Dnr KS 2020/262, handling 24
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 5118-19
Dnr KS 2020/262, handling 25
Nacka tingsrätt, Förordnande Mål nr T 5500-19
Dnr KS 2020/262, handling 27
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 852-19
Dnr KS 2020/262, handling 29
Förvaltningsrätten i Karlstad, Underrättelse Mål nr 2356-20
Dnr KS 2020/262, handling 32
Värmlands tingsrätt, Protokoll Mål nr FT 3095-20
Dnr KS 2020/262, handling 33
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3539-20
Dnr KS 2020/262, handling 34
Hovrätten i Västra Sverige, Protokoll Mål nr T 4155-20
Dnr KS 2020/262, handling 36
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3237-20
Dnr KS 2020/262, handling 37
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 4268-20
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Dnr KS 2020/262, handling 38
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 1610-20
Dnr KS 2020/262, handling 39
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3598-20
Dnr KS 2020/262, handling 40
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 4633-20
Dnr KS 2020/262, handling 41
Hovrätten i Västra Sverige, Protokoll Mål nr T 3091-20
Dnr KS 2020/262, handling 42
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3790-20
Dnr KS 2020/262, handling 43
Förvaltningsrätten i Göteborg, Underrättelse Mål nr 10497–20
Dnr KS 2020/262, handling 44
Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 5040-20
Dnr KS 2020/262, handling 45
Värmlands Tingsrätt, Protokoll Mål nr T 5768-19
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2020/23

§ 130 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2020-06-09 tom 2020-09-07
Dnr KS 2020/5, handling 16
Personalärenden - maj år 2020
Dnr KS 2020/5, handling 17
Omplacering av lån
Dnr KS 2020/5, handling 18
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Sunnemo
Hembygdsförening
Dnr KS 2020/5, handling 19
Avskrivning av fodringar
Dnr KS 2020/5, handling 20
Personalärenden – juni-juli år 2020
Dnr KS 2020/8, handling 28
Delegeringsbeslut vuxengruppen juni månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 29
Delegeringsbeslut familjerätten juni månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 30
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen juni månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 31
Delegeringsbeslut bostadsanpassning juni månad 2020
Dnr KS 2020/8 handling 32
Delegeringsbeslut socialpsykiatri t o m juni månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 33
Delegeringsbeslut vuxengruppen juli månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 34
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen juli månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 35
Delegeringsbeslut familjerätten juli månad 2020
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Dnr KS 2020/8, handling 36
Delegeringsbeslut bostadsanpassning juli månad 2020
Dnr KS 2020/8 handling 37
Delegeringsbeslut socialpsykiatri/LSS t o m juli månad 2020
Dnr KS 2020/12 handling 4
Förenings- och evenemangsbidrag – Hagfors Brukshundklubb
Dnr KS 2020/12 handling 5
Förenings- och evenemangsbidrag – Hagfors Flugfiskeklubb
Dnr KS 2020/12 handling 6
Förenings- och evenemangsbidrag – Föreningen Skildra
Dnr KS 2020/12 handling 7
Förenings- och evenemangsbidrag – Sunnemo PRO
Dnr KS 2020/12 handling 9
Förenings- och evenemangsbidrag – Hagfors-Uddeholm Ridklubb
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-09-01 §§ 21-26
Barn- och bildningsprotokoll sekretessprotokoll, 2020-09-01 §§ 4-43
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2020-08-31§§ 55-62
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-08-31 § S 64-74
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-01 §§ 40-50
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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§ 131 Information
Det var ingen information på dagens sammanträde.
_____
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