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Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, kl. 09:00-14:15, ajournering 12:00-13:00 

  

Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Boo Westlund (OR) 

Pernilla Boström (S) 

Peter Åkerström (OR)  

Göran Eriksson (S), 09:00-12:00 

Stellan Andersson (C)  

Christina Axelsson (OR)  

Lena Svensson (S) 

Thony Liljemark (OR)  

Erik Fröjel (S) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Jan Klarström (SD) 

Margot Karlsson (S), 13:00-14:15, §§11-26 

 

  

Övriga Peter Brunius (OR), 09:00-14:10 

Birgitta Söderlund (OR)  

Roger Brodin (M) 

Richard Bjöörn, tf. kommunchef, 09:00-10:25, 10:40-14:15, §§11-14, 16-26 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Lars Sätterberg, utvecklingschef, 09:00-13:25 

Ralf Sundhäll, kommunikatör, 09:00-14:10 

Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef, 09:00-13:25 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 09:00-09:20 

Maria Persson, 09:20-10:15 

Helena Sjöö, tf. personalchef, 09:30-13:25 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, 10:40-11:35 

 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2021-02-17 kl. 08:15 

  

Avser paragrafer §11 - §26 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 
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Ordförande  

 Jens Fischer 

  

  

Justerande  

 Tomas Pettersson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-02-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-17 

Datum då anslaget tas ned 2021-03-11 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 11 - Information  

Utvecklingschef Lars Sätterberg och tf. personalchef Helena Sjöö informerade om 

rekryteringsprocessen av ny kommunchef. 

Tf. kommunchef Richard Bjöörn gav en gav en rapport om coronaläget i 

kommunen. Det är bland annat begränsningar av uthyrning av lokaler, men hallar 

hålls öppna för ungdomar födda 2002 och senare. 

Teststationen i Råda kommer att utöka sina öppettider så att möjlighet för 

provtagning finns även på lördagar. 

Även fortsättningsvis är det bra om de som kan förlägger viss arbetstid i hemmet. 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer påminde om att det snart är dags att 

lämna in underlag för utbetalning av partistöd. 

På kommunstyrelsens sammanträde framkom synpunkter på 

ärendehanteringssystemet och man efterfrågade även någon sorts utbildning i 

systemet.  
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§ 12 - Information socialchef Maria Persson - 

Uppföljning hemtjänsten 2020  
Socialchef Maria Persson presenterade Uppföljning hemtjänsten 2020 inom 

följande områden: 

 

Biståndsenheten 

 Beviljad tid SoL totalt hemtjänst 

 Förändring efter uppföljning 

Planeringsenhet 

 Effektivitet totalt  

Verkställighet 

 Tid beviljad i verkställighet  

 Volymförändringen av tid beviljad i verkställighet efter 

uppföljning för aktuell avstämningsperiod 

HSL -tid 

 Totalt antal HSL timmar i hemtjänst 
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§ 13 - Information barn- och bildningschef Jenny 

Dahlin - Rapportering till huvudman  

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin rapporterade från barn- och 

bildningsavdelningens verksamhetsområden. 

 

Jenny Dahlin informerade bland annat om: 

 Årshjul - systematiskt kvalitetsarbete 

 Covid-19 

 Kränkande behandling 

 Statsbidrag 2020 

 Betygsresultat ht 2020 åk 6-9 

 Prognos barn - antal födda 2020 per område 

 Prognos elever 2021 – 2026 

 Övrig information 

Presentationen kommer att delas med kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 
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Dnr KS/2021:67 

§ 14 - Ökat underhåll inom bolagskoncernen  
Sedan 2018 är Hagforshem AB (Hhab) och Hagfors Energi AB (Heab) helägda 

dotterbolag till Hagfors Stadshus AB (Hsab) som i sin tur är helägd av Hagfors 

kommun. Syftet med skapandet av aktiebolagskonceren var att Hhab har stora 

skattemässiga underskottsavdrag samtidigt som Heab:s resultat innebar att bolaget 

skulle behöva betala inkomstskatt. Genom skapandet av aktiebolagskoncernen 

kan Heab via resultatöverföring komma åt de ”gamla” underskottsavdragen i 

Hhab givet att Heab fortsätter att leverera positiva resultat. Här finns dock en 

karenstid innebärande att Heab först under kalenderåret 2024 kan komma åt de 

”gamla” underskottsavdragen i Hhab. Samtidigt finansierar Heab, från första året, 

även de räntekostnader som uppstår i Hsab på grund av de lån kommunen gav 

bolaget i samband med att Hsab förvärvade Hhab och Heab. Utöver detta ges 

Heab möjlighet, från år ett, att täcka upp eventuellt nya underskott i Hhab 

innebärande att skulle Hhab redovisa negativt årsresultat före 

bokslutsdispositioner och skatt kan Heab reglera detta. 

 
Hhab har löpande underhållskostnader på i storleksordningen 3,5 miljoner kronor 

(mkr) årligen vilket bolaget idag klarar att genomföra utan att redovisa negativa 

resultat. Under 2020 definierade bolaget ett önskemål, vilket framställdes till 

moderbolagets styrelse, att under ett antal år behöva utöka underhållet för att 

skapa ett mer attraktivt bolag vilket i förlängningen skulle ge fler hyresgäster och 

större intäkter. Önskemålet innebar både ett bredare underhåll men också ett 

underhåll som bolaget inte kommer att kunna undvika såsom till exempel 

ytterligare takbyten inom området Gärdet. Resultatmässigt bedöms bolaget inte 

självt klara av detta utan stöd av Heab. I praktiken kan Hhab redovisa negativa 

resultat, planerade eller oplanerade, och Heab via koncernbidrag kan täcka upp 

för negativa resultat till nivån på Heabs årliga resultat, samt det fria egna kapitalet 

i Hhab, 20191231 ca 13,0 mkr, samt i Heab, 20191231 ca 54,3 mkr. 

 

Ett godkännande av ovanstående innebär att ursprungssyftet med 

aktiebolagskoncernen frångås varför beslut behöver inhämtas från Hagfors 

kommuns kommunfullmäktige. Dock försvinner inte möjligheten att komma åt de 

”gamla” underskottsavdragen i HHab däremot kommer detta att ske längre fram i 

framtiden. 

 

För att tillmötesgå önskemålet kan följande tidsaxel användas. 

Kommunfullmäktige godkänner att Hhab:s driftresultat kan vara negativt under 

perioden 20210101-20241231 på grund av att man utökar underhållet men att 

AB-koncernens årsresultat skall vara åtminstone noll det vill säga att utökat 

underhåll inte får överstiga vad Heab bedöms kunna täcka upp efter avdrag för 

eventuella resultatöverföringar till moderbolaget. Därefter tar kommunfullmäktige 
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årligen beslut om storlek för innevarande års extra underhåll. 

Kommunfullmäktige ger därefter Hsab:s styrelse i uppdrag att effektuera beslutet. 

Hsab:s styrelse ger i sin tur Hhab:s styrelse och VD i uppdrag att för erhållna 

beloppet detaljplanera och genomföra de utökade underhållsåtgärderna på 

detaljnivå. Redovisning av genomfört utökat underhåll skall redovisas till 

kommunfullmäktige senast mars månad efter aktuellt räkenskapsår.    

 

I praktiken innebär detta att Hhab under slutet av år 1 fastställer en budget för år 

2, på samma sätt som idag. Efter kommunfullmäktiges beslut år två genomför 

Hsab, snarast, ett styrelsemöte där ges Hhab, av styrelsen i Hsab, i uppdrag att 

genomföra underhållet vilket skall vara genomfört senast 31 december år 2. I 

samband med bokslutet för år 2, januari-februari år 3, genomförs de 

bokslutsdispositioner i aktiebolagskoncernen som krävs för att nå bästa möjliga 

inkomstskatteeffekt för år 2. Därefter slutredovisas i kommunfullmäktige de 

genomförda underhållsåtgärderna under mars månad år 3.    

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-02-08 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar tillåta beskrivet arbetssätt avseende utökat underhåll 

i Hagforshem AB, för perioden 20210101-20241231, under förutsättning att det 

bedöms att aktiebolagskoncernen har möjlighet att leverera åtminstone ett 

nollresultat för räkenskapsåret.  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Tf. kommunchef Richard Bjöörn 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer 
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Dnr KS/2021:61 

§ 15 - Anställning ny kommunchef  
Anställningen för tidigare kommunchefen avslutades under hösten 2020. 

Rekryteringen av en ny påbörjades strax efter detta. Befattningen har i samarbete 

med Qtym rekryteringsföretag bland annat utannonserats i dagstidningar och 

sociala medier. Från Qtym presenterades två kandidater som slutkandidater, som 

sedan på plats intervjuats av såväl representanter för kommunledningen som de 

fackliga organisationerna. 

 

Den sammantagna bedömningen efter detta är att Richard Bjöörn, förordas som 

ny kommunchef i Hagfors kommun. Anställningen är en tillsvidaretjänst med 

oreglerad arbetstid. Lönenivån sätts till 79 500 kronor i 2021 års lönenivå. Det 

föreslås inga särskilda regleringar kopplade till en eventuell avslutning av 

anställningen.  

 

Förhandling enligt medbestämmandelagen § 11 har genomförts datum 2021-02-

11. De fackliga parterna har här ställt sig bakom förslaget. 

Handlingar i ärendet 

Jens Fischers, Boo Westlunds och Tomas Petterssons skrivelse, 2021-02-15 

Beslut 

1 Richard Bjöörn, Hagfors, anställs som ny kommunchef i Hagfors kommun från 

och med 16 februari 2021. 

 

2 Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna anställningsavtal med 

Richard Bjöörn utifrån de villkor som beskrivits ovan. 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 
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Dnr KS/2021:45 

§ 16 - Beslut om att omdisponera medel från projekt 

Sundsbron till utredning om sammanhållet GC-stråk 

Hagfors-Uddeholm  

Inom ramen för investeringsbudget 2021 beslutades att avsätta 15 mkr för utbyte 

alternativt renovering av Sundsbron.  

Under 2020 har frågan om Sundsbron skall renoveras eller bytas ut pågått och ett 

flertal alternativ har presenterats. Då en investering i bron är dyr och måste 

betraktas långsiktigt i ett större perspektiv har diskussionerna under hösten 

mynnat ut i ett uppdrag om att lyfta in bron, och den tidigare banvallens 

sträckning, som ett alternativt stråk inom ramen för den utredning och det arbete 

som pågår för att knyta samman gång- och cykelstråket mellan Hagfors och 

Uddeholm för såväl turism som arbetspendling.  

Med en sådan sträckning skulle Klarälvsbanan kunna förlängas och löpa hela 

vägen in till Hagfors.  

  

Utredningen förväntas pågår under hela 2021 och någon investering i Sundbron 

kommer därför inte bli aktuell förrän utredningen är klar och det kan fastställas att 

det stråk som bron ingår i är ett relevant alternativ.   

Av de medel som avsatts till projekt Sundsbron föreslås 1 miljon kronor 

omdisponeras till nytt utredningsprojekt “GC Stråk Hagfors-Uddeholm”.    

Övriga medel inom projektet föreslås omdisponeras till andra, för året mer 

prioriterade åtgärder, enligt följande.  

  

5,2 miljoner kronor föreslås omdisponeras till eftersatt underhåll inom 

Fastighetsenheten, varav 4 mkr avser underhållsåtgärder på Kyrkhedens skola 

1 miljon kronor föreslås omdisponeras till Lokalutredning Kyrkhedens Skola i 

syfte att ta fram ett förslag på hur skolans planlösning och utformning kan 

utvecklas och anpassas utifrån de pedagogiska perspektiven.  

  

4,8 miljoner kronor föreslås omdisponeras till utbyte av vägbelysning i 

Gustavsfors samt Skymnäs. I första hand skall de trästolpsanläggningar som finns 

kvar inom respektive område ersättas till godkända anläggningar enligt nu 

gällande krav. Inom belysningsområde  

Inom belysningsområde Gustavsfors föreslås de sedan tidigare släckta stolparna 

ingå i underhållsbytet och det tidigare beslutet om släckning av 9 stolpar längst 

med genomfartsvägen föreslås att upphävas.   

Resterande 3 miljoner kronor föreslås omdisponeras till gatuunderhåll på 

Höökesvägen, Ängsvägen, Ringvägen i Ekshärad samt Snickaregårdsvägen i 

Råda.  
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Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-01-26 § 2 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-01-19 

Riktlinjer för gatubelysning 

 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar: ”Vi ställer oss positiva till föreslagna 

omdisponeringar men föreslår att motsvarande medel, 15 mkr, till en renovering 

alternativt ny Sundbro skall återläggas i investeringsbudget 2022. Detta för att 

säkerställa att finansiering till projekt Sundbron finns kvar”. 

 

Tomas Pettersson (S) yrkar också: ” Att handlingen ”Riktlinjer för gatubelysning” 

läggs in som handling i ärendet till KF”. 

 
Beslutsgång 

Tomas Petterssons (S) yrkande att 15 mkr skall återläggas 

investeringsbudget 2022: 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för liggande förslag genom acklamation.  

 

Tomas Petterssons (S) yrkande att ”Riktlinje för gatubelysning” läggs in som 

handling i ärendet till KF: 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för Tomas Petterssons (S) tillägg genom acklamation.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens 

förslag om att låta projekt Sundsbron utgå ur investeringsbudget 2021 och 

omdisponera avsatta medel från projekt Sundsbron till mer prioriterade projekt 

enligt följande: 

1. 1 miljon kronor omdisponeras till utredning om sammanhållna GC-stråk och 

förlängning av Klarälvsbanan, utredningen skall inkludera stråk som passerar 

Sundsbron 

2. 5,2 miljoner kronor omdisponeras till fastighetsenheten för eftersatt underhåll, 

varav 4 miljoner kronor skall gå till underhållsåtgärder på Kyrkhedens skola, 

800 tkr till fönsterbyten på Lillåsen och Stadshuset samt 400 tkr till takbyte 

på Älvstranden.  

3. 1 miljon kronor omdisponeras till Lokalutredning Kyrkheden 

4. 4,8 miljoner kronor omdisponeras till Vägbelysning i Gustavsfors och 

Skymnäs 

5. 3 miljoner kronor omdisponeras till gatuunderhåll Höökesvägen, Ängsvägen, 

Ringvägen samt Snickaregårdsvägen 
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Vidare beslutar kommunfullmäktige att upphäva del av beslut § 69 “Nedsläckning 

gatubelysning Dalenrakan, Gustavsfors, Sörby/Lakene och södra Bogerud inför 

hösten 2011” avseende släckning av 9 stolpar i Gustavsfors, fattat av 

kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-06-20. De 9 berörda stolparna skall i 

samband med att underhållsutbyte genomförs på sträckan ersättas med nya 

godkända stolpar och återupptas i förvaltningen.  

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande 

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna 

Angående de 9 nedsläckta stolparna i Gustavsfors som skall bytas ut mot nya 

stolpar och tändas upp igen. 

Vilka konsekvenser kan detta avsteg få? 

Inför detta beslut hade vi velat se en bättre förklaring till varför KF ska besluta 

om avsteg från den beslutade ”Riktlinjer  för gatubelysning” som finns i 

handlingarna. 

 

Beslutet skickas till: 

Louise.sjoholm@hagfors.se 

Sofia.eriksson@hagfors.se 

Emil.florell@hagfors.se  

 

  

mailto:Louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:Sofia.eriksson@hagfors.se
mailto:Emil.florell@hagfors.se


Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 14/29 

  

2021-02-15 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:47 

§ 17 - Rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020 för 

Hagfors Kommun  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 

nationella myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att 

genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, 

enligt åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna 

om genomförandet av sina respektive åtgärder. 

Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunerna via 

kommunstyrelsen. Förslag på svar från Hagfors kommun har tagits fram 

gemensamt av samhällsbyggnadsavdelningen samt miljö- och byggförvaltningen. 

Handlingar i ärendet 

 Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-01-26 § 5 

 Missiv Vattenmyndigheterna 2020-12-01, Myndigheters och kommuners 

rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 

2016-2021. Dnr: 537-50596-2020 

 Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020 - förslag på svar för Hagfors 

kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag på svar på Frågor till 

kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram 2020 för Hagfors kommun för inrapportering till 

Vattenmyndigheterna. 

 

Beslutet skickas till:  

Liisa.larsson@hagfors.se  

  

mailto:Liisa.larsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:63 

§ 18 - Revidering av Hagforsstrategin  
Hagforsstrategin är den gemensamma strategin för oss alla som bor, lever och 

verkar i Hagfors kommun. Den sätter ord på de utmaningar, styrkor och den 

vision vi har för framtiden, det sätter en gemensam ram för hur vi vill att Hagfors 

ska vara och uppfattas. Strategin togs fram under 2016 tillsammans med 800 av 

kommunens invånare. 

 

Omvärlden och Hagfors kommun har och kommer förändras, därför togs det 

beslut vid framtagandet att två revideringar ska genomföras, en under 2020 och en 

under 2024. Tanken är inte att ändra vision eller prioriterade områden men 

däremot kan vissa punkter vara inaktuella och andra kan ha blivit mer aktuella 

under tiden. Det är viktigt att strategin anpassas utifrån våra förutsättningar och av 

förändringar i samhället och omvärlden. 

 

Hagfors kommun är en del av ett större sammanhang, dels som en del av 

Värmland men också övriga Sverige och Europa. Vid framtagandet av 

Hagforsstrategin användes Värmlands regionala utvecklingsstrategi, 

Värmlandsstrategin, som utgångspunkt. Hagfors kommun ska vara en del av att 

uppfylla Värmlands vision och på så sätt är Hagforsstrategin en del av det 

regionala utvecklingsarbetet. Upplägget av Hagforsstrategin liknar 

Värmlandsstrategin 2014- 2020 och har många likheter. Även om den också har 

en lokal förankring. 

 

Tidigare Värmlandstrategi sträckte sig mellan 2014 och 2020. Under hösten 2019 

påbörjades arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi för 2021-2040.  På 

grund av rådande pandemi har det arbetet försenats och en remissutgåva av 

strategin skickades ut under hösten 2020. Regionfullmäktige förväntas ta beslut 

om Värmlandsstrategin 2040 i juni 2021. 

 

Innan en revidering görs av Hagforsstrategin behöver vi få ta del av en antagen 

Värmlandsstrategi. Därför föreslås att en revidering av Hagforsstrategin påbörjas 

under hösten 2021. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingschef Lars Sätterbergs skrivelse, 2021-02-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att en revidering av 

Hagforsstrategin påbörjas under hösten 2021. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS/2021:41, KS/2020:327 

§ 19 - Fritidsbanken  
Fritidsbanken är ett ideellt initiativ som ägs av Fritidsbanken Värmland.  Grunden 

i konceptet är att alla kommuninvånare ska kunna ha en aktiv fritid och återbruk. 

Verksamheten bygger på att frilufts- och sportutrustning skänks till Fritidsbanken 

som i sin tur lånar utrustning till kommunens invånare. Utlåningstiden är 14 dagar 

och är helt kostnadsfri för den som lånar.  

Fritidsbanken i Hagfors startade som ett treårigt projekt som avslutas 210831. 

Fritidsbanken är idag organiserad inom Enheten för sysselsättning och arbete 

(ESA). Kommunen skulle under projekttiden verka för att föreningslivet i Hagfors 

fortsätter att driva Fritidsbanken i ideell regi efter projekt tidens slut. En sådan 

utredning har skett och den visar att många föreningar är intresserade att ha ett 

fördjupat samarbete med Fritidsbanken men ingen förening har visat intresse av 

att ta över driften av Fritidsbanken. 

Idag har Fritidsbanken lokaler i f.d. Folktandvårdens lokaler, det är en bra 

placering och lokalerna ägs av Hagfors kommun. Av ekonomiska skäl föreslås att 

lokalytan ska halveras. Detta innebär att all den utrustning vi idag har inte kan 

finnas kvar. Hur utrustning ska förvaras och vad som ska kunna lånas får 

verksamheten ansvara för. De artiklar vi inte kan ha kvar i Hagfors kommer vi att 

skänka till andra Fritidsbanker. 

Idag har vi en samordnare som har en heltidstjänst i projektet. Att ha det 

samordnande ansvaret för Fritidsbanken har varit helt nödvändigt för att bygga 

upp verksamheten. Samordnaren är också den som samverkar med fritidsbanken 

centralt. 

I projektet som Fritidsbanken bedrivs inom finns en årsbudget om 900 tkr. 

Kostnaden för en förändrad Fritidsbank beräknas till ca 260 tkr på helår utöver 

befintlig budget för ESA. En budget som då innehåller kostnader för hyra, 

medlemsavgift till Fritidsbanken centralt, en bidragsanställning och kostnader för 

telefon, dator, resor och förbrukningsmaterial. För att driva Fritidsbanken 

kommer även viss del av befintliga resurser inom ESA fördelas mot Fritidsbanken 

avseende ledningsfunktion och arbetshandledare. Vid eventuellt beslut om fortsatt 

verksamhet efter 2021 kommer del av kostnaden för dessa funktioner belasta 

Fritidsbanken. Kostnaden för att bibehålla verksamheten under september till 

december 2021 blir 85 tkr. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-01-25 § 8 

Tjänsteskrivelse från Socialchef och verksamhetschef ESA 

Tjänsteanteckning från verksamhetschef ESA 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Fritidsbanken beslutas finnas kvar inom Enheten 

för sysselsättning och arbete (ESA) efter projekttiden 2021-08-31. Lokalerna 

halveras och samordnaruppdraget avslutas. Personalen på Arbetsmarknadsenheten 

tar över samordnarens arbete från september till årets slut. Under 2021 utreds 

Fritidsbankens framtid och ett förslag arbetas in i budget för 2022. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef ESA 

Socialchef 
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Dnr KS/2021:62 

§ 20 - Val av två ledamöter till en politisk 

referensgrupp för God och nära vård och omsorg  
God och nära vård är inte en ny organisationsnivå. Det är snarare ett nytt 

sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. God och nära vård och omsorg 

ska skapa förutsättningar för personcentrerad vård över huvudmannagränserna, 

till nytta för de med störst och mest komplexa behov av insatser från båda 

huvudmännen. 

 

Värmlandsrådet har gett den politiska styrgruppen för Nya Perspektiv 

i uppdrag att tillskapa en politisk referensgrupp för att förstärka 

omställningsarbetet med God och nära vård och omsorg. Varje kommun erbjuds 

att föreslå två politiker från välfärdsområdet (socialtjänst, hälso- och sjukvård, 

skola) att ingå i referensgruppen. 

 

Förslag till representanter för Hagfors kommun är Thony Liljemark, Oberoende 

Realister, ordförande IoU samt Håkan Lindh, Socialdemokraterna.  

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-01-19 

Yvonne Lennemyrs skrivelse Politisk referensgrupp för God och nära vård och 

omsorg, 2020-12-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Thony Liljemark, Oberoende Realister, samt 

Håkan Lindh, Socialdemokraterna som Hagfors kommuns representanter i den 

politiska referensgruppen för God och nära vård och omsorg. 

Beslutet skickas till 

Mona Björn, Region Värmland 
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Dnr KS/2021:42 

§ 21 - Reviderad överenskommelse för personer med 

psykisk funktionsnedsättning  
I Värmland har ett arbete med revidering av lagstadgade 

samverkansöverenskommelser pågått under 2020. Fram till idag har de tre 

lagstadgade överenskommelser (psykiskt funktionsnedsatta personer, barn som 

vårdas utanför det egna hemmet samt personer som missbrukar alkohol, 

narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller 

spel om pengar) hanteras i separata spår vad gäller upprättande, implementering, 

beslutsnivå och uppföljning.  Nu är en samlad överenskommelse framtagen 

Samverkansöverenskommelse Mellan Region Värmland och kommunerna i 

Värmlands län kring personer med Psykisk funktionsnedsättningar och den är 

godkänd i beredningsgruppen för Nya Perspektiv. Samtidigt som Hagfors 

kommun förväntas anta överenskommelsen, sker samma process inom övriga 

värmländska kommuner samt inom Region Värmland.  Ambitionen är att samtliga 

lagstadgade överenskommelser hanteras på liknande sätt vid nästa revidering. 

Samverkansöverenskommelser mellan kommun och region tas fram som stöd för 

att tydliggöra respektive huvudmans ansvar vid ansvarsfördelning och gemensamt 

ansvarstagande för grupper som behöver samplanerade insatser. 

Därigenom underlättar överenskommelserna skapandet av långsiktiga strukturer 

för samverkan. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-01-25 § 4 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-01-18 

Följebrev reviderad ÖK personer med psykisk funktionsnedsättning 

Samverkansöverenskommelse Mellan Region Värmland och kommunerna i 

Värmlands län kring personer med Psykisk funktionsnedsättning 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna samverkansöverenskommelse mellan 

Region Värmland och kommunerna i Värmlands län kring personer med Psykisk 

funktionsnedsättning. 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 
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Dnr KS/2021:64 

§ 22 - Avgifter för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll 
Sveriges kommuner ska enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

genomföra brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I 

dagligt tal brukar man kalla det sotning. På många håll utförs arbetet av 

entreprenörer som anlitas av kommunen. 

Taxor och avgifter beslutade utifrån LSO (tillsyn, brandskyddskontroll och 

sotning) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd) har 

setts över och med anledning av detta har Hagfors Räddningstjänst tagit fram 

förslag till avgifter för rengöring (sotning) och förlag till avgifter för 

brandskyddskontroll. 

Handlingar i ärendet 

Räddningschef Håkan Finnkvist skrivelse, 2020-01-20 

Förslag till avgifter för rengöring (sotning) enligt LSO, lagen om skydd mot 

olyckor, SFS 2003:778 

Förslag till avgifter för brandskyddskontroll enligt LSO, lagen om skydd mot 

olyckor, SFS 2003:778 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till avgifter för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 att 

gälla från och med 2021-03-01. 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS/2021:40 

§ 23 - Stängningsdagar förskola läsåret 2021-2022  

Förskolan har under läsåret 2021-2022 önskemål om att fortsatt ha fyra 

stängningsdagar för kompetensutveckling för personal utifrån 

implementeringsarbetet med nya läroplanen.  

Tre av stängningsdagarna kommer att samordnas med skolans studiedagar för att 

underlätta för vårdnadshavare. 

De fyra stängningsdagarna föreslås förläggas: 

10 september 2021 

1 december 2021 

8 februari 2022 

2 maj 2022 

 

Om särskilda skäl finns kan förskola i centrala Hagfors erbjudas utifrån 

överenskommelse med rektor. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-01-26 § 1 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-01-11 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att läsåret 2021 - 2022 förlägga förskolans 

stängningsdagar till de föreslagna datumen.  

Beslutet skickas till 

Barn- och Bildningschef, Jenny Dahlin 

Rektor, Marie-Louise Grahn 

Rektor, Shanti Antonsson 
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Dnr KS/2020:430 

§ 24 - Svar på medborgarförslag angående sändning 

av fullmäktiges sammanträden på webben 
Tack för ditt medborgarförslag. Ditt förslag nådde 25 röster 2020-10-02. 

Många andra kommuner sänder sina fullmäktigesammanträden på webben och vi 

har under en längre tid undersökt vilka lösningar som skulle kunna tillämpas i vår 

kommun.  

Det har tidigare varit en fråga om resurser, både finansiella och personella, men vi 

har nu funnit en lösning som kommer göra det möjligt för oss att sända 
fullmäktiges sammanträden live på webben. 

Efter installation och interna utbildningar hoppas vi att lösningen kommer att vara 

i drift tidigt under våren. 

Handlingar i ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerströms skrivelse, 2021-01-26 

Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-09-03 

 

Förslag på sammanträdet 
Tomas Pettersson (S) yrkar: ” Socialdemokraterna yrkar att varje livesänt 

kommunfullmäktigesammanträde sparas på kommunens hemsida så att 

sändningen kan ses i efterhand under 14 dagar.  

Enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service och de 

förordningar som regeringen utfärdat med stöd av denna lag, skall 

videosändningar på kommunens hemsida textas om de finns kvar för nedladdning 

längre än 14 dagar. 

Med hänsyn till de ekonomiska och organisatoriska svårigheter som en textning 

skulle medföra idag föreslås därför att kommunfullmäktiges sammanträden sparas 

i upp till 14 dagar på kommunens hemsida för att därefter raderas." 

 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 

bifall Tomas Petterssons (S) tillägg genom acklamation.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med föreslaget tillägg. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Administrativa enheten  
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Dnr KS/2021:23 

§ 25 - Anmälningar  
Dnr KS 2020/4, handling 177 

Kontrollrapport livsmedel, Lillåsen 1 

Dnr KS 2020/4, handling 179 

Debitering av extra medlemsavgift för 2020 samt fördelning medlemsavgift utifrån 

befolkningsmängd 

Dnr KS 2020/4, handling 180 

Protokoll Personligt ombud i Värmland 200925 

Dnr KS 2020/4, handling 182 

Protokoll Hjälpmedelsnämnden 201124, Region Värmland 

Dnr KS 2020/262, handling 77 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 6335-20 

Dnr KS 2020/262, handling 78 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 6326-20 

Dnr KS 2020/262, handling 79 

Förvaltningsrätten i Göteborg, Dom Mål nr 5477-20, 10497–20 

Dnr KS 2020/262, handling 80 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 6084-20 

Dnr KS 2020/262, handling 83 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 6084-20 

Dnr KS 2020/262, handling 85 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 2855-20 

Dnr KS 2020/262, handling 86 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 5482-20 

Beslut, avslutat ärende nr 40820/2019 IVO 

Dnr KS 2020/2, handling 52 

Förvaltningsrätten i Göteborgs dom om avslag i mål nr 5477-20 och  10497-20 gällande 

statlig ersättning för asylsökande 

Dnr KS 2020/5, handling 26 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen i gymnasieskolan för att minska trängsel 

Dnr KS 2020/10, handling 35 

Skolavtal för enskild elev, Hagfors kommun/Karlskrona kommun 
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Dnr KS 2020/11, handling 83 

Avtal - Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Linköpings Universitet/Älvstrandsgymnasiet 

Dnr KS 2020/168, handling 10 

Skolinspektionens uppföljning av beslut gällande Älvstrandens bildningscentrum 7-9 

Dnr KS 2020/253, handling 2 

Avslut av anmälan om elevs frånvaro, Råda skola 

Dnr KS 2020/441, handling 13 

Föräldrakooperativet Storkens plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Dnr KS 2020/441, handling 1 

Systematiskt kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Bushuset 

KS 2020/334 

Svar på synpunkt/klagomål avseende matlådor till gymnasieelever 

Dnr KS 2020/598, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr KS 2020/480, handling 2 

Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Treklövern 

KS 2020/539, handling 2 

Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkheden f-3 

Dnr KS 2020/551, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/552, handling 1 och 2 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 

Dnr KS 2020/553, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2020/557, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2020/558, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2020/560, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro 

Dnr KS 2020/562, handling 1 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 
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Dnr KS 2020/563, handling 1 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/564, handling 1 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/565, handling 1 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/566, handling 1 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/567, handling 1 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/568, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/569, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/570, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/571, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/572, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/573, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/574, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/575, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/576, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/577, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/578, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/579, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 27/29 

  

2021-02-15 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2020/580, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/581, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/582, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/583, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet åk 1 

Dnr KS 2020/584, handling 1 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk  2 

Dnr KS 2020/585, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk  2 

Dnr KS 2020/586, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk  2 

Dnr KS 2020/587, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk  2 

Dnr KS 2020/588, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk  2 

Dnr KS 2020/589, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk  2 

Dnr KS 2020/590, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk  2 

Dnr KS 2020/591, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk  2 

Dnr KS 2020/592, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk  2 

Dnr KS 2020/593, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 2 

Dnr KS 2020/594, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 2 

Dnr KS 2020/595, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 2 

Dnr KS 2020/597, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 2 
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Dnr KS 2020/599, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 2 

Dnr KS 2020/600, handling 1 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 3 

Dnr KS 2020/601, handling 1 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 3 

Dnr KS 2020/602, handling 1 

Anmälan och avslut gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 3 

Dnr KS 2020/603, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 3 

Dnr KS 2020/604, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 3 

Dnr KS 2020/605, handling 1 

Anmälan gällande elev vid Älvstrandsgymnasiet, gymnasiet åk 3 

Dnr KS 2020/611, handling 1 

Anmälan gällande elev, Äbc 4-6  

Dnr KS 2020/612, handling 1 

Anmälan gällande elev, Äbc 4-6  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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Dnr KS/2021:23 

§ 26 - Delegeringsbeslut  

Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2021-01-05 tom 2021-02-08 

 

Dnr KS 2021:5 

Personalärenden – december, år 2020 

  
Dnr KS 2021:5 

Beslut om fortsatta åtgärder gällande undervisningen i gymnasieskolan för att minska 

trängsel vt 2021 
 
Dnr KS 2021:5 

Beslut om fortsatta åtgärder gällande undervisningen i grundskolan för att minska trängsel 

vt 2021 
 
Dnr KS 2021:5 
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Sunnemo Hembygsförening 
 
Dnr KS 2021:5 

Beslut i brådskande ärende 
 
Dnr KS 2020/8, handling 2021:46 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m december månad 2020 
 
Dnr KS 2021/8, handling 157 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m december månad 2020 
 
Dnr KS 2021/8, handling 9 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen december månad 2020 
 
Dnr KS 2021/8, handling 11 

Delegeringsbeslut familjerätten december månad 2020 
 
Dnr KS 2021/8, handling 12 

Delegeringsbeslut vuxengruppen december månad 2020 
 
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-01-26 §§ 1-5 
 
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2021-01-25§§ 6-13 
 
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-01-15 §§ S 1-5 
 
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-01-25 §§ S 6-15 
 
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-01-26 §§ 1-7 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 


