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Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00–20:45 

  

Beslutande Åsa Johansson (S) 

Göran Eriksson (S) 

Ann-Sofie Ronacher (S) 
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Stellan Andersson (C) 
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Keith Aheinen (V) 
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Ann-Christine Janhagen Olsén (S) 
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Thordis Stålhandske (S) 

Inge-Marie Byström (S) 

  

Övriga Jan Lilja, kommunchef 

Helena Granlund, 

kommunsekreterare 

Nils-Göran Holmqvist, revisor 

Christoffer Branzén, 

utvecklingskoordinator 

Claes-Henrik Engström, revisor 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2016-12-20 

  

Avser paragrafer 94 - 111 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Sten-Inge Olsson 

  

  

Justerande  

 Stellan Andersson Jan Sandström 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2016-12-19 

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-20 

Datum då anslaget tas ned 2016-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2016/304 

§ 94 Utdelning av kulturstipendiet 2016 

Hagfors kommun delar årligen ut ett kulturstipendium. Stipendiet kan delas ut till 

personer, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärksammade 

insatser för Hagfors kommun eller till begynnande lovande förmågor. 

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser. 

Under kommunfullmäktiges sammanträde delade kommunstyrelsens ordförande 

Åsa Johansson ut 2016 års kulturpris till Kent Stafås. Sammanlagt hade det 

kommit in sju nomineringar. Kommunstyrelsen som är de som beslutade om 

stipendiet gav följande motivering: 

”För sitt stora kunnande inom trähantverk, som bland annat innefattar möbler, 

sniderier och knivar, tilldelas Kent Stafås Hagfors kommuns kulturstipendium 

2016. 

Med stor kunskap och kärlek för genuint hantverk, traditionella 

hantverkstraditioner och med ett lokalt perspektiv har Kent Stafås bidragit till att 

på ett inspirerande sätt utveckla och bevara genuin hantverkstradition.” 

Stipendiaten tackade för stipendiet med orden: 

– Jag är chockad men får tacka. 

Det här är bara början, tillägger stipendiaten med ett leende.  

_____ 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2016/16 

§ 95 Svar på medborgarförslag om önskemål om 

plank mot Sunnemo skola 

Välkomna tillbaka till Hagfors kommun och tack för ert medborgarförslag. 

Det kommunen kan hjälpa er med är att kontrollera och eventuellt åtgärda träden 

som finns på kommunens mark. Kommunens parkenhet kommer att titta närmare 

på detta. Vad som uppfattas som störande varierar från person till person och 

därför kommer kommunen inte att sätta upp ett bullerplank. Om man bor i 

närheten av en skola får man räkna med att det kan bli ljud i form av skatt, stoj 

och skrik. 

Ni har självklart som fastighetsägare möjlighet att vidta de åtgärder som ni tycker 

är lämpliga på er fastighet. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-11-14 § 181 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 118 

Medborgarförslag om önskemål om plank mot Sunnemo skola 2016-08-23. 

Utlåtande samhällsbyggnadsavdelningen 2016-09-27. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2016-10-26. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Reservationer 

Annika Arnesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

******************************** 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Dnr KS 2016/16 

§ 96 Svar på medborgarförslag om utökad 

parkeringstid vid biblioteket vid Älvstranden 

Bildningscentrum 

Besökande till bibliotekets stickcafé har i medborgarförslag önskemål om att 

tillåten tid för parkering på den parkering som finns utanför entrén till 

Älvstranden Bildningscentrum ska vara tre timmar. Orsaken är att de besökande 

till stickcaféet har svårt att gå och är gamla. 

Idag har parkeringen en maxtid för parkering om två timmar. 

När parkeringsområdet runt Älvstranden Bildningscentrum gjordes iordning så 

ansågs att det fanns tillräckligt med parkeringsplatser i närområdet för de som 

arbetar på skolan, elever, besökande till badet mm – alltså de som ska vara längre 

på anläggningen än två timmar. 

Då parkeringen som gjordes utanför entrén avsågs att endast vara till för tillfälliga 

besök på ÄBC – besök på bibliotek, kortare möten på skolan etc. samt att sträckan 

till de ”vanliga” parkeringsplatserna är ca 150 meter, och det är ca 60-70 meter 

längre än till 2-timmarparkeringen anser kommunen att två timmar är rimligt på 

korttidsparkeringen. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-11-14 § 180 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 117 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2016-10-21 

*************** skrivelse 2016-09-13. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

***************************** 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Dnr KS 2016/16 

§ 97 Svar på medborgarförslag om upprensning vid 

utsiktstornet på Värmullsåsen 

I ert medborgarförslag delar ni med er av flera enkla åtgärder som kommer att 

göra stor skillnad för både trivseln och tillgängligheten i området. Hagfors 

kommun kommer att montera en sittgrupp vid tornet och ta bort träd för att 

besökare ska få en fin och öppen utsikt över Hagfors från stenhällen. Kommunen 

kommer även att ställa ett sopkärl på prov vid vändplanen så att det går att slänga 

skräp om man till exempel skulle vilja ta en fika på Värmullsåsen.  

Tillgänglighetsanpassning 

Kommunen kommer ge våra medarbetare på samhällsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att undersöka hur området kring utkikstornet kan bli mer tillgängligt. 

Hagfors kommun arbetar aktivt med frågor gällande just tillgänglighet. Bland 

annat har vi anpassat delar av Manaleden i centrala i Hagfors för att alla ska få 

möjlighet att njuta av den vackra naturen. Att göra området kring utkikstornet mer 

tillgängligt känns därför som ett naturligt nästa steg i kommunens arbete, 

framförallt med tanke på att det är en plats som visar upp Hagfors från en av sina 

allra bästa sidor. 

Hur vi besiktar utkikstornet 

Utsiktstornet besiktas två gånger per år av kommunens fastighetsenhet. Vart femte 

år tas även hjälp externt av en sakkunnig som kontrollerar tornet. Kenneth 

Björklund från ÅF Technology AB var den som senast besiktade tornet år 2014. 

Protokollet från kontrollen finns bifogat i detta svar. De fel som hittades vid 

besöket har åtgärdats för att det ska vara en säker plats att vistas på. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-11-14 § 182 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 119 

Medborgarförslag om upprensning vid utsiktstornet på Värmullsåsen 2016-08-27. 

Utlåtande samhällsbyggnadsavdelningen 2016-09-04. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2016-10-26. 

Besiktningsprotokoll 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

***************************** 
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Dnr KS 2015/359 

§ 98 Hagforsstrategin 

Vad vi är, och vart vi är på väg är frågor som vi i kommunen i början på 2016 inte 

hade tydliga svar på och som en kommuninvånare inte kunde identifiera sig med. 

Därför beslutade kommunstyrelsen i början på 2016 att ta fram en strategi för hela 

Hagfors kommun. Utvecklingsenheten har under 2016 haft uppdraget att 

samordna framtagandet. Under året har ungefär 800 medborgare varit engagerade 

genom olika medborgardialoger, både genom fysiska träffar och via moderna 

kommunikationsverktyg. 

Strategin blickar framåt och tar avstamp i hur vi som politiker och tjänstemän 

tillsammans med övriga delar av vår kommun skapar de bästa förutsättningarna 

för att göra Hagfors kommun till en attraktivare kommun att bo, leva och verka i. 

Hagforsstrategin ska gälla till 2027 och innehåller en vision, sju styrkor, fem 

prioriterade områden med tillhörande åtgärder och 35 mätbara mål. Till strategin 

finns också en varumärkesplattform samt en implementeringsplan. Vi kommer att 

arbeta vidare med varumärkesplattform under 2017 och dokumentet kommer att 

revideras till 2018. 

Vi föreslår att implementeringsarbetet finansieras genom att 4 miljoner kronor 

avsätts från 2016 års resultat, förutsatt att utrymme finns. Finansieringen gäller 

åren 2017, 2018 och 2019. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 196 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-11-28 § 70 

Utvecklingschef Lars Nyborgs och utvecklingskoordinator Christoffer Branzéns 

skrivelse, 2016-11-23 

Hagforsstrategin 2017-2027 

Varumärkesplattform 2017 

Implementeringsplan 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Förslag på sammanträdet 

Åsa Johansson (S) yrkar:  

att mål 1 ändras till att befolkningsutvecklingen ska vara positiv och att mål 22 

ändras till att ungdomsarbetslösheten ska ligga under länsgenomsnittet i 

Värmland. 

Stellan Andersson (C) yrkar: 

att mål 1 ändras till att befolkningsutvecklingen ska vara positiv. 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens ursprungsförslag mot 

Åsa Johanssons (S) och Stellan Anderssons (C) ändringsyrkanden och finner 

bifall för Åsa Johanssons (S) och Stellan Anderssons (C) ändringsyrkanden 

genom acklamation. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Hagforsstrategin 2017-2027 med 

ändringarna i mål 1 och mål 22 samt tillhörande varumärkesplattform och 

implementeringsplan samt att avsätta 4 miljoner kronor från 2016 års resultat, 

förutsatt att utrymme finns, för implementering av Hagforsstrategin. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonominenheten 
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Dnr KS 2016/385 

§ 99 Kommunkoncernens låneram 2017 

Enligt kommunkoncernens finanspolicy, KF 2009-09-29 § 68, skall 

kommunfullmäktige besluta om storlek på kommunkoncernens låneram att gälla 

för kommande år. Idag uppgår totala låneskulden till 352 990 883 kronor. För 

2017 finns planer, enligt budget 2017, att amortera totalt ca 55 000 000 kronor av 

kommunens skuld om nivån på likviditeten gör det möjligt. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 191 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-11-28 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar låneramen för 2017 till totalt maximalt 352 990 883 

kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att, gemensamt, 

underteckna de dokument som krävs för att genomföra nämnda amorteringsplan 

samt omsätta de lån som i övrigt förfaller under året. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Hagfors Energi AB 

Hagforshem AB 
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Dnr KS 2016/387 

§ 100 Godkännande av avtal om försäljning av 

fastigheten Grinnemo 2:5 från Hagforshem AB till 

AMBE 

Hagforshem AB omstrukturerar och ger möjlighet till fler större fastighetsägare 

på Hagfors kommuns bostadsmarknad. Åtgärden möjliggör en utveckling av 

marknaden för hyresrätter inom Hagfors kommun. 

Ett förslag till kontrakt har upprättats gällande fastigheten Grinnemo 2:5 med 

adresser Grinnemovägen 2 A-C, 6 Postvägen 3, 5 till AMBE (916573-6571) för 

fem miljoner kronor (5 000 000:-). 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 189 

Hagforshem AB:s VD Caj Olssons skrivelse, 2016-11-28 

Förslag till köpekontrakt 

Hagforshem AB:s protokoll, 2016-11-17 

Karta 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om försäljning av fastigheten 

Grinnemo 2:5 från säljaren Hagforshem AB till köparen AMBE för en likvid om: 

Fem miljoner kronor (5 000 000:-). 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagforshem AB 
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Dnr KS 2016/393 

§ 101 Hantering av tillfälligt stöd till kommuner och 

landsting från regeringens ändringsbudget 2015 

Under december 2015 erhöll Hagfors kommun del av regeringens ändringsbudget 

för 2015 (Prop. 2015/16:47) avsett som tillfälligt stöd till kommuner och landsting 

med anledning av den rådande flyktingsituationen. Beloppet uppgår för Hagfors 

del till 27 722 644 kronor. Syftet med medlen var att kostnaderna för den stora 

flyktinginvandringen inte skulle innebära besparingar inom kommunens 

kärnverksamhet utan täckas av bidraget. 

Hagfors kommun har hitintills hanterat flyktingsituationen inom ram med hjälp av 

de riktade bidrag som erhålls samt de bidrag man kan rekvirera från 

Migrationsverket utan att för den skull ”tumma” på kvaliteten. Bedömningen är 

dock att kostnaderna för flyktingverksamheten kommer att öka framgent, allt 

annat lika, osäkerheten är när i tiden ökningen kommer. Ökningen skulle då 

riskera att innebära besparingar inom andra av kommunens verksamheter för att 

täcka kostnaderna. Utifrån detta har beslutats, i strid mot rådet för kommunal 

redovisning samt Sveriges Kommuner och Landsting, att man vill hantera de 

erhållna medlen på så sätt att dessa ska täcka de ”överkostnader” man räknar med 

kommer framgent när dessa uppstår oavsett om det är under 2016 eller längre 

fram i tiden. I praktiken kan verksamheterna, i enlighet med överenskommet 

dokument avseende hanteringen, söka medel ur den pott som uppstått till dess att 

samtliga medel är förbrukade. 

Under 2016 har en ansökan inkommit som motsvarar de krav som ställts upp för 

att få ta del av medlen. Ansökan avser Ekshärligt i Hagfors och beloppet uppgår 

till 100 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 190 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2016-11-30 

Ledningsgruppens beslut om hantering av extra medel 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fördela 100 000 kronor från avsättningen i 

balansräkningen till generella bidrag i resultaträkningen. 

_____ 

Beslutet skickas till: Revisorerna 
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Dnr KS 2016/386 

§ 102 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

I samband med omorganisationen för barn- och bildning och individ- och omsorg 

samt att kulturverksamheten inte längre ligger under kommunledningen har en 

översyn av kommunstyrelsens reglemente gjorts att gälla från och med 2017-01-

01. 

De förändringar som ligger i förslaget gäller vissa områden som tidigare låg hos 

barn- och bildning har flyttats över till individ- och omsorgs verksamhetsområde 

samt att kulturverksamheten har gått över till barn- och bildning. 

I förslag till nytt reglemente är förändringar tillagda med röd och överstruken text 

om det gäller att ta bort delar av regementet och röd text för tillägg i reglementet. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 193 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-11-28 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat förslag på reglemente för kommunstyrelsen 

att gälla från och med 2017-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef Jan Lilja 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
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Dnr KS 2016/358 

§ 103 Taxa för Hagfors kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning att gälla från och med 2017-01-01 

Ett förslag till revidering av taxa för Hagfors kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning har upprättats att gälla från och med 2017-01-01. 

Förslaget har reviderats sedan det behandlades på samhällsbyggnadsutskottet 

2016-11-01, § 114 och kommunstyrelsen 2016-11-18, och därför ska ärendet 

behandlas på nytt. 

De förändringar som gjorts från taxan för 2016 är markerade med gult i förslaget. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 195 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-22 § 133 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2016-11-01 § 114 

Taxa för Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2016-11-16 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny ”Taxa för Hagfors kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning” att gälla från och med 2017-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomiassistent Ann-Christine Eriksson 

Revisorerna 

Handläggare Ingela Axelsson 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 16/24 

  

2016-12-19 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2016/380 

§ 104 Revidering av riktlinjer för e-posthantering 

Administrativa enheten tagit fram ett förslag till revidering av gällande riktlinjer 

för e-posthantering. I förslaget finns förtydligande om tillhandahållande av 

allmänna handlingar och hantering av sekretesskänslig information. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 197 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2016-11-28 § 71 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-11-24 

Revidering av riktlinjer för e-posthantering 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revidering av riktlinjer för e-posthantering att 

gälla från och med 2017-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 17/24 

  

2016-12-19 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2016/378 

§ 105 Registrerings-/tillsynsavgifter för försäljning av 

folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 

Taxa för tillsyn enligt ovan fastställdes 2010. En ny alkohollag trädde i kraft 2012 

därav följde att kommunen justerade avgifterna något och kopplade dem till 

konsumentprisindex (KPI) med september som basmånad. Den nya lagen innebar 

också att flera nya typer av tillstånd och anmälningsärenden infördes. 

Med anledning av förändringar inom tillsynsverksamheten och 

kostnadsutvecklingen inom området föreslås att avgifterna för tillsyn enligt 

alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

justeras. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 199 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2016-11-28 § 63 

Alkoholinspektör Öivind Skogsbergs skrivelse, 2016-11-21. 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till avgifter för tillsyn enligt 

alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

De nya avgifterna gäller från och med 2017-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Monica Hammar, socialchef 

Öivind Skogsberg, alkoholinspektör 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/24 

  

2016-12-19 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2016/362 

§ 106 Nytt samverkansavtal i den gemensamma 

Hjälpmedelsnämnden 

Med anledning av vissa svårigheter i samband med tillämpning av gällande avtal, 

har förslag till reviderat samverkansavtal tagits fram. 

Ändringarna avser bland annat hjälpmedelsnämndens uppgifter och 

resursfördelningen mellan huvudmännen. Därtill har vissa redaktionella ändringar 

gjorts. 

Revidering av samverkansavtalet förutsätter att motsvarande ändringar görs i 

reglementet och att samtliga deltagande kommuner och landstinget fattar 

likalydande beslut. Förslaget har varit ute på remiss till kommunerna under 

sommaren och remissvaren har beaktats i det slutliga förslaget. 

Det reviderade avtalet medför en förändrad årskostnad för kommunerna. För 

Hagfors kommun innebär det en kostnadsökning om 18 tkr/år. Förändringen 

innebär även att organisationen som svarar under hjälpmedelsnämnden har 

förtydligats och en redaktionell förändring avtalet.  

Avtalet ska godkännas av respektive kommun och landstinget innan årsskiftet. 

Det nya avtalet är tänkt att gälla från 2017-01-01. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 200 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2016-11-28 § 64 

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016-11-11. 

Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelnämnd 

Protokoll Hjälpmedelsnämnden i Värmland 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt samverkansavtal i den gemsamma 

Hjälpmedelsnämnden, att gälla från och med 2017-01-01. 

_____ 

 

Beslutet skickas till 

Eva Alama, vård- och omsorgschef 

Carina Wiberg 

Isa Nyberg 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 19/24 

  

2016-12-19 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 20/24 

  

2016-12-19 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2016/400 

§ 107 Delårsbokslut 2016 för Värmlands läns 

Vårdförbund 

Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat delårsbokslut för 

perioden 2016-01-01 – 2016-08-31. 

Förbundets revisorer har i sitt utlåtande, 2016-11-08, granskat och godkänt 

delårsbokslut 2016 för Värmlands läns Vårdförbund. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-12-08  

Beslut direktionen delårsbokslut, 2016-10-21 § 22 

Delårsbokslut förvaltningsberättelse 2016 

PWC:s granskning av delårsrapport 2016 

Revisorernas utlåtande av Vårdförbundets delårsrapport 2016 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av och godkänner delårsbokslut 2016 för 

Värmlands läns Vårdförbund. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Värmlands läns Vårdförbund Box 93 667 22 Forshaga 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 21/24 

  

2016-12-19 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2016/402 

§ 108 Val av ledamot till kommunstyrelsen (M) 

Då Dennis Byberg (M) avsagt sig sin plats som ledamot i kommunstyrelsen ska 

fyllnadsval göras för mandatperioden 2014-2018. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Roger Brodin (M) till ledamot i 

kommunstyrelsen för mandatperioden 2014-2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Valberedningens ordförande Jan Bohlin 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson 

Roger Brodin 

Administrativa enheten 

Personalenheten  
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Sammanträdesdatum Sida 22/24 
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Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2016/390 

§ 109 Avsägelse av uppdrag - Hans Olov Stöllman 

Hans-Olov Stöllman (S) avsäger sig i skrivelse, 2016-11-26, sina uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i Hagfors Energi AB, ledamot i 

barn-och bildningsutskottet, ledamot i Stiftelsen Ekshärads Gåvomedelsfond och 

ersättare i kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Hans-Olov Stöllmans skrivelse, 2016-11-26 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla framställan 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 

Kommunfullmäktiges ordförande Sten-Inge Olsson 

Hagfors Energi AB:s ordförande Jan Bohlin 

Barn- och bildningsutskottets och Stiftelsen Ekshärads Gåvomedelsfonds 

ordförande Göran Eriksson 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson 

 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 23/24 

  

2016-12-19 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2016/392 

§ 110 Avsägelse av uppdrag - Fredrik Eriksson 

Fredrik Eriksson (S) avsäger sig i skrivelse, 2016-11-22, sina uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i barn- och bildningsutskottet, ersättare i 

samhällsbyggnadsutskottet, ersättare i pensionärsrådet och ersättare i Stiftelsen 

Ekshärads Gåvomedelsfond. 

Handlingar i ärendet 

Fredrik Erikssons skrivelse, 2016-11-22 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla framställan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson 

Barn- och bildningsutskottets och Stiftelsen Ekshärads Gåvomedelsfonds 

ordförande Göran Eriksson 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Ann-Sofie Ronacher 

Pensionärsrådets ordförande Pernilla Boström 
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Sammanträdesdatum Sida 24/24 

  

2016-12-19 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2016/23 

§ 111 Anmälningar 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-11-28 §§ 75-93 

Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 §§ 188-204 

Medborgarförslag – Självhushåll Sättragården gullvivan  

Medborgarförslag – Stadsodlingsprojekt i Hagfors tätort 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


