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Plats och tid Plenisalen, Hagfors stadshus kl. 09:00-14:20, ajournering 12:10-13:30

Beslutande Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Boo Westlund (OR)
Pernilla Boström (S)
Camilla Hülphers (OR)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)
Thony Liljemark (OR)
Malin Ericsson (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Erik Fröjel (S)  
Emma Koskelainen (L)
Jan Klarström (SD)
 

Övriga Annika Hagberg (OR)
Roger Brodin (M)
Eva Liljemark (OR), 09:00-12:10 
Richard Bjöörn, kommunchef, §§ 199-207 och 210-217
Helena Granlund, kommunsekreterare 
Jonas Nilsson, ekonomichef
Ralf Sundhäll, kommunikatör
Lars Sätterberg, utvecklingschef, 09:00-10:10
Simon Fredholm, region Värmlands Brysselkontor, 09:00-09:50
Sara Källvik, utvecklingskoordinator, 09:00-09:50
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, 09:30-10:10
Maria Persson, socialchef, 11:20-11:40

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2022-11-14

Avser paragrafer § 199 - § 217

Sekreterare
Helena Granlund

Ordförande
Jens Fischer
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Justerande
Tomas Pettersson
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Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-11-14
Datum då anslaget sätts upp 2022-11-15
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Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Helena Granlund
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§ 199 - Ändring av föredragningslista 
Punkt 15 på dagordningen Nominering till kulturstipendiet, dnr KS/2022:498, 
utgår från dagens sammanträde.
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Dnr KS/2022:27

§ 200 - Driftbudget 2023 och plan 2024-2025 
Förslag till driftbudget för år 2023 samt plan för åren 2024 och 2025 innebär ett 
budgeterat resultat för 2023 med 10 323 000 kr, år 2024 med -7 742 000 kr samt 
2025 med 4 427 000 kr.

Handlingar i ärendet
Förslag till reviderad driftbudget för år 2023 samt plan för åren 2024-2025 samt 
reviderad investeringsbudget 2023 och plan 2024-2029

Förslag på sammanträdet
Socialdemokraterna yrkar att:

 punkt 11 SBA “Fordonsorganisation” stryks
 punkt 12 SBA “Flyg” stryks
 punkt 13 SBA “Park” stryks
 punkt 9 BoB “Feriearbeten” ändras till att budget justeras från 100 000kr 

till 50 000kr och att feriearbete för åk2 på gymnasiet behålls
 punkt 21 BoB “Förändring nyckeltal…” stryks
 punkt 13 IoO “Generell besparing ESA” stryks

Stellan Andersson (C) yrkar: KLU SBA punkt 28 Mat särskilda boenden
Omvandling från sjudagars tillagning till femdagars tillagning. Förändringen 
möjliggör att maten tillagas lokalt i Råda, Ekshärad och Hagfors. Minskad 
kostnad ca 1,1 miljon på helår.

Beslutsgång
Punkt 11 SBA ”Fordonsorganisation” stryks
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordnings och 
finner bifall för liggande förslag genom votering.

Punkt 12 SBA “Flyg” stryks
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordnings och 
finner bifall för liggande förslag genom votering.

Punkt 13 SBA “Park” stryks
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordnings och 
finner bifall för liggande förslag genom votering.

Punkt 9 BoB “Feriearbeten” ändras till att budget justeras från 100 000kr 
till 50 000kr och att feriearbete för åk2 på gymnasiet behålls
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Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordnings och 
finner bifall för liggande förslag genom votering.

Punkt 21 BoB “Förändring nyckeltal…” stryks
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordnings och 
finner bifall för liggande förslag genom votering.

Punkt 13 IoO “Generell besparing ESA” stryks
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordnings och 
finner bifall för liggande förslag genom votering.

SBA punkt 28 Mat särskilda boenden
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordnings och 
finner bifall för liggande förslag genom votering.

Omröstningsresultat
Punkt 11 SBA ”Fordonsorganisation” stryks
Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 
Nej-röst innebär bifall till Socialdemokraternas yrkande

Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Nej
Boo Westlund (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Nej
Camilla Hülphers (OR) Ja
Göran Eriksson (S) Nej
Stellan Andersson (C) Ja
Thony Liljemark (OR) Ja
Malin Ericsson (S) Nej
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Nej
Emma Koskelainen (L) Ja
Jan Klarström (SD) Ja
8 ja-röster
5 nej-röster

Punkt 12 SBA “Flyg” stryks
Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 
Nej-röst innebär bifall till Socialdemokraternas yrkande
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Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Nej
Boo Westlund (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Nej
Camilla Hülphers (OR) Ja
Göran Eriksson (S) Nej
Stellan Andersson (C) Ja
Thony Liljemark (OR) Ja
Malin Ericsson (S) Nej
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Nej
Emma Koskelainen (L) Ja
Jan Klarström (SD) Ja
8 ja-röster
5 nej-röster

Punkt 13 SBA “Park” stryks
Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 
Nej-röst innebär bifall till Socialdemokraternas yrkande

Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Nej
Boo Westlund (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Nej
Camilla Hülphers (OR) Ja
Göran Eriksson (S) Nej
Stellan Andersson (C) Ja
Thony Liljemark (OR) Ja
Malin Ericsson (S) Nej
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Nej
Emma Koskelainen (L) Ja
Jan Klarström (SD) Ja
8 ja-röster
5 nej-röster

Punkt 9 BoB “Feriearbeten” ändras till att budget justeras från 100 000kr 
till 50 000kr och att feriearbete för åk2 på gymnasiet behålls
Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 
Nej-röst innebär bifall till Socialdemokraternas yrkande
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Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Nej
Boo Westlund (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Nej
Camilla Hülphers (OR) Ja
Göran Eriksson (S) Nej
Stellan Andersson (C) Ja
Thony Liljemark (OR) Ja
Malin Ericsson (S) Nej
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Nej
Emma Koskelainen (L) Ja
Jan Klarström (SD) Ja
8 ja-röster
5 nej-röster

Punkt 21 BoB “Förändring nyckeltal…” stryks
Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 
Nej-röst innebär bifall till Socialdemokraternas yrkande

Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Nej
Boo Westlund (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Nej
Camilla Hülphers (OR) Ja
Göran Eriksson (S) Nej
Stellan Andersson (C) Ja
Thony Liljemark (OR) Ja
Malin Ericsson (S) Nej
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Nej
Emma Koskelainen (L) Ja
Jan Klarström (SD) Ja
8 ja-röster
5 nej-röster

Punkt 13 IoO “Generell besparing ESA” stryks
Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 
Nej-röst innebär bifall till Socialdemokraternas yrkande
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Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Nej
Boo Westlund (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Nej
Camilla Hülphers (OR) Ja
Göran Eriksson (S) Nej
Stellan Andersson (C) Ja
Thony Liljemark (OR) Ja
Malin Ericsson (S) Nej
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Nej
Emma Koskelainen (L) Ja
Jan Klarström (SD) Ja
8 ja-röster
5 nej-röster

SBA punkt 28 Mat särskilda boenden
Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 
Nej-röst innebär bifall till Stellan Anderssons (C) yrkande

Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Ja
Boo Westlund (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Ja
Camilla Hülphers (OR) Ja
Göran Eriksson (S) Ja
Stellan Andersson (C) Nej
Thony Liljemark (OR) Ja
Malin Ericsson (S) Ja
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Ja
Emma Koskelainen (L) Ja
Jan Klarström (SD) Ja
12 ja-röster
1 nej-röst

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2023 samt plan för åren 2024 och 
2025 innebär ett budgeterat resultat för 2023 med 10 323 000 kr, år 2024 med -7 
742 000 kr samt 2025 med 4 427 000 kr.
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Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.

Stellan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:27

§ 201 - Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2029 
Förslag till investeringsbudget för år 2023 samt plan för åren 2024-2029 
innebärande investeringar om år 2023 med 136 950 000 kr, 2024 med 155 636 
000 kr samt 2025 med 142 032 000 kr.

Handlingar i ärendet
Förslag till reviderad driftbudget för år 2023 samt plan för åren 2024-2025 samt 
reviderad investeringsbudget 2023 och plan 2024-2029

Förslag på sammanträdet
Socialdemokraterna yrkar att:

 punkt 17 “ÄBC, Grönytor/omställning medel för utredning” stryks

Stellan Andersson (C) yrkar:
avslag på pkt 9 Utredning Sundbron i budgeten 1 miljon
avslag på pkt 19 Sundbron
avslag på pkt ÄBC Grönytor medel för utredning 

Beslutsgång
Punkt 17 “ÄBC, Grönytor/omställning medel för utredning” stryks
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordnings och 
finner bifall för liggande förslag genom votering.

Avslag på punkterna 9 Utredning Sundbron och 19 Sundbron
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordnings och 
finner bifall för liggande förslag genom votering.

Omröstningsresultat
Punkt 17 “ÄBC, Grönytor/omställning medel för utredning” stryks
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 
Nej-röst innebär bifall till Socialdemokraternas och Stellan Anderssons (C) 
yrkande

Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Nej
Boo Westlund (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Nej
Camilla Hülphers (OR) Ja
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Göran Eriksson (S) Nej
Stellan Andersson (C) Nej
Thony Liljemark (OR) Ja
Malin Ericsson (S) Nej
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Nej
Emma Koskelainen (L) Ja
Jan Klarström (SD) Ja
7 ja-röster
6 nej-röster

Avslag på punkterna 9 Utredning Sundbron och 19 Sundbron
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 
Nej-röst innebär bifall till Stellan Anderssons (C) yrkanden

Jens Fischer (OR) Ja
Tomas Pettersson (S) Ja
Boo Westlund (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Ja
Camilla Hülphers (OR) Ja
Göran Eriksson (S) Ja
Stellan Andersson (C) Nej
Thony Liljemark (OR) Ja
Malin Ericsson (S) Ja
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Ja
Emma Koskelainen (L) Ja
Jan Klarström (SD) Nej
11 ja-röster
2 nej-röster

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2023 samt 
plan för åren 2024 och 2029 innebärande investeringar om år 2023 med 136 
950 000 kr, år 2024 med 155 636 000 kr samt 2025 med 142 032 000 kr. 

Reservationer
ÄBC, Grönytor/omställning medel för utredning
Socialdemokraterna och Stellan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sina egna yrkanden.
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Sundbron
Stellan Andersson (C) och Jan Klarström (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Stellan Anderssons (C) yrkande.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:28

§ 202 - Verksamhets- och budgetuppföljning KS 2022 
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-september uppgår till 
569,6 miljoner kronor (mkr) vilket är 10,4 mkr högre än budget (1,9 %). SKR:s 
prognos från 2022-08-25 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 22:28) samt 
utfall avseende invånare i kommunen 2021-11-01, 11 569 invånare, har använts i 
prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat om totalt 
19,3 mkr. Nästa prognos från SKR släpps enligt plan 20 oktober 2022.
Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott. 
Samtidigt budgeteras för 2023 att kvarvarande medel ska nyttjas vilket innebär att 
verksamheterna inte fullt ut kan kompenseras under 2022 för överkostnaderna. 
Resursfördelning från medelsavsättningen för 2022 föreslås bli enligt följande:
● Barn- och bildningsutskottet 0,1 mkr
● Individ- och omsorgsutskottet 0,2 mkr
Av skulden återstår efter ovan nämnd omfördelning ca 13,0 mkr.
Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader 
med hänvisning till pandemin för perioden januari-mars 2022. Återbetalning för 
december 2021 samt januari till och med mars 2022 har skett, samtliga intäkter 
har bokförts på kommunledningsavdelningen. Kompensationen uppgår i 
prognosen och utfallet till 4,9 mkr. Något beslut om förlängning av perioden finns 
idag inte.
Budget och prognos för generella bidrag samt budgeterad ram för barn- och 
bildningsutskottet har ändrats på grund av beslut om skolmiljard, +1,2 mkr, utan 
resultateffekt. Vidare har fördelning skett av innevarande års löneökningspott. 
Verksamheterna har hittills kompenserats från löneökningspotten med:
● Kommunledningsavdelningen 0,8 mkr
● Samhällsbyggnadsavdelningen 1,3 mkr
● Barn- och bildningsavdelningen 3,4 mkr
● Individ- och omsorgsavdelningen 6,1 mkr
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 17,7 
mkr högre jämfört med budget (2,3%). De större avvikelserna mot budget i 
helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:
● Individ och omsorgsutskott -20,1 mkr
● Kommunledningsavdelningen +5,8 mkr
● Barn- och bildningsavdelningen -4,9 mkr
● Samhällsbyggnadsavdelningen -6,5 mkr
● Skatteintäkter o generella bidrag +19,3 mkr
Av verksamhetspotten prognostiseras hela potten att åtgå för att täcka delar av 
underskott inom samhällsbyggnadsavdelningen, individ- och omsorgsavdelningen 
och barn- och bildningsavdelningen.
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Från 1 januari 2022 bedrivs miljö- och byggnämndens verksamhet som en enhet i 
samhällsbyggnadsavdelningen. Effekten blir att det i driftredovsiningen på raden 
för miljö- och byggnämnd enbart redovisas kostnader för nämnden. 
Verksamhetens kostnader samt verksamhetsbeskrivning finns under avsnittet 
Samhällsbyggnadsavdelningen.
I det prognostiserade helårsresultatet för Hagforshem AB ingår det av fullmäktige 
beslutade, KF 2022-03-28 §34, ökat underhåll inom bolagskoncernen om 4,5 mkr. 
Underliggande prognostiserade resultatet för bolaget uppgår till -2,5 mkr. Även 
Hagfors Energi AB:s prognostiserar ett resultat, totalt -0,6 mkr, sämre än budget. 
Stora delar av försämringen i bägge bolagen hänger samman med 
inflationsutvecklingen, kostnadsökning, i samhället.
Budgeterat resultat för 2022 enligt beslut i november 2021 av 
kommunfullmäktige var +33,2 mkr. Kommunfullmäktige beslutade om 
tilläggsanslag i driftbudgeten om 0,9 mkr, KF § 36 2022-03-28, vilket innebär ett 
nytt budgeterat resultat för 2022 om +32,4 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret 
skulle således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +34,6 mkr 
(4,2%).

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

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

Beslut
Rapporten godkänns.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:495

§ 203 - Uppföljning av beslutad internkontrollplan för 
2021/2022 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 om reglemente och plan för 
internkontroll. I bifogade dokumentet “Uppföljning 2021/2022 IK plan” redovisas 
resultatet av granskningen för 2021/2022. Eventuella identifierade brister och 
vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hanteringen i framtiden ingår i 
uppföljningen. I kolumnen för “uppföljning” i nämnda dokumentet följer samtliga 
utförda granskningsmoment.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2022-11-07
Uppföljning 2021/2022 internkontrollplan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad uppföljning av den interna 
kontrollen för 2021/2022

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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Dnr KS/2022:496

§ 204 - Ny internkontrollplan för 2022/2023 
Enligt reglemente för internkontroll skall kommunstyrelsen senast i november 
besluta om en ny internkontrollplan för kommande period.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2022-11-07
Förslag 2022/2023 internkontrollplan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att en ny internkontrollplan för perioden 
2022/2023 godkänns.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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Dnr KS/2022:223

§ 205 - Utredning Skytte som idrottsinriktning på 
Älvstrandsgymnasiet 2023 
Utifrån motion med diarienummer KS/2022:223 ställd till kommunstyrelsen 
yrkade socialdemokraterna i Hagfors på att utöka Älvstrandsgymnasiets 
idrottsutbildningar med ett skyttegymnasium med inriktning Skeet och olympisk 
Trap. Utifrån denna och svaret på motionen från skolchef och ordförande i barn- 
och bildningsutskottet tog Kommunstyrelsen beslut om att bifalla motionen samt 
att en utredning om en eventuell idrottsinriktning kring skytte startas. Detta 
genom att skolchef kontaktar representant för skytteföreningar. 

Skolchef har utifrån detta träffat representanter för de båda skytteklubbarna i 
Hagfors vid två tillfällen. Vid dessa tillfällen har skolan presenterat de 
möjligheter som finns för en idrottsinriktning skytte vid Älvstrandsgymnasiet i 
Hagfors och diskussioner har förts om utveckling på såväl kort som lång sikt. 

Vid senaste, tredje träffen i oktober 2022 där förutom skolchef och Fredrik 
Albelin, representant för skytteföreningen, även rektor för Älvstrandsgymnasiets 
idrottsinriktningar Kristina Axelsson och barn- och bildningsutskottet ordförande 
Boo Westlund deltog landade vi tillsammans i förslaget att från hösten erbjuda 
Lokal idrottsutbildning (LIU) skytte inom våra idrottsinriktningar vid 
Älvstrandsgymnasiet.
Skolan kommer nu tillsammans med Fredrik Albelin att ta fram material för 
marknadsföring inför gymnasievalet i januari 2023. 
Målet är att erbjuda LIU under ett antal år för att om intresset blir stort kunna 
utveckla konceptet med att ansöka om att få starta en Nationell idrottsutbildning 
(NIU) om 3-4 år under förutsättning att vi ser ett intresse samt att samverkan 
mellan skola och föreningarna fungerar bra. Inriktningen skytte kan innebära 
samverkan med flera olika föreningar. 

LIU innebär att eleverna väljer tillval idrottsspecialisering på 200 p över 3 år. 
Eleverna har då ett pass per vecka med fysisk träning och teori på skolan samt 
genomför övrig träning i hemmaklubben. Eleverna väljer sin idrott utifrån sitt 
specialområde och är kopplade mot en förening med tävlingsidrott. 

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-11-01 § 104
Skolchef Jenny Dahlin och ordförande i barn- och bildningsutskottet Boo 
Westlunds skrivelse, 2022-10-14

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE



Sammanträdesdatum Sida 20/45

Protokoll 2022-11-14

Kommunstyrelsen

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

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utredningen.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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Dnr KS/2022:478

§ 206 - Individ- och omsorgsavdelningens arbete med 
våld i nära relation 
Våld i nära relation är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem, ett allvarligt 
brott och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Våld i nära relation kan drabba 
vem som helst, både kvinnor och män. Många barn upplever våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående och många som upplever våld blir även själva 
utsatta för våld. Våld innefattar både fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, 
materiellt, latent, försummelse, riktat mot funktionshinder, motvåld, 
separationsvåld och hedersrelaterat våld. Våldet kan drabba alla, men det finns 
vissa grupper som är mer utsatta än andra. Alla som är utsatta för våld i nära 
relation har rätt till stöd och skydd från samhället. Även våldsutövaren ska få stöd 
för att kunna förändra sitt beteende.

Inom Individ- och omsorgsavdelningens verksamheter är det Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) som utreder och kan besluta om skydd- och stödinsatser 
till barn och vuxna som är utsatta för våld i nära relationer och till våldsutövare. 
Till stöd för detta arbete används nationella och regionala strategier som 
utgångspunkt. Regionala strategier och handlingsplaner föreslås beslutas att ses 
som styrdokument utöver verksamhetens egna rutiner. 

Aktuella dokument är;

 Regional strategi Ett jämställt Värmland 2018-2027 
 Handboken för regional samverkan i Värmland för våld i nära relation
 Handlingsplan 2018–2023 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor i Värmland 

För Individ- och omsorgsavdelningen har en handlingsplan tagits fram för våld i 
nära relation som bygger på den av Länsstyrelsen framtagna handlingsplanen för 
Värmland. 

Handlingsplanen konkretiseras i en rutin för avdelningen. Rutin vid upptäckt av 
våld i nära relation syftar till att ge stöd till avdelningens medarbetare i det 
dagliga arbetet. Rutinen avser upptäckt av våld i nära relation i mötet med 
enskilda som medarbetare inom avdelningen möter i sitt arbete.

De tidigare riktlinjerna för Individ- och familjeomsorgens arbete med våldsutsatta 
föreslås utgår och ersätts med Individ- och omsorgsavdelningens handlingsplan 
för våld i nära relation.

Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-10-31 § 177
Tjänsteskrivelse Individ- och omsorgsavdelningens arbete med våld i nära 

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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relation, Maria Persson, socialchef 2022-10-21
Handlingsplan, våld i nära relation, Individ- och omsorgsavdelningen
Regional strategi Ett jämställt Värmland 2018-2027 
Handboken för regional samverkan i Värmland för våld i nära relation
Handlingsplan 2018–2023 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
i Värmland 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta handlingsplan för våld i nära relation för Individ- 
och omsorgsavdelningen och därigenom ersätta de tidigare riktlinjerna. 
Kommunstyrelsen beslutar även att se regional strategi, handlingsplan och 
handbok som styrdokument för Individ- och omsorgsavdelningen.

Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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Dnr KS/2022:457

§ 207 - Reviderad förbundsordning - Klarälvdalens 
samordningsförbund 
Sedan hösten 2021 har en dialog förts kring roller, mandat och ansvar i förbundets 
verksamheter i förhållande till medlemmarna. Under våren 2022  inleddes dialog 
med Munkfors kommun om byte av förbundets säte. Vid ett medlemsmöte den 20 
april ställde sig medlemmarna positiva till förslaget. För att förbundets säte ska 
kunna flyttas till Munkfors kommun krävs att förbundsordningen revideras. 

Beslut om fastställande av förbundsordningen tas i fullmäktige i kommun och 
region samt ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den 
som ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning.

Nationella rådet har, under 2021/22 aviserat en ny mall för förbundsordningar. 
Denna mall planerades presenteras sommaren 2022. Detta har inte genomförts på 
grund av väntan på utlåtande från juridisk expertis. Utifrån den information som 
Nationella Rådet gett under våren 2022, samt en genomgång av förslaget med 
Nationella Rådets sakkunniga tjänsteperson har anpassning gjorts utifrån den 
väntande mallen. Utifrån detta har en översyn av förbundsordningen i sin helhet 
genomförts.

Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-10-31 § 179
Tjänsteskrivelse, Reviderad förbundsordning - Klarälvdalens 
samordningsförbund, Maria Persson, socialchef
Sammanträdesprotokoll 2022-09-21, Klarälvdalens samordningsförbund
Förslag reviderad förbundsordning KlaSam
Reviderad Förbundsordning för Klarälvdalens samordningsförbund 20160204

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny förbundsordning för Klarälvdalens 
samordningsförbund.

Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Klarälvdalens samordningsförbund

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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Dnr KS/2022:484

§ 208 - Samarbetsavtal Hagfors Innebandysällskap 
2022/2023 
Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 
på elitnivå, 2022/2023 spelar representationslaget i division 1 Västra Svealand, 
samt har ytterligare ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för pojkar.
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 stärker 
kommunens varumärke som en stark idrottskommun. Detta innebär att man bör 
tilldelas 45 000 kronor för säsongen 2022/2023. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-11-01 § 80
Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2022-10-26
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 2022/2023 
och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 45 000 kronor. Kostnaden 
belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag).

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Hagfors Innebandysällskap; hibs@telia.com 

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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Dnr KS/2022:485

§ 209 - Samarbetsavtal Hagfors Innebandyförening 
2022/2023 
Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 
på elitnivå, 2022/2023 spelar representationslaget i allsvenskan samt ytterligare 
ett flertal olika 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 50 000 kronor för säsongen 
2022/2023. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-11-01 § 81
Lennart Leo Larssons skrivelse, 2022-10-26
Ansökan om samarbetsavtal, Hagfors Innebandyförening
Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2022/2023

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 
mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för säsongen 2022/2023 
och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 50 000 kronor. Kostnaden 
belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag).

Beslutet skickas till:
Hagfors Innebandyförening; kansli@hagforsif.nu 
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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Dnr KS/2022:483

§ 210 - Medfinansieringsbidrag till Hagfors 
Pistolskytteklubb 
Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb ansöker om medfinansieringsbidrag för 
installation av toalettanläggning i anslutning till pistolskyttebanan i Vågbacken. 
Anläggningen kommer att bestå av toalettbyggnad samt septitank på 5 
kubikmeter. Föreningens verksamhet har växt under de senaste åren och man 
håller årliga tävlingar på regional och nationell nivå. Under sommaren 2023 
kommer man bland annat att stå som värd för SM-tävlingar i Magnumskytte.
Finansieringen för detta projekt är planerad att lösas på följande sätt: Ansökan om 
fonderade bygdemedel (Länsstyrelsen Värmland) 25 744 kronor, kommunal 
medfinansiering, 40 000 kronor samt egen insats, 20 139 kronor. Kostnaden för 
projektet beräknas uppgå till 85 913 kronor inklusive moms, enligt bifogad offert 
från Emtbjörks AB.

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-11-01 § 82
Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2022-10-25
Ansökan, Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 
medfinansiering på 40 000 kronor för ovanstående investering. Kostnaden 
belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Beslutet skickas till:
Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb tord.finnkvist@gmail.com
Förenings- och evenemangskoordinator leo.larsson@hagfors.se 

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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Dnr KS/2022:291

§ 211 - Svar på medborgarförslag - Ge ut en 
kommuntidning 
Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska ge ut en 
kommuntidning. Förslaget har fått tillräckligt med röster för att tas upp för 
politisk hantering.
Grundtanken med förslaget är bra. Kommunikationen ut till alla som bor i vår 
kommun är en viktig del för att medborgarna ska kunna delaktighet och förståelse 
för vad som händer i kommunen. Detta sker på en mängd olika vägar och kanaler. 
Det är bl.a. kommunens egen hemsida www.hagfors.se och officiella 
facebooksida till motsvarande sidor inom besöks och evenemangsområdet, vilka 
går under namnet visithagfors.se men också naturligtvis medias 
nyhetsrapportering och de politiska partiernas egen kommunikation kring vad 
som händer i kommunen ur ett politiskt perspektiv.
Inom kommunikationsområdet försöker vi hela tiden se över vilka kanaler vi 
jobbar med Det krävs också ett stort arbete för att hålla dessa kanaler aktuella och 
uppdaterade. Utifrån de resurser vi har krävs precis som inom de flesta andra 
områden ständigt prioriteringar av vad som just nu är viktigast. I nuläget ligger 
mycket fokus på att starta upp kommunens första intranät. Planen är att en första 
lansering ska ske 15 december. En god intern kommunikation är en nödvändig 
grund för att hålla ihop en stor organisation som Hagfors kommun. Det är också 
grunden till en väl fungerande extern kommunikation.
Förutom intranätet pågår också ständigt insatser på hagfors.se för att göra det 
nödvändigaste inte minst utifrån de ökade krav på tillgänglighet som finns sedan 
ett drygt år. När intranätet är uppstartat kommer det att krävas en större översyn 
och uppdatering av hagfors.se. En förstudie kommer att påbörjas under nästa år.
Förslaget om en kommuntidning är i grunden positivt och det skulle säkert vara 
ett bra komplement till våra andra kanaler. Det skulle dock inte ersätta de 
annonser vi idag gör i Veckobladet. Dessa är till största delen information om 
aktuella evenemang eller insatser som behöver ut mer direkt kopplat till när de 
sker. En annan viktig grund i val av kanaler är vilka målgrupper vi vill nå. Utifrån 
olika undersökningar vet vi t ex att den målgrupp vi har svårast att nå är 
ungdomar. Ur den aspekt tror vi inte heller att en papperstidning är lösningen utan 
då kan det handla om att undersöka möjligheten att använda fler sociala 
mediekanaler.
Sammanfattningsvis är vi grunden positiva till förslaget men i dagsläget ser vi ett 
antal andra frågor som är högre prioriterade. Förslaget är därför att 
medborgarförslaget avslås.

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-11-01 § 83
Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse, 2022-10-25
Förslagsställarens medborgarförslag 2020-05-25

Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:497

§ 212 - Sammanträdesdagar för 2023 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens utskott har upprättats.

Kommunfullmäktige (KF) sammanträder på måndagar kl. 18:30.
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder på måndagar kl. 09:00.
Kommunledningsutskottet (KLU) sammanträder på tisdagar kl. 13:15.
Individ- och omsorgsutskottet (IOU) sammanträder på måndagar kl. 13:15.
Barn- och bildningsutskottet (BOBU) sammanträder på tisdagar kl. 09:00. 
Bokslutskommitté (BoK) och Budgetkommitté (BuK) sammanträder på måndagar 
kl. 08:00.

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

KF 30 27 27 24 29 26 --- --- 25 30 27 18

KS 9 13 13 tis 

11

15 12 --- --- 11 16 13 4

KLU 31 28 28 --- 2, 30 --- --- 29 --- 3, 31 21 19

IOU 30 27 27 --- tis 2, 

29

26 --- 28 --- 1, 30 20 18

BOBU 31 28 28 --- 2, 30 --- --- 29 --- 3, 31 21 19

BoK/

BuK

20 22

Handlingar i ärendet
Förslag på sammanträdesdagar 2023

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2023.

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare
Ledningsgruppen
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Administrativa enheten

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE
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Personalenheten
Biblioteket
Hagfors Energi AB
Hagforshem AB
Revisionen
Verksamhetschefer
Växeln
Räddningstjänsten
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Dnr KS/2020:335

§ 213 - Vänersborgs kammarrätt, Mark- och 
miljödomstolen, målnummer M 1544-20, Fortums 
ansökan om utrivning av dammarna vid Västra och 
Östra Görsjön 
Hagfors kommun begär prövningstillstånd i Högsta domstolen gällande Mark- 
och miljööverdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd i Vänersborgs 
tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom från 2022-03-04, mål nr M 1544-20, 
utrivning av damm i Västra och Östra Görsjön, Hagfors. Hagfors kommun vill att 
Högsta domstolen prövar domen med de skäl som nedan anges. Mark- och 
miljööverdomstolen fattades sitt beslut 2022-10-11, mål nr M 4037-22.

Hagfors kommun anser att utfallet av en prövning i Högsta domstolen har ett 
mycket stort intresse för rättstillämpningen i liknande fall. Ett stort antal 
rättprocesser som rör utrivning av dammar kommer att avgöras de närmaste åren. 
Som övergripande skäl anser Hagfors kommun att vare sig Mark- och 
miljödomstolen eller senare Mark- och miljööverdomstolen beaktat de 
samhällsövergripande effekter som utrivning av dammar kan orsaka. Risker för 
samhällstörande effekter i form av torka och översvämningar, påverkan på 
fornminnen och boendemiljöer måste även kopplas till behovet av ersättning till 
drabbade fastighetsägare i aktuella domar. Hagfors kommun har i samråd och 
yttranden pekat på att ett stort antal dammar och vattenmagasin i vår kommun 
tillsammans måste anses vara ett kraftigt modifierat vatten, KMV, där andra och 
lägre ställda kvalitetsnormer kan accepteras. Att betrakta varje damm som en 
isolerad juridisk fråga utan koppling till vattensystemens samfällda påverkan kan 
bli förödande för enskilda människor och samhällen.

Som skäl till vår begäran om prövningstillstånd vil Hagfors kommun framföra 
följande: Hagfors kommun anser att det goda skäl att pröva domen, för 
vägledning av rättstillämpningen i liknande mål. Mark- och miljödomstolen, och 
senare Mark- och miljööverdomstolen, har inte i tillräcklig grad beaktat de 
övergripande konsekvenser som utrivning av dammar innebär lokalt och 
regionalt.

Dammägaren har enligt rådande lagstiftning rätt att avsluta sin vattenverksamhet, 
vilket Fortum i fallet med dammarna i Västra och Östra Görsjön har utnyttjat. 
Myndigheter och domstolar har att reglera hur en utrivning av dammar ska 
genomföras, men också att bedöma effekter och risker till följd av åtgärderna.

Att ensidigt se till konsekvenserna av åtgärder i enskilda dammar utan att ta 
hänsyn till åtgärdernas samlade påverkan på hela vattensystem kan få ödesdigra 
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konsekvenser för människor, fastigheter, samhällsnyttiga funktioner och även 
säkerheten för människor och samhällen i tidigare reglerade vattensystem.

Hagfors kommun ser med oro på en uppkommen situation där ett stort antal 
dammar i kommunen under de närmaste åren kan bli föremål för utrivning. Vi har 
därför tidigare överklagat vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 
vattendirektivet, för att Hagfors kommun bland annat anser att åtgärderna inte i 
tillräckligt hög grad tar hänsyn till lokal förankring, lokal kunskap, lokal 
genomförandekraft och acceptans. Ytterligare synpunkter är att 
åtgärdsprogrammet inte tagit hänsyn till avvägningar mot andra samhällsintressen 
eller använt de undantagsmöjligheter som finns.

Relaterat till vår överklagan anser vi att detta även gäller i mark- och 
miljödomstolens dom och Mark- och miljööverdomstolens bedömning angående 
utrivningen av dammarna i Västra och Östra Görsjön.

Länsstyrelsen i Värmland har i liknande ärenden öppnat för en tolkning, där 
vattenverksamhet som varaktigt har upphört att användas för den eller de 
verksamheter för vilka den från början var avsedd kan betraktas som en 
fornlämning.

Enligt Riksantikvarieämbetets vägledning för tillämpning av 
fornlämningsbegreppet enligt kulturmiljölagen (1988:950) gällande dammar är 
övergivningsrekvisitet uppfyllt om lämningen varaktigt har upphört för den eller 
de verksamheter för vilka den från början varit avsedd för. Vid en fortsatt 
prövning av en utrivning av dammen vid Västra och Östra Görsjön bör Högsta 
domstolen pröva om dammen och även vattenmagasinet kan betraktas som en 
fornlämning enligt 2 kap. 1§ kulturmiljölagen.

Ett sätt att varaktigt bevara Västra och Östra Görsjön som en fornlämning kan 
enligt Hagfors kommun vara att reglera att utrivningen av dammen ska 
genomföras som en stensatt och sektionerad överfallsdamm med fritt strömmande 
vatten och bibehållen vattenyta i Västra och Östra Görsjön. En sådan lösning 
skulle enligt vår bedömning accepteras av såväl kommunen som berörda 
fastighetsägare och andra sakägare, och den skulle ge möjlighet till minimiflöde 
till bäcken i nedströms liggande naturreservatet Mana-Örbäcken. Ansvarsfrågan 
över tid där Fortum tydligt frånsäger sig ansvaret för en sådan anläggning kan bli 
föremål för andra ansvarslösningar.

Under den tidigare rättsprocessen med samråd har berörda fastighetsägare och 
även Hagfors kommun lyft för domen viktiga frågor om påverkan på människor, 
fastigheter och fauna. Nedströms Västra och Östra Görsjön finns naturreservatet 
Mana-Örbäcken med känsliga bestånd av bäcköring och flodpärlmussla, som kan 
hotas om bäcken vid låg vattenföring torkar ut. En lösning med en överfallsdamm 
och minimiflöde skulle få positiv effekt i naturreservatet. Samtidigt finns det flera
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regleringsdammar i vattensystemet nedströms Västra och Östra Görsjön, som 
effektivt hindrar vandrande fisk från att utnyttja den effekt av fria vandringsvägar 
som en utrivning av de nu aktuella dammarna kan ge. Åtgärden att riva ut de 
aktuella dammarna innebär därför inte att målet god ekologisk status nås. 
Åtgärden kommer enbart öka vandringsmöjligheterna för fisk och andra 
vattenlevande organismer i en begränsad del av vattensystemet, men samtidigt 
minskar volymen vatten och livsmiljöer för sjölevande fiskar och 
vattenorganismer i de idag uppdämda sjöarna Västra och Östra Görsjön.

Hagfors kommun har även yttrat sig över HoV-myndighetens remiss avseende 
bedömningen av KMV, kraftigt modifierade vatten, vilket vi anser har betydelse i 
den dom vi överklagar. Hagfors kommun vill här lyfta de ekonomiska och 
samhällspåverkande följderna med effekter för människor, fastighetsägare, 
turism, näringsverksamhet och samhället lokalt och regionalt. I de fall en åtgärd 
inte är motiverad eller har stor samhällspåverkan måste det finnas möjlighet att 
ompröva beslut och åtgärdsplan. De lokala effekterna, och inte bara de nationella 
målen, måste vägas in i bedömningen.

Därför är det av vikt att i varje beslut om en utrivning av regleringsdamm för 
vattenkraft, också väga in åtgärdens påverkan på samhället på lokal, regional och 
nationell nivå. Att förstå och bedöma hur varje damm som ingår som en del i ett 
sammanflätat system av regleringsdammar tillsammans och enskilt påverkar 
människor i ett vidare begrepp. Här hävdar Hagfors kommun att i stort sett allt 
vatten i kommunen är eller har varit reglerat och att effekterna av det under lång 
tid präglat både människor, kringliggande fastigheter och samhällen. Det gäller 
såväl i Hagfors kommun som i andra kommuner i Klarälvens lopp mot Vänern 
och vidare mot Göteborg och Västerhavet. Västra och Östra Görsjön är i det 
perspektivet att anse som del av ett kraftigt modifierat vatten, som en pusselbit i 
ett stort och samhällspåverkande pussel.

Vad Hagfors kommun främst vill lyfta är för samhället tydliga risker med 
utrivning av dammen i Västra och Östra Görsjön. Enskilt är vattenverksamhetens 
påverkan på samhället begränsad, men en utrivning påverkar direkt 
räddningstjänstens möjligheter att vid större bränder hämta släckvatten i Västra 
Görsjön. Tillsammans med andra dammar som också är föremål för beslut om 
utrivning kan vi stå inför en negativ kaskadeffekt med stor påverkan på i första 
hand Hagfors tätort, men också andra samhällen i vattensystemet där Karlstad har 
ett utsatt läge beläget i Klarälvens utlopp i Vänern. Här bör en fördjupad 
konsekvensanalys i form av en utökad och övergripande MKB se till planerade 
dammutrivningars gemensamma påverkan. SMHI och MSB bör få uppdraget att i 
nya beräkningsmodeller beskriva riskerna med ökade nederbördsmängder. 
Hagfors kommun oroas över det faktum att möjligheten att bromsa vattenmassor 
vid stora flöden försvinner, och i ett förändrat klimat kan vi räkna med kraftiga 
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skyfall och kraftigt ökade flöden där bedömningen i ett femtioårsperspektiv är 
orealistiskt och direkt missvisande. Ny kunskap och ett hundraårsperspektiv är 
den lägsta nivå ska ligga till grund för riskbedömning.

Hagfors tätort liksom många andra samhällen och fastigheter i Hagfors kommun 
är byggda efter att vattendragen reglerats, där dammarnas bromsande funktion har 
varit en förutsättning för adekvata sårbarhetsanalyser. Det innebär att en ny 
situation med fritt strömmande vatten i oreglerade vattensystem ofrånkomligt 
leder till helt nya riskbedömningar med förväntade översvämningar och risk för 
skador på samhällsviktiga funktioner. Vi saknar en samlad bild av de förväntade 
effekterna och anser att mark- och miljödomstolen inte beaktat de övergripande 
effekterna lokalt, regionalt och inte heller nationellt.

I en tid då samhället för att klara den gröna omställningen behöver utnyttja alla 
befintliga och reglerbara resurser för att främja en grön elproduktion är 
möjligheten att magasinera och utnyttja vatten i befintliga vattenmagasin en 
åtgärd som inte leder till nya ingrepp i naturen. De livsmiljöer som befintliga 
dammar har skapat är effekten av en flerhundraårig industriell utveckling i 
Hagfors kommun.

Hagfors kommun anser att våra myndigheter och domstolar behöver ta ett större 
samhällsansvar. I det fall Högsta domstolen väljer att ge prövningstillstånd kan ett 
nytt beslut om en utrivning av dammarna i Västra och Östra Görsjön blir 
vägledande för fortsatta rättsprocesser.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse, 2022-11-10

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut 
och begära prövningstillstånd i Högsta domstolen. Kommunstyrelsen begär 
samtidigt om anstånd för att vid senare tillfälle komplettera ansökan om 
prövningstillstånd.

Beslutet skickas till:
svea.hovrätt@dom.se 
svea.avd6@dom.se 
Boo Westlund, boo.westlund@hagfors.se 
Ingela Axelsson, ingela.axelsson@hagfors.se 
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Dnr KS/2020:351

§ 214 - Fortums ansökan 2762-20, om tillstånd till 
utrivning av befintlig regleringsdamm vid utloppet av 
sjön Lilla Ullen i Hagfors kommun, berörda fastigheter 
Sundsjön 1:157, 1:1, 1:2, 1:162, 1:166 
Hagfors kommun begär prövningstillstånd i Högsta domstolen gällande Mark- 
och miljööverdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd i Vänersborgs 
tingsrätt, mark- och miljödomstolens, dom från 2022-05-11, mål nr M 2762-20, 
avseende utrivning av damm i Lilla Ullen, Hagfors. Hagfors kommun vill att 
Högsta domstolen prövar domen med de skäl som nedan anges. Mark- och 
miljööverdomstolen fattades sitt beslut 2022-10-19, mål nr M 7225-22.

Hagfors kommun anser att utfallet av en prövning i Högsta domstolen är av stort 
intresse för rättstillämpningen i liknande fall. Ett stort antal rättprocesser som rör 
utrivning av dammar kommer att avgöras de närmaste åren. Som övergripande 
skäl anser Hagfors kommun att vare sig Mark- och miljödomstolen eller senare 
Mark- och miljööverdomstolen beaktat de samhällsöverskridande effekter som 
utrivning av dammar kan orsaka. Risker för samhällstörande effekter i form av 
torka och översvämningar, påverkan på fornminnen och boendemiljöer måste 
också kopplas till behovet av ersättning till drabbade fastighetsägare i aktuella 
domar. Hagfors kommun har i samråd och yttranden pekat på att ett stort antal 
dammar och vattenmagasin i vår kommun tillsammans måste anses vara ett 
kraftigt modifierat vatten, KMV, där andra och lägre ställda kvalitetsnormer kan 
accepteras. Att betrakta varje damm som en isolerad juridisk fråga utan koppling 
till vattensystemens samfällda påverkan kan bli förödande för enskilda människor 
och samhällen. I detta fall med utrivning av dammen i Lilla Ullen berörs också tre 
kommuners råvattentäkt, vilket komplicerar frågan ytterligare.

Som skäl till vår begäran om prövningstillstånd vill Hagfors kommun framföra 
följande: Den planerade utrivningen kommer att bedrivas inom inre skyddszon för 
Hagfors kommuns huvudråvattentäkt i Stora Ullen, där vatten hämtas till 
befolkningen i Hagfors och Munkfors kommuner, samt del av Forshaga kommun. 
I den dom som vi vill att Högsta domstolen prövar ges tillstånd till utrivning av 
dammen i Lilla Ullen, utan att andra krav ställs på företaget än att under pågående 
rivning kontrollera sedan tidigare identifierade föroreningar i marken. 
Vattendirektivet 2000/60/EG pekar tydligt på samhällets behov av att skydda och 
garantera hållbar vattenanvändning, ett rent vatten, för enskilda och företag.

Domen reglerar enbart att företaget, av säkerhetsskäl, och i synnerhet med 
beaktande av att arbetet bedrivs inom den inre skyddszonen för vattentäkten i 

Comfact Signature Referensnummer: 53950SE



Sammanträdesdatum Sida 36/45

Protokoll 2022-11-14

Kommunstyrelsen

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

Stora Ullen, ska kontrollera föroreningar i de schaktmassor som berörs av arbetet 
innan utrivningsarbetet inleds. De avfall som uppstår ska klassas enligt 
avfallsförordningen (2011:927) och transporteras till lämplig 
masshanteringsstation.
Området vid den tidigare Ullshyttan vid Lilla Ullens utlopp finns upptaget i 
Länsstyrelsens förteckning över potentiellt förorenade områden som "Järn-, stål 
och manufaktur". Objektet har Riskklass 2, vilket innebär stor risk. Det potentiellt 
förorenade området är inte närmare avgränsat och Hagfors kommun anser att 
riskerna för utlakning av farliga ämnen måste kontrolleras och definieras innan 
rivning av dammen påbörjas.

Enligt kommunstyrelsen i Hagfors kommuns mening ska därför en detaljerad 
undersökning genomföras innan tillstånd och villkor för en utrivning ges. Det är 
av yttersta vikt att en sådan utredning beaktar alla risker som kan uppstå för 
nedströms liggande Stora Ullen och kommunens vattentäkt. En utlakning av 
miljöfarliga substanser, i schaktmassor och uppslammade bottensediment i 
samband med utrivning av dammen kan få omfattande påverkan på kommunernas 
dricksvatten och på det sättet irreversibel samhällspåverkan. Där finns även risk 
att en rivning av dammen i Lilla Ullen påverkar Stora Ullens unika bestånd av 
storröding och öring.

Det är därför helt avgörande att en undersökning och villkor för utrivning 
genomförs och förankras med berörda, som Hagfors kommun, innan villkoren 
fastställs i dom.

Hagfors kommun delar Länsstyrelsens bedömning, och kommunstyrelsen anser 
därför att ytterligare undersökningar av eventuell miljöpåverkan vid utrivningen 
måste genomföras innan företaget får tillstånd och villkor för en utrivning.
  
Enligt domen får också Fortum tillstånd att enbart riva delar av dammen, vilket 
innebär att delar av anläggningen kommer att finnas kvar som en fornlämning. 
Högsta domstolen bör med tanke på vägledning och prejudikat se på det faktum 
att såväl dammen som vattenmagasinet kan vara en del av ett fornminne. 
Dammen har ursprungligen anlagts för att ge vattenkraft till hyttdriften vid 
Ullshyttan. I området finns en delvis bevarad masugnspipa och järnhanteringen 
går 300 år tillbaka i tiden, men dammen vid Lilla Ullen har inte längre någon 
betydelse kopplat till järnhanteringen. Ur den synvinkeln är dammen, 
anläggningen, vattenmagasinet och den sjö som skapats ett fornminne, och 
domstolen bör därför pröva om annan lagstiftning och främst kulturmiljölagen 
kan vara reglerande. 
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Länsstyrelsen i Värmland har i liknande ärenden öppnat för en tolkning, där 
vattenverksamhet som varaktigt har upphört att användas för den eller de 
verksamheter för vilka den från början var avsedd kan betraktas som en 
fornlämning. 

Enligt Riksantikvarieämbetets vägledning för tillämpning av 
fornlämningsbegreppet enligt kulturmiljölagen (1988:950) gällande dammar är 
övergivningsrekvisitet uppfyllt om lämningen varaktigt har upphört för den eller 
de verksamheter för vilka den från början varit avsedd för. Vid en fortsatt 
prövning av en utrivning av dammen vid Lilla Ullen bör Högsta domstolen pröva 
om den kan betraktas som en fornlämning enligt 2 kap. 1§ kulturmiljölagen.

Ett sätt att varaktigt bevara Lilla Ullen som en fornlämning kan enligt Hagfors 
kommun vara att reglera att utrivningen ska genomföras som en stensatt och 
sektionerad överfallsdamm med fritt strömmande vatten och bibehållen vattenyta 
i Lilla Ullen. En sådan lösning skulle enligt vår bedömning accepteras av såväl 
kommunen som berörda fastighetsägare och andra sakägare. Ansvarsfrågan över 
tid där Fortum tydligt frånsäger sig ansvaret för en sådan anläggning kan bli 
föremål för andra ansvarslösningar.

En utrivning av dammen vid Lilla Ullen kan som tidigare påpekats få en negativ 
påverkan på de unika stammarna av storröding och öring i Stora Ullen. Även 
dammen vid Stora Ullen är aktuell för en utrivning och i det fallet har 
länsstyrelsen krävt en stor miljökonsekvensbeskrivning av hänsyn till sjöns unika 
fiskbestånd och status som råvattentäkt. Hagfors kommun anser att en stor MKB 
även ska omfatta Lilla Ullen, som en del i vattensystemet och arternas 
fortplantningsområden. Vi ser det som av mycket stor vikt att en utrivning inte 
påverkar vare sig kommunens råvattentäkt eller de unika fiskstammarna i Stora 
Ullen.

Övergripande anser Hagfors kommun att det finns skäl att pröva domen för 
vägledning inför framtida bedömningar av liknande mål. Som skäl anser Hagfors 
kommun att Mark- och miljödomstolen, och senare även Mark- och 
miljööverdomstolen, inte i tillräcklig grad beaktat de övergripande konsekvenser 
som utrivning av dammar innebär lokalt och regionalt. Domen ska reglera hur en 
utrivning av dammar ska genomföras, men också att bedöma och avgöra effekter 
och risker till följd av åtgärderna. 

Att ensidigt se till konsekvenserna av åtgärder i enskilda dammar utan att ta 
hänsyn till åtgärdernas samlade påverkan på hela vattensystem kan få ödesdigra 
konsekvenser för människor, fastigheter, samhällsnyttiga funktioner och även 
säkerheten för människor och samhällen i tidigare reglerade vattensystem.
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Hagfors kommun ser med oro på en uppkommen situation där ett stort antal 
dammar i kommunen under de åren närmaste kan rivas. Vi har därför tidigare 
överklagat vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vattendirektivet, 
för att Hagfors kommun bland annat anser att åtgärderna inte i tillräckligt hög 
grad tar hänsyn till lokal förankring, lokal kunskap, lokal genomförandekraft och 
acceptans. Ytterligare synpunkter är att åtgärdsprogrammet inte tagit hänsyn till 
avvägningar mot andra samhällsintressen eller använt de undantagsmöjligheter 
som finns, samt att de ekonomiska effekterna och enskildas ansvar får stor 
påverkan på vattenverksamhet, samhällen, jord- och skogsbruk. Relaterat till vår 
överklagan anser vi att detta även gäller i Mark- och miljödomstolens dom 
angående utrivningen av dammen i Lilla Ullen.

Hagfors kommun har även yttrat sig över HoV-myndighetens remiss avseende 
bedömningen av KMV, kraftigt modifierade vatten, vilket vi anser har betydelse 
även här. Hagfors kommun vill lyfta de ekonomiska och samhällspåverkande 
följderna med effekter för människor, fastighetsägare, turism, näringsverksamhet 
och samhället lokalt och regionalt. I de fall en åtgärd inte är motiverad eller har 
stor samhällspåverkan måste det finnas möjlighet att ompröva beslut och 
åtgärdsplan. De lokala effekterna, och inte bara de nationella målen, måste vägas 
in i bedömningen.

Därför är det av vikt att i varje beslut om en utrivning av regleringsdamm för 
vattenkraft, också väga in åtgärdens påverkan på samhället på lokal, regional och 
nationell nivå. Att förstå och bedöma hur varje damm som ingår som en del i ett 
sammanflätat system av regleringsdammar tillsammans påverkar människor i ett 
vidare begrepp. Här hävdar Hagfors kommun att i stort sett allt vatten i 
kommunen är eller har varit reglerat och att effekterna av det under lång tid 
präglat människor och etableringen av bostäder och samhällen. Det gäller såväl i 
Hagfors kommun som i andra kommuner i Klarälvens lopp mot Vänern och 
vidare mot Göteborg och Västerhavet. Lilla Ullen är i det perspektivet att anse 
som del av ett KMV. 

Kommunstyrelsen vill även lyfta för samhället tydliga risker med utrivning av 
dammar. Enskilt är varje vattenverksamhets påverkan på samhället begränsad, 
men tillsammans med andra dammar som också är föremål för beslut om 
utrivning kan vi stå inför en negativ kaskadeffekt med stor påverkan på i första 
hand Hagfors tätort, men också andra samhällen i kommunen och i 
vattensystemet där Karlstad har ett utsatt läge beläget i Klarälvens utlopp i 
Vänern. Här bör en fördjupad konsekvensanalys i form av en utökad och 
övergripande MKB se till planerade dammutrivningars gemensamma påverkan. 
SMHI och MSB bör få uppdraget att i nya beräkningsmodeller beskriva riskerna 
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med ökade nederbördsmängder. Hagfors kommun oroas över det faktum att 
möjligheten att bromsa vattenmassor vid stora flöden försvinner, och i ett 
förändrat klimat kan vi räkna med kraftiga skyfall och kraftigt ökade flöden där 
bedömningen i ett femtioårsperspektiv är orealistiskt och direkt missvisande. Ny 
kunskap och ett hundraårsperspektiv är den lägsta nivå ska ligga till grund för 
riskbedömning.

Hagfors tätort liksom många andra samhällen och fastigheter i Hagfors kommun 
är byggda efter att vattendragen reglerats, där dammarnas bromsande funktion har 
varit en förutsättning för adekvata sårbarhetsanalyser. Det innebär att en ny 
situation med fritt strömmande vatten i oreglerade vattensystem ofrånkomligt 
leder till helt nya riskbedömningar med förväntade översvämningar och risk för 
skador på samhällsviktiga funktioner. Vi saknar en samlad bild av de förväntade 
effekterna och anser att mark- och miljödomstolen inte beaktat de övergripande 
effekterna lokalt, regionalt och inte heller nationellt. 

Hagfors kommun anser att våra myndigheter och domstolar i frågor om 
dammutrivningar behöver se och ta ett större samhällsansvar. I det fall domen för 
en utrivning av dammen i Lilla Ullen blir vägledande för liknande åtgärder, ska 
domen också prövas av Högsta domstolen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse 2022-11-10

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut 
och begära prövningstillstånd i Högsta domstolen. Kommunstyrelsen begär 
samtidigt om anstånd för att vid senare tillfälle komplettera ansökan om 
prövningstillstånd.

Beslutet skickas till:
svea.hovrätt@dom.se 
svea.avd6@dom.se 
Boo Westlund, boo.westlund@hagfors.se 
Ingela Axelsson, ingela.axelsson@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:23

§ 215 - Anmälningsärenden 
Dnr MB 2022:39
Revidering av delegeringsordning för miljö- och byggnämnden, allmän del

Dnr KS 2022:2, handling 5431
Registrering av livsmedelsverksamhet vid Fritidsgården

Synpunkt/klagomål
Dnr KS 2022:143, handling 5436
Synpunkt klagomål på förskolans verksamhet, Asplund

Dnr KS 2022:143, handling 5523, 5532
Synpunkter/klagomål samt barn- och bildningschefs svar angående trafikmiljön vid ÄBC

Kränkningsärenden
Dnr KS 2022:395, handling 5544
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:404, handling 5545
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:405, handling 5434
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-6

Dnr KS 2022:406, handling 5437
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-6

Dnr KS 2022:413, handling 5543
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3

Dnr KS 2022:442, handling 5433
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-6

Dnr KS 2022:443, handling 5438
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:444, handling 5439, 5440
Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:445, handling 5441,5442
Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:446, handling 5443, 5444
Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
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Dnr KS 2022:447, handling 5445
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:448, handling 5446
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:449, handling 5447
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:450, handling 5450
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2022:451, handling 5451
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2022:452, handling 5452
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:453, handling 5455
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:458, handling 5489
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen

Dnr KS 2022:459, handling 5491
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:460, handling 5521
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:461, handling 5522
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:463,handling 5530
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2022:464, handling 5531
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2022:465, handling 5533
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2022:466, handling 5534
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2022:467, handling 5535
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
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Dnr KS 2022:468, handling 5536
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2022:469, handling 5537
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:470, handling 5538
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:471, handling 5540
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:472, handling 5541
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3

Dnr KS 2022:473, handling 5542
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Gymnasiet

Dnr KS 2022/4, handling 5257
Skrivelse Styrel och upphandlad verksamhet inom vård- och omsorg, Vårdföretagarna

Dnr KS 2021/438, handling 5333
Hjälpmedelsnämnden-Protokoll 2022-09-23

Dnr KS 2022/438, handling 5360
Hjälpmedelsnämnden-Protokollsutdrag 2022-09-23

Dnr KS 2022/438, handling 5365
Hjälpmedelsnämnden-Delårsrapport 2022

Dnr KS 2022/438, handling 5366
Hjälpmedelsnämnden-Nämndplan 2023

Dnr KS 2022/438, handling 5367
Hjälpmedelsnämnden-Protokollsutdrag 2022-09-05

Dnr KS 2022/39, handling 5487
Beslutsmeddelande 2022-09-14, 6 § LVU placering familjehem

Dnr KS 2022/39, handling 5488
Beslutsmeddelande 2022-09-14, 6 § LVU placering familjehem

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

_____
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Dnr KS/2022:23

§ 216 - Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2022-10-11 tom 2022-11-07

Dnr KS 2022:5, handling 4906
Delegeringsbeslut - Beslut i brådskande ärende

Dnr KS 2022:5, handling 4907
Delegeringsbeslut - Fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag

Dnr KS 2022:5, handling 4908
Delegeringsbeslut - Hyra och frakt av hinderbana, Hagfors badhus

Dnr KS 2022:6, handling 5258
Skolskjuts vid växelvis boende

Dnr KS 2022:6, handling 5259
Skolskjuts vid växelvis boende

Dnr KS 2022:6, handling 5260
Skolskjuts vid växelvis boende

Dnr KS 2022:6, handling 5261
Skolskjuts vid växelvis boende

Dnr KS 2022:6, handling 5432
Utökad tid i förskola, Milan

Dnr KS 2022:6, handling 5435
Utökad tid i förskola, Prästkragen

Dnr KS 2022:6, handling 5481
Tilläggsbidrag, föräldrakooperativet Kojan

Dnr KS 2022/8, handling 5484
Delegeringsbeslut LSS september månad 2022

Dnr KS 2022/8, handling 5483
Delegeringsbeslut Socialpsykiatrin september månad 2022

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2022-10-31 § 172-184

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-11-01 §§ 103-108

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-11-01 §§ 78-85
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

________
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§ 217 - Information 
Simon Fredholm från region Värmlands Brysselkontor inledde kommunstyrelsens 
sammanträde med en presentation. Simon Fredholm informerade bland annat om 
omvärldsbevakning, strategiskt påverkansarbete och tåglinjen mellan Oslo och 
Stockholm. Simon Fredholm informerade vidare om bland annat om kopplingar 
till Hagforsstrategin med livskvalitet för alla, hög kompetens på alla nivåer och 
stöd gällande projektutveckling. Avslutningsvis informerades också om vad som 
är på gång i EU; bland annat det svenska ordförandeskapet i Ministerrådet och 
den gröna given, som innebär att alla EU-institutioner ska vara klimatneutrala år 
2050.

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerade bland annat om ärendet på 
dagordningen om utredning Skytte som idrottsinriktning och utredning 
dimensionering gymnasiet/Vux.

Ekonomichef Jonas Nilsson presenterade budget 2023 samt föredrog ärendena 
verksamhets- och budgetuppföljning och internkontrollplan.

Socialchef Maria Persson gav en övergripande information om verksamheten och 
föredrog individ- och omsorgsavdelningens ärenden på dagordningen.

Kommunsekreterare Helena Granlund informerade om att den årliga 
politikerenkäten kommer att skickas ut under veckan.
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