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Dnr KS/2022:28

§ 59 - Verksamhets- och budgetuppföljning
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-februari uppgår till
119,5 miljoner kronor (mkr) vilket är 1,7 mkr lägre än budget (1,4 %). SKR:s
prognos från 2022-02-17 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 22:06) samt
verkligt 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 10,9 mkr. Prognosen är dock fortsatt osäker.
Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och en
mer precis prognos lämnas i samband med uppföljningen för mars. För februari
har därmed ingen resursfördelning från medelsavsättningen skett. Av skulden
återstår efter årsbokslutet 13,3 mkr.
Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader
med hänvisning till pandemin för perioden januari-mars 2022. Återbetalning för
januari samt december 2021 har skett, samtliga intäkter har bokförts på
kommunledningsavdelningen. Kompensationen uppgår i prognosen till 1,6 mkr.
Något beslut om förlängning av perioden finns idag inte.
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 8,0
mkr högre jämfört med budget (1,1%). De större avvikelserna mot budget i
helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:
● Individ och omsorgsutskott -8,7 mkr
● Kommunledningsavdelningen +1,8 mkr
● Barn- och bildningsavdelningen -1,1 mkr
● Skatteintäkter o generella bidrag +10,9 mkr
Underskottet inom Individ- och omsorgsutskottet består av 2,4 mkr avseende en
prognos för kostnader för skyddsutrustning med anledning av pandemin. I
dagsläget finns inget beslut att kommunerna ska kompenseras för merkostnader
för pandemin under 2022. Kommer ett sådant beslut minskar underskottet med
motsvarande.
Kommunledningsavdelningens prognostiserade överskott om 1,8 mkr avser beror
på engångseffekter till allra största del. 1,6 mkr avser ersättning för höga
sjuklönekostnader beroende på pandemin.
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.
Budgeterat resultat för 2022 enligt beslut i november 2021 av
kommunfullmäktige var +33,2 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +41,1 mkr (5,0%).

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 5/44

2022-04-11

Kommunstyrelsen

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/2022:46

§ 60 - Reviderad kommunkoncernens låneram 2022
Kommunfullmäktige beslutade kommunkoncernens låneram till 262 990 883
kronor för 2022 vid möte 2022-01-31, KF § 1. Efter beslut om ytterligare
investeringsmedel 20 000 000 kronor, KF § 16 2022-02-28, och ytterligare medel
för drift, 875 000 kronor KF § X 2022-03-28 bedöms inte låneramen vara
tillräcklig. För att hantera det ytterligare likviditetsbehovet bedöms låneramen
behöva utökas med maximalt 21 000 000 kronor till totalt 283 990 883 kronor
varav kommunen 176 000 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2022-04-04
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar låneramen för 2022 till totalt maximalt 283 990 883
kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att, var för sig eller
gemensamt, underteckna de dokument som krävs för att genomföra nämnda
upplåning 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/2022:177

§ 61 - Besluts- och behörighetsattester
Det har upprättats ändringar inom individ- omsorgsutskottets verksamhetsområde,
och därmed ett nytt och uppdaterat förslag till besluts och behörighetattester, att
gälla från och med 2022-05-01.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-03-28 § 35
Ekonom Tobias Perssons skrivelse, 2022-03-22
Förslag till besluts- och behörighetsattester inom individ- och omsorgsutskottet
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om behörighetsoch beslutsattester, att gälla från och med 2021-05-01 enligt förslag.
Beslutet skickas till
Tobias Persson, ekonom
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS/2022:30

§ 62 - Återrapportering av ej verkställda beslut 2022
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga
nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej
återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges del bör redovisning ske i april och oktober.
Dnr KS 2022/30
Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet
2021
Dnr KS 2021/30
Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet
2022
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-04-04
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-01-31 § 4
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2022-01-31
Rapport av ej verkställda beslut, 2021-12-30
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-10-25 § 154
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-10-11
Rapport av ej verkställda beslut, 2021-10-19
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej
verkställda beslut.
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS/2022:84

§ 63 - Svar till revisorerna-Granskning av rutiner vid
orosanmälan när ett barn far illa
Kommunrevisorerna har med hjälp av KPMG genomfört en revision och granskat
rutiner vid orosanmälan när ett barn far illa.
KPMGś rapport lyfter ett antal rekommendationer till verksamheterna:
1. Säkerställa att det finns systematiska rutiner för att regelbundet informera
timvikarier om rutinerna kring orosanmälningar.
2. Fastställa dokumenterade rutiner för orosanmälningar och upprepade
informationsinsatser för LSS-verksamheten.
3. Säkerställa att socialtjänstens återkoppling till skolan avseende om en utredning
inletts eller ej utförs.
Verksamheterna har tagit del av rapporten och följande svar redovisas gällande
rekommendation och tidsplan för arbetet:
1. Rutinen gällande vikarier inom barn- och bildnings verksamheter kommer
förtydligas gällande delen om orosanmälningar. De vikarier som arbetar inom
BoB’s verksamheter ska vid introduktion och återkommande få information
genom att administratör/rektor kallar till informationsmöten. Denna nya rutin
kommer arbetas fram under våren 2022 och tas i bruk inför nytt läsår
höstterminen 2022. Ansvariga för framtagande av rutin är ledningsgrupp BoB.
2. Utifrån granskning av rutiner vid orosanmälan när ett barn far illa framkommer
några områden med behov av utveckling. Bland annat avser det behov av att
arbeta fram rutiner för orosanmälningar och upprepade informationsinsatser inom
kommunens LSS-verksamhet. Återkoppling från socialtjänsten till skolan bedöms
även i vissa fall som bristfällig och behov finns att säkerställa återkoppling
gällande om utredning inletts eller inte utförts. Nedan följer svar på de
rekommendationer som tagits fram och tidsplan för åtgärder.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en rutin för
LSS/Socialpsykiatriverksamheten vid misstanke om att barn far illa. Rutinen
arbetas fram i samarbete mellan verksamhetschef för LSS/Socialpsykiatri och
verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen.
Rutinen kommer färdigställas under våren 2022 och i samband med att den är klar
kommer rutinen implementeras i verksamheten. Inledningsvis implementeras
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rutinen i verksamheten genom att ansvarig chef går igenom den på en
arbetsplatsträff, varpå den sen följs upp en gång per år.
Vid nyanställningar
har respektive chef ansvar för att informera medarbetare om rutinen och dess
innehåll. Verksamhetschefer för LSS/Socialpsykiatri och Individ- och
familjeomsorgen är ansvariga för att en gång per år följa upp rutinen, för
utvärdering och eventuell revidering.
3. I rutinen för grund- och gymnasieskola och socialtjänst vid misstanke om att
barn och unga far illa finns information kring återkoppling till skolan om att
utredning inletts, att utredning redan pågår och när utredning avslutas. Behov
finns av påminnelse och genomgång av innehållet i rutinen, med fokus på
återkoppling till skolan med medarbetare inom Individ- och familjeomsorgen.
Detta arbete ansvarar gruppledare, Individoch familjeomsorg, för och kommer
genomföras under planerade interna möten, med start omgående.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-03-28 37
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 20
Socialchef Maria Persson och Barn- och bildningschef Jenny Dahlins
tjänsteskrivelse, 2022-04-11
Revisionsrapport - Granskning av rutiner vid orosanmälan
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar till revisorerna avseende
granskning av rutiner vid orosanmälan när ett barn far illa.
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef, Individ- och omsorgsavdelningen
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef, Barn- och bildningsavdelningen
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Dnr KS/2022:165

§ 64 - Gemensam målbild ”Framtidens Värmland –
Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa
& omsorg”
Sammanfattning
Den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi
en god och nära vård, hälsa och omsorg” har tagits fram i samverkan mellan flera
parter. Arbetet med målbildsprocessen har letts av en samordningsgrupp
bestående av tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland.
Processen har också stöttats av en politisk referensgrupp med tre politiker från
hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen och två politiker från respektive
kommun. Det gemensamma målet om en god och jämlik hälsa i Värmland är en
viktig parameter i samverkansarbetet.
Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom förslag
till målbild samt uppmanat samtliga ingående parter fatta beslut om fastställande
och åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.
Nästa steg i processen är att arbeta fram en gemensam färdplan och en
framgångsfaktor är att aktivt dra lärdom under processens gång kring hur
kommuner och regionen arbetar.

Ärendebeskrivning
Bakgrund och processen fram till en gemensam målbild
Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom förslag
till målbild "Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi en god och nära
vård, hälsa & omsorg" samt uppmanar samtliga ingående parter fatta beslut om
fastställande och åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.
Vidare uppdrog Ordföranderådet till Direktörsberedningen att följa frågan om den
fortsatta processen med färdplan mot målbilden "Framtidens Värmland Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg".
Värmlands arbete med målbilden
En central del i den samverkan är att regionen och kommunerna i länet har en
gemensam målbild för omställningen.
Målbildsprocessen i Värmland har letts av en samordningsgrupp bestående av
tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland. Processen har också
stöttats av en politisk referensgrupp med tre politiker från hälso- och
sjukvårdsnämnden i regionen och två politiker från respektive kommun.
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Målbilden har tagits fram under 2021. Grund för målbilden har varit
Värmlandsstrategin, Folkhälsoplanen, Nya perspektivs politiska
inriktningsdokument som alla har gemensamma målet om en god och jämlik hälsa
i Värmland.
Målbilden presenterades i Värmlandsrådet den 26 november 2021.
Ordföranderådet ställde sig bakom målbilden den 21 januari 2022 och uppmanar
samtliga parter att besluta om att arbeta i målbildens riktning.
Samordningsgruppen har nu fortsatt uppdrag att arbeta fram en gemensam
färdplan. Det handlar inte enbart om en färdplan utan att aktivt dra lärdom under
processens gång kring hur kommuner och regionen arbetar för att åstadkomma de
ovan nämnda förflyttningarna. Arbetet med gemensam färdplan kommer att
påbörjas i början av 2022.

”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära
vård, hälsa & omsorg”

Målbilden är länets gemensamma riktning för omställningen till god och nära
vård, hälsa och omsorg. Inriktningen är att länets huvudmän gemensamt arbetar
för individen ska uppleva nedanstående värden:






Jag är en viktig och delaktig medskapare.
Jag får rätt hjälp och stöd i rätt tid.
Vi bemöter varandra med respekt.
Vård och stöd utgår och samordnas utifrån mina behov och resurser.
Jag har ett kontinuerligt och personligt tillitsfullt stöd.

En gemensam färdriktning med principer som guidar oss i arbetet:



Invånarna avgör om det vi gör är värdeskapande.
Gemensamma beslut och aktiviteter ska leda i målbildens riktning och vi
är gemensamt ansvariga för länets resultat.
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Vi skapar förutsättningar för hållbara arbetsplatser och tar tillvara
medarbetarnas kompetens.
Vi bygger relationer med, och har positiva förväntningar på varandra
Proaktivitet är i fokus för att öka hälsa och friskfaktorer.

Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-03-28 36
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 21
Socialchef Maria Persson och barn- och bildningschef Jenny Dahlins
tjänsteskrivelse, 2022-03-08
Bilaga gemensam målbild ”Framtiden Värmland – Tillsammans utvecklar vi en
god och nära vård, hälsa och omsorg”
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Hagfors kommun beslutar att fastställa målbilden
”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa
och omsorg” samt åtar sig att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef, Individ- och omsorgsavdelningen
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef, Barn- och bildningsavdelningen
Region Värmland, region@regionvarmland.se (Ange Dnr RS/220362 i
ämnesraden)
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Dnr KS/2022:31

§ 65 - Återrapportering av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats 2022
Fram till och med 2022-04-04 har följande motioner inte besvarats:
KS/2021:6685
Motion – Kompiskort för personer med funktionsvariationer
KS/2021:6702
Motion – Utbildning mot våld i hemmet
Fram till och med 2022-04-04 har följande medborgarförslag inte besvarats:
2020/356 handling 1
Medborgarförslag om önskemål om tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på
Värmullsåsens topp
2020/443 handling 1
E-förslag om önskemål om offentlig toalett vid busstationen, Hagfors
KS/2021:271
Medborgarförslag - önskemål om farthinder på del av Skålviksvägen, Hagfors
KS/2022:108
Medborgarförslag – Utveckla Blinkenbergsparken till en mötesplats
KS/2022:136
Medborgarförslag – Öka återbruket på återvinningscentralerna
KS/2021:137
Medborgarförslag – Gör kommunens årsredovisning lättare att förstå
KS/2022:156
Medborgarförslag angående att kommunen kan vara behjälpliga med snöröjning
på ideellt anlagda isplaner
KS/2022:161
Medborgarförslag – Att kommunen ska måla markerade mittlinjer på kommunens
gång- och cykelvägar
KS/2021:184
Medborgarförslag – Farthinder utmed Uddeholmsvägen, delen Torget-lv 246
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Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-04-04
Förslag på sammanträdet
Malin Ericsson (S) yrkar: ”Socialdemokraterna yrkar på att få en rapport om vilka
medborgarförslag som kommit in, vilka som har hanterats som övrig fråga av
verksamheten och vilka som har hanterats som medborgarförslag från 29 juni
2020. Återrapportering 27 juni.”
Jens Fischer (OR) yrkar: ”Oberoende realister yrkar på att få en rapport om vilka
medborgarförslag som kommit in, vilka som har hanterats som övrig fråga av
verksamheten och vilka som har hanterats som medborgarförslag från 1 juni
2017. Återrapportering 27 juni.”
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och
finner bifall för sitt eget yrkande genom votering.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång:
Ja-röst innebär bifall till Malin Ericssons (S) yrkande
Nej-röst innebär bifall till Jens Fischers (OR) yrkande
Jens Fischer (OR)
Erik Fröjel (S)
Boo Westlund (OR)
Pernilla Boström (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)
Christina Axelsson (OR)
Malin Ericsson (S)
Thony Liljemark (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Roger Brodin (M)

Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej

5 ja-röster
8 nej-röster
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats men vill få en rapport om vilka
medborgarförslag som kommit in, vilka som har hanterats som övrig fråga av
verksamheten och vilka som har hanterats som medborgarförslag från 1 juni
2017. Detta ska återrapporteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 27
juni.
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:178

§ 66 - Revidering av Arbetsmiljöpolicyn
Ett förslag till revidering av arbetsmiljöpolicyn har tagits fram och samverkats
med samtliga fackliga parter. Policyns syfte är utgöra Hagfors kommuns
förhållningssätt i arbetsmiljöfrågor samt att ansvara för uppföljning och
redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens
verksamheter.
För att nå de mål som uppställts för arbetsmiljön inom kommunens verksamheter
krävs ett arbete i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.
Revideringarna i gällande dokument berör uppföljningen samt förtydligande av
gällande samverkanssystem.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 25
Personalchef Felicia Weinbergs skrivelse, 2022-03-22
Reviderad arbetsmiljöpolicy
Tidigare gällande arbetsmiljöpolicy
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Revidering av arbetsmiljöpolicyn.
Beslutet skickas till:
Personalenheten
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Dnr KS/2021:270

§ 67 - Granskning av Förslag till detaljplan för Brage
10, Hagfors kommun
Hagfors kommun, beslutade i § 103, 2021-12-14 att godkänna
samrådshandlingarna, att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram
samt att samråd kunde inledas.
Samråd har genomförts under tiden 2022-01-19 - 2022-02-11.
Efter samrådet har Hagfors kommun upprättat en samrådsredogörelse i vilken
Hagfors kommun redovisar sina svar och förslag till åtgärder med anledning av de
skriftligen inkomna synpunkterna. Dialog har skett med beställarens konsult och
granskningshandlingar har upprättats.
Bearbetning till granskningshandlingar
Byggnadens skyddsbestämmelse (q1) föreslås utgå, men dess intention överförs
istället till varsamhetsbestämmelse (k1). Planbeskrivningen kompletteras med
mer detaljerade beskrivningar som förtydligar de utmärkande karaktärsdrag,
arkitektoniska byggnadsstil och gestaltning. Varsamhetsbestämmelse (k1)
kompletteras. En utformningsbestämmelse (f1) införs att balkonger inte får finnas
på byggnaden. Övriga synpunkter gällde upplysningar om underjordiska
ledningar avtal, rättigheter och postutdelning som kan vara bra att införa i
planbeskrivningen.
Bedömning
Nästa skede är att kommunstyrelsen beslutar att inleda granskning. Hagfors
kommuns bedömning är att ett genomförande av planen är lämpligt och
överensstämmer med Ditt Värmland kulturmiljö 209 Hagfors, Fördjupad
översiktsplan för Hagfors stad 1998 och intentionerna med den nya
översiktsplanen, Bostadsförsörjningsprogram (2017-2027) samt Hagforsstrategin.
Hagforsstrategin går ut på att stärka Hagfors så kallade sju styrkor; bl. a Kulturens
arv och Modigt fôlk som ingår i det prioriterade området Livsmiljö åt alla. Planen
bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd miljö samt lokala
miljömål i Hagforsstrategin, bl. a mål 1. Befolkningsutvecklingen ska vara
positiv, mål 2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva
och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet samt mål 24. Alla hushåll och
företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100Mbit/s.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 26
Tjänsteskrivelse, 2022-03-23
Planbeskrivning granskningshandling (daterad 2022-03-07)
Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 19/44

2022-04-11

Kommunstyrelsen

Plankarta med grundkarta granskningshandling (daterad 2022-03-07)
Samrådsredogörelse (daterad 2022-03-07)
Tidigare beslutade handlingar
Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2021-11-22.
Fastighetsförteckning/samrådskrets upprättad 2021-11-25.
Tidigare beslut
Beslut om planbesked § 40, 2021-06-01.
Beslut om samråd § 103, 2021-12-14.
Övriga handlingar
Ditt Värmland, länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram 209 Hagfors.
Trafiknätsanalys (Ks § 28 2000-03-14).
Beslut kommunfullmäktige § 87, 2019-09-30 att ej aktualitetsförklara Hagfors
kommuns översiktsplan 2000.
Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998.
Bebyggelseinventeringen 1975-78.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse (enligt plan- och
bygglagen kap 5 § 17) och granskningshandlingar daterade 2022-03-07
tillhörande FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BRAGE 10 i Hagfors
kommun, samt att granskning ska ske i enlighet med plan- och bygglagen kap 5,
§§ 18-25 (2010:900).
Beslutet skickas till:
jan@nestas.se
adam@klara.se
miljo.bygg@hagfors.se
hakan.finnkvist@hagfors.se
louise.sjoholm@hagfors.se
emil.florell@hagfors.se
ricardo.archer@hagfors.se
johannes.ainegren@hagfors.se
liisa.larsson@hagfors.se
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Dnr KS/2022:127

§ 68 - Övergripande kvalitetsrapport
Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde
kapitel. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella
målen. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att
uppkomna brister rättas till.
All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en
kvalitetsrapport över verksamheternas arbete. Dessa rapporter görs på
övergripande nivå i form av övergripande kvalitetsrapport och på lokal nivå i
form av lokala kvalitetsrapporter för varje enhet.
Kvalitetsrapporten ger en lägesbedömning över hur skolan föregående läsår
uppfyllt de nationella kraven. I rapporten ingår analyser av utbildningens resultat
men även dess förutsättningar, utmaningar och utvecklingsbehov.
Utifrån de brister och utmaningar som framkommer när resultaten analyseras
förväntas huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder. Rapporten ska ligga till grund
för verksamheternas och nämndens fortsatta arbete med att utveckla utbildningen
så att varje enskild elev får en likvärdig utbildning utifrån de nationellt satta
kraven.
I revision har det framkommit att övergripande kvalitetsrapport inom barn- och
bildning ej kommit upp för beslut till Kommunstyrelsen utan endast redovisats
som ärende.
Utifrån detta redovisas här förslag till övergripande kvalitetsrapport för barn- och
bildning 2021.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 18
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2022-03-16
Bilaga övergripande kvalitetsrapport BoB 2021
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer övergripande kvalitetsrapport BoB 2021.
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
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Dnr KS/2022:128

§ 69 - Övergripande verksamhetsplan
Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet,
tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten.
Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de
resurser som verksamheten råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en
utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som
kommer att bli nödvändiga. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar
till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning.
Styrdokument skola och barnomsorg styrs av ett statligt uppdrag via skollagen,
läroplaner samt andra förordningar och allmänna råd. Även andra lagar som t.ex.
arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, förvaltningslagen, offentlighets- och
sekretesslagen samt socialtjänstlagen styr verksamheten. Internationella
konventioner och överenskommelser påverkar också verksamheten. Därtill
tillkommer också kommunala mål och riktlinjer. Undervisningen ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
I revision har det framkommit att övergripande verksamhetsplan inom barn- och
bildning ej kommit upp för beslut till Kommunstyrelsen utan endast redovisats
som ärende.
Utifrån detta redovisas här förslag till övergripande verksamhetsplan för barnoch bildning 2022.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 19
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2022-03-16
Bilaga övergripande verksamhetsplan barn- och bildning 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa övergripande verksamhetsplan BoB 2022.
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
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Dnr KS/2021:354

§ 70 - Skolmiljarden 2022
Sammanfattning
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor
2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna
att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots
pandemin.
Hagfors kommun bestämmer utifrån behov hur medlen ska fördelas för att
säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. Medlen kan användas för
insatser i följande skolformer: fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala
vuxenutbildningen.
För Hagfors del är bidragssumman 1 214 227 kr att fördela dit behoven är som
störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom
kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning.
För gymnasiets del har en diskussion varit i Värmlands skolchefsgrupp. Många
elever läser hos annan huvudman än den egna men det är i allas intresse att våra
gymnasieelever klarar sin gymnasieexamen. Vi är därför överens om att den
proportionerligt uträknade summan om 816 kr/elev följer eleven till den
huvudman den studerar, fristående eller kommunal.
Resterande pengar föreslår förvaltningen fördelas proportionerligt till högstadiet.
Det är i allas intresse att så många som möjligt blir behöriga till gymnasiet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av skolchef i dialog med övriga skolchefer i Värmland.
Skolledningens ståndpunkt
Den utbildningsskuld som har byggt upp under pandemin har påverkat alla
stadier, men i ökande grad med elevernas ålder. För förskolan och de lägre
stadierna har pandemin inneburit att det varit ökad sjukfrånvaro hos både elever
och lärare med anledning av de hårdare restriktionerna avseende lättare
förkylningssymptom och hushållskarantän vid konstaterad smitta. Den högre
frånvaron hos personalen har medfört att vi även har haft stor brist på vikarier.
För gymnasiet i synnerhet men även högstadiet har det under pandemin funnits
långa perioder med distansstudier vilket har medfört att eleverna inte har kunnat
få den undervisning de har rätt till på plats. Distansundervisning är ett bra
alternativ under liknande omständigheter men det är aldrig ett fullgott alternativ
till närundervisning, d v s undervisning på plats.
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Skolledningens ståndpunkt är att pengarna ska användas som en förstärkning av
lärarkompetens där behoven är som störst. Det är viktigt att det blir pengar per
enhet som verkligen räcker till en förstärkning.
För gymnasiets del har en diskussion varit i Värmlands skolchefsgrupp. Många
elever läser hos annan huvudman än den egna men det är i allas intresse att våra
gymnasieelever klarar sin gymnasieexamen. Vi är därför överens om att den
proportionerligt uträknade summan om 816 kr/elev följer eleven till den
huvudman den studerar, fristående eller kommunal.
Resterande pengar 2834 kr/elev föreslår förvaltningen fördelas proportionerligt
till högstadiet. Det är i allas intresse att så många som möjligt blir behöriga till
gymnasiet.
Konsekvenser
Måluppfyllelse
Genom att fördela pengarna dit de gör störst nytta är förvaltningens uppfattning
att måluppfyllelsen på grundskolan och gymnasiet kommer att öka.
Övriga riktlinjer, policys, planer och barnkonventionen
Om vi ser till barnperspektivet och barnets perspektiv så är det av största vikt för
det psykiska måendet att fullfölja grundskola men behörighet att söka vidare till
ett nationellt program på gymnasiet men även att fullgöra gymnasiet med examen
efter fullgjord utbildning. Det är inte lika stigmatiserande att inte nå godkända
resultat i de lägre åldrarna även om det naturligtvis också är kännbart. De pengar
staten har skjutit till med hänsyn taget till pandemin är inte nog för att möta alla
de brister som uppstått i utbildningen under pandemin men skolledningens
förslag bedöms vara bäst utifrån barns och elevers mående och måluppfyllelse.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 22
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2022-03-29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Fördela 816 kr per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman.
2. Resterande belopp 2834 kr/elev ges till högstadiet. Fristående skolor eller
kommunala skolor med elever skrivna i Hagfors kommun ersätts med
samma belopp per högstadieelev.
3. Beloppet ges som tillägg och gäller retroaktivt från och med den 1 januari
2022. Hälften betalas ut i april och hälften senare i höst.
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Beslutet skickas till
Helén Källvik, förvaltningsekonom
Fristående gymnasieskolor där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna
Kommunala gymnasieskolor där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna
Fristående grundskolor 7-9 där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna
Kommunala grundskolor 7-9 där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna
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Dnr KS/2021:506

§ 71 - Fastställd gymnasieorganisation läsåret 20222023
Utifrån preliminära ansökningssiffror har Hagfors kommun korrigerat
gymnasieorganisationen för läsåret 2022/2023. Fastställd gymnasieorganisation
redovisas i Bilaga 1 Fastställd gymnasieorganisation läsåret 2022/2023.
Ändringar kan komma att ske utifrån omval.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 23
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2022-03-25
Fastställd gymnasieorganisation läsåret 2022/2023.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer gymnasieorganisationen för läsåret 2022/2023 enligt
förslaget.
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Carina Ek-Stenmark, rektor
Kristina Axelsson, rektor
Antagningsenheten Arvika elevantagningen@arvika.se
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Dnr KS/2021:507

§ 72 - Fastställd organisation gymnasiesärskola 20222023
Utifrån preliminära ansökningssiffror har Hagfors kommun korrigerat
organisationen för läsåret, 2022/2023. Organisation för gymnasiesärskolan
redovisas i Bilaga 1 Fastställd organisation gymnasiesärskola läsåret 2022/2023.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 24
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2022-03-25
Fastställd organisation gymnasiesärskola läsåret 2022/2023
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer sorganisation gymnasiesärskola för läsåret
2022/2023 enligt förslaget.
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Mattias Schelin, rektor
Antagningsenheten Arvika, elevantagningen@arvika.se
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Dnr KS/2022:23

§ 73 - Anmälningsärenden
Dnr KS 2021:521, handling 1384
Beslut efter tillsyn av fristående förskolan storken
Dnr KS 2022:2, handling 1386, 1438
Begäran om yttrande samt yttrande från Munkfors kommun angående skolgång för
enskild elev
Dnr KS 2022:85, handling 1075, 1442
Förvaltningsrättens i Karlstads beslut om avslag på inhibition i ärende föreläggande enligt
skollagen
Dnr KS 2022:143, handling 1294-1295
Svar synpunkt/klagomål avseende skolskjuts
Dnr KS 2022:162 handling 1541-1542
Begäran om arbetsmiljöåtgärd 6:6 a Arbetsmiljölagen och barn- och bildningschefens svar
Frånvaroutredning
Dnr KS 2021:481, handling 1458
Avslut av anmälan om elevs frånvaro, ÄBC 4-6
Dnr KS 2021:525, handling 1366
Avslut av anmälan om elevs frånvaro, Kyrkhedens skola 4-6
Dnr KS 2021:558, handling 1455
Avslut av anmälan om elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:562, handling 1456
Avslut av anmälan om elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:152, handling 1370
Anmälan om elevs frånvaro, Kyrkhedens skola 7-9
Dnr KS 2022:153, handling 1372
Anmälan om elevs frånvaro, Kyrkhedens skola 7-9
Dnr KS 2022:167, handling 1658
Anmälan om elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:168, handling 1659
Anmälan om elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:169, handling 1660
Anmälan om elevs frånvaro, ÄBC 7-9
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Kränkningsrapporter
Dnr KS 2021:617, handling 1123
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan Myran
Dnr KS 2021:618, handling 1124
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan Myran
Dnr KS 2021:619, handling 1125
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan Myran
Dnr KS 2021:635, handling 1126
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan Myran
Dnr KS 2021:636, handling 1127
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan Myran
Dnr KS 2021:637, handling 1128
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan Myran
Dnr KS 2021:649, handling 1129
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan Myran
Dnr KS 2021:650, handling 1130
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan Myran
Dnr KS 2022:51 handling 1342
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan Myran
Dnr KS 2022:53, handling 1661
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:62, handling 1344
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:71, handling 1454
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:72, handling 1320
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
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Dnr KS 2022:73, handling 1324
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2022:74, handling 1329
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2022:75, handling 1330
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2022:76, handling 1333
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2022:77, handling 1334
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2022:78, handling 1335
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2022:79, handling 1336
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2022:80, handling 1337
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2022:97, handling 1343
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
förskolan Myran
Dnr KS 2022:98, handling 1347
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:101, handling 1338
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2022:102, handling 1339
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2022:148, handling 1318
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
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Dnr KS 2022:149, handling 1319
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:159, handling 1461
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2022:160, handling 1462
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9
Dnr KS 2022:170, handling 1668
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Prästkragen
Dnr KS 2022:171, handling 1669
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:172, handling 1670
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022/4, handling 1292
Enkät till verksamheter inom hemtjänst-Socialstyrelsen
Dnr KS 2022/4, handling 1349
Lämna uppgifter för prestationsbaserat statsbidrag för att minska andelen timanställningar
inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre-Socialstyrelsen
Dnr KS 2022/4, handling 1463
Enkät till kommuner SÄBO 2022-Svar
Dnr KS 2022/40, handling 1588
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 997-22
Dnr KS 2022/40, handling 1587
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 4846-21
Dnr KS 2022/40, handling 1586
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 6294-21
Dnr KS 2022/40, handling 1432
Uppsala Tingsrätt, Dom Mål nr B 646-22
Dnr KS 2022/40, handling 1017
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 5737-21
Dnr KS 2022/40, handling 1016
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 4692-21
Dnr KS 2022/40, handling 1015
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 4987-21
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Dnr KS 2022/40, handling 1014
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 604-22
Dnr KS 2022/43, handling 1291
Synpunkter och klagomål socialtjänst IFO
Dnr KS 2022/147, handling 1302
Öppna jämförelser - Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, Del 1
Dnr KS 2022/147, handling 1303
Öppna jämförelser - Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, Del 2
Dnr KS 2022/147, handling 1304
Öppna jämförelser - Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, Del 3
Dnr KS 2022/147, handling 1305
Öppna jämförelser - Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, Del 4
Dnr KS 2022/147, handling 1306
Öppna jämförelser - Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, Del 5
Dnr KS 2022/147, handling 1307
Öppna jämförelser - Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, Del 6
Dnr KS 2022/147, handling 1308
Öppna jämförelser - Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, Del 7
Dnr KS 2022/147, handling 1309
Öppna jämförelser - Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, Del 8
Dnr KS 2022/147, handling 1310
Öppna jämförelser - Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, Del 9
Dnr KS 2022/147, handling 1311
Öppna jämförelser - Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård, Del 10
Dnr KS 2021/498, handling 1537
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2022-03-11
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Dnr KS 2021/498, handling 1539
Nämndplan Hjälpmedelsnämnd-reviderad
Dnr KS 2021/498, handling 1540
Svar på planeringsdirektiv 2023-Hjälpmedelsnämnden
Dnr KS 2021/498, 1538
Årsredovisning 2021-Hjälmedelsnämnd
Dnr KS 2022/163, handling 1545
Verksamhetsberättelse-Norra Värmlands familjerådgivning och krismottagningar
Dnr KS 2022/163, handling 1546
Bokslut-Norra Värmlands familjerådgivning och krismottagningar
Dnr KS 2022/163, handling 1579
Styrgruppsmöte 2022-03-18-Norra Värmlands familjerådgivning och krismottagningar
Dnr KS 2022/39, handling 1585
Ordförandebeslut 2022-03-10, BOU LVU Placering eget hem § 11
Dnr KS 2022/39, handling 1589
Ordförandebeslut 2022-03-14, Vux LVM § 18 b

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
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Dnr KS/2022:23

§ 74 - Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2022-03-08 tom 2022-04-04
Dnr KS 2022:6, handling 1385, 1437
Utökad tid i förskola
Dnr KS 2022/8, handling 1353
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag januari-februari månad 2022
Dnr KS 2022/8, handling 1580
Delegeringsbeslut LSS februari månad 2022
Dnr KS 2022/8, handling 1581
Delegeringsbeslut Socialpsykiatrin februari månad 2022
Dnr KS 2022/8, handling 1584
Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen februari månad 2022
Dnr KS 2022/8, handling 1583
Delegeringsbeslut Vuxengruppen januari månad 2022
Dnr KS 2022/8, handling 1582
Delegeringsbeslut Familjerätten januari månad 2022
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2022-03-28 §§ 31-58
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-03-29 §§ 17-30
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-03-29 §§ 24-28

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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§ 75 - Information
Ekonomichef Jonas Nilsson inledde kommunstyrelsens
sammanträde med eninformation om kommunens verksamhetsoch budgetuppföljning samt kommunkoncernens reviderade
låneram 2022.
Socialchef Maria Persson informerade bland annat om
coronaläget iverksamheten och om arbetet med
bemanningen inför sommaren.
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin redovisade uppföljning av
kränkande behandling och gjorde en återkoppling kring arbetet
med måluppfyllelsen av Kyrkhedens skola årskurs 7 och 8. Jenny
Dahlin informerade även kring de pågående fastighetsprojekten
och att biblioteket på ÄBC är stängt veckorna 16och 17 på grund
av byggnation av en ny entré.
Kommunchef Richard Bjöörn gav en rapport om läget i Ukraina där
kommunenhar en beredskap vad gäller boenden för ukrainska
flyktingar.
Teststationen i Råda upphörde 31 mars.
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