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Beslutande Jens Fischer (OR)                                      Roger Brodin (M) 

Tomas Pettersson (S)                                 Olof Bernt (SD) 

Peter Åkerström (OR)                                Peter Brunius (OR) 

Ulla Lundh (S)                                           Malin Ericsson (S) 

Boo Westlund (OR)                                   Joakim Biehl (L) 

Göran Eriksson (S)                                    Jan Pfeiffer (OR) 

Stellan Andersson (C)                                Margot Karlsson (S) 

Yadviha Löf (SD)                                      Annika Hagberg (OR) 

Christina Axelsson (OR)                            Lena Svensson (S) 

Pernilla Boström (S)                                  Benaoun Hamaeid (OR) 

Kristoffer Ejnermark (V)                           Sten-Inge Olsson (S) 

Thony Liljemark (OR)                               David Bildt (C) 

Håkan Lindh (S)                                         Joline Hedell (V) 

Birgitta Söderlund (OR)                             Thor Millvik (OR) 

Jessica Larsson (S)                                     Åsa Johansson (S) 

Anna-Karin Berglund (C)                          Jan Klarström (SD) 

Katarina Carlsten (OR)                              Nenne Westlund (OR) 

Erik Fröjel (S) 

  

Övriga Jan Bergqvist (S)                                        Richard Bjöörn, kommunchef   

Anders E Karlsson (L)                                Jan Bohlin, revisor 

Jeroen van Bussel (OR)                              Irene Runkvist Karlsson, revisor 

Helena Granlund, kommunsekreterare       Stig Löfgren, revisor 

Jonas Nilsson, ekonomichef                       Claes-Henrik Engström, revisor 

 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2021-03-03 kl. 14:30 

  

Avser paragrafer §8 - §16 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Peter Åkerström 
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Justerande  

 Tomas Pettersson          Jan Pfeiffer 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-03-01 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-03 

Datum då anslaget tas ned 2021-03-25 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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Dnr KS/2021:67 

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

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

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

skattemässiga underskottsavdrag samtidigt som Heab:s resultat innebar att bolaget 

skulle behöva betala inkomstskatt. Genom skapandet av aktiebolagskoncernen 

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

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

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

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

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

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

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

innebärande att skulle Hhab redovisa negativt årsresultat före 

bokslutsdispositioner och skatt kan Heab reglera detta. 

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

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

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

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

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

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

underhåll som bolaget inte kommer att kunna undvika såsom till exempel 

ytterligare takbyten inom området Gärdet. Resultatmässigt bedöms bolaget inte 

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

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

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

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

 

Ett godkännande av ovanstående innebär att ursprungssyftet med 

aktiebolagskoncernen frångås varför beslut behöver inhämtas från Hagfors 

kommuns kommunfullmäktige. Dock försvinner inte möjligheten att komma åt de 

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

framtiden. 

 

För att tillmötesgå önskemålet kan följande tidsaxel användas. 

Kommunfullmäktige godkänner att Hhab:s driftresultat kan vara negativt under 

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

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

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

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

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

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

beloppet detaljplanera och genomföra de utökade underhållsåtgärderna på 

detaljnivå. Redovisning av genomfört utökat underhåll skall redovisas till 

kommunfullmäktige senast mars månad efter aktuellt räkenskapsår.    

 

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

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

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

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

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

bokslutsdispositioner i aktiebolagskoncernen som krävs för att nå bästa möjliga 

inkomstskatteeffekt för år 2. Därefter slutredovisas i kommunfullmäktige de 

genomförda underhållsåtgärderna under mars månad år 3.   

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-15 § 14 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-02-08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar tillåta beskrivet arbetssätt avseende utökat underhåll 

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

bedöms att aktiebolagskoncernen har möjlighet att leverera åtminstone ett 

nollresultat för räkenskapsåret.  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunchef Richard Bjöörn 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer 
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Dnr KS/2021:45 

§ 9 - Beslut om att omdisponera medel från projekt 

Sundsbron till utredning om sammanhållet GC-stråk 

Hagfors-Uddeholm  

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

alternativt renovering av Sundsbron.  

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

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

betraktas långsiktigt i ett större perspektiv har diskussionerna under hösten 

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

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

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

Uddeholm för såväl turism som arbetspendling.  

Med en sådan sträckning skulle Klarälvsbanan kunna förlängas och löpa hela 

vägen in till Hagfors.  

  

Utredningen förväntas pågår under hela 2021 och någon investering i Sundbron 

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

det stråk som bron ingår i är ett relevant alternativ.   

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

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

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

prioriterade åtgärder, enligt följande.  

  

5,2 miljoner kronor föreslås omdisponeras till eftersatt underhåll inom 

Fastighetsenheten, varav 4 mkr avser underhållsåtgärder på Kyrkhedens skola 

1 miljon kronor föreslås omdisponeras till Lokalutredning Kyrkhedens Skola i 

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

utvecklas och anpassas utifrån de pedagogiska perspektiven.  

  

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

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

kvar inom respektive område ersättas till godkända anläggningar enligt nu 

gällande krav. Inom belysningsområde  

Inom belysningsområde Gustavsfors föreslås de sedan tidigare släckta stolparna 

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

med genomfartsvägen föreslås att upphävas.   

Resterande 3 miljoner kronor föreslås omdisponeras till gatuunderhåll på 

Höökesvägen, Ängsvägen, Ringvägen i Ekshärad samt Snickaregårdsvägen i 

Råda.  
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Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-15 § 16 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-01-26 § 2 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-01-19 

Riktlinjer för gatubelysning 

 

Förslag på sammanträdet 

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

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

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

säkerställa att finansiering till projekt Sundbron finns kvar.” 

 
Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer 

propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom acklamation.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens 

förslag om att låta projekt Sundsbron utgå ur investeringsbudget 2021 och 

omdisponera avsatta medel från projekt Sundsbron till mer prioriterade projekt 

enligt följande: 

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

förlängning av Klarälvsbanan, utredningen skall inkludera stråk som passerar 

Sundsbron 

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

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

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

på Älvstranden.  

3. 1 miljon kronor omdisponeras till Lokalutredning Kyrkheden 

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

Skymnäs 

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

Ringvägen samt Snickaregårdsvägen 

  

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

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

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

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

samband med att underhållsutbyte genomförs på sträckan ersättas med nya 

godkända stolpar och återupptas i förvaltningen.  
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Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna 

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

stolpar och tändas upp igen.  

Vi hade gärna sett en tydligare skrivning om att vi gör och varför vi gör undantag 

från ”riktlinjer för gatubelysning” i Hagfors kommun.  

 

Beslutet skickas till: 

louise.sjoholm@hagfors.se 

sofia.eriksson@hagfors.se 

emil.florell@hagfors.se  

  

mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:sofia.eriksson@hagfors.se
mailto:emil.florell@hagfors.se
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Dnr KS/2021:64 

§ 10 - Avgifter för rengöring (sotning) och 

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

genomföra brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I 

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

entreprenörer som anlitas av kommunen. 

Taxor och avgifter beslutade utifrån LSO (tillsyn, brandskyddskontroll och 

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

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

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

brandskyddskontroll. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-15 § 22 

Räddningschef Håkan Finnkvist skrivelse, 2020-01-20 

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

olyckor, SFS 2003:778 

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

olyckor, SFS 2003:778 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till avgifter för rengöring (sotning) och 

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

gälla från och med 2021-03-01. 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS/2021:15 

§ 11 - Inkommen motion  

Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat en motion där man vill att alla som 

jobbar i Hagfors kommun får den trygghet ett kollektivavtal ger. 

Socialdemokraterna förslår att fullmäktige beslutar att det vid kommunala 

upphandlingar av tjänster ställs krav på att gällande kollektivavtal finns på de 

företag som kommer ifråga, detta skall även gälla de underleverantörer som 

anlitas.  

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-02-19 

Socialdemokraterna motion – Kollektivavtal vid Hagfors kommuns 

upphandlingar av tjänster, 2021-02-18 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning. 

 

Beslutet skickas till: 

Helena Sjöö 

Eva Wigh 

Ingela Axelsson 
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Dnr KS/2021:51 

§ 12 - Avsägelse av uppdrag - Kattarina Hjern  

Kattarina Hjern (OR) avsäger sig i skrivelse 2021-01-26 sina uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i individ- och omsorgsutskottet. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-02-19 

Kattarina Hjerns avsägelse, 2021-01-26 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller framställan. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Administrativa enheten 

Personalenheten 
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Dnr KS/2021:88 

§ 13 - Avsägelse av uppdrag - Jonas Ekman  

Jonas Ekman (OR) avsäger sig i skrivelse 2021-02-19 sitt uppdrag som ersättare 

Hagforshem AB. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-02-19 

Jonas Ekmans avsägelse, 2021-02-19 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller framställan. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Administrativa enheten 

Personalenheten 

Hagforshem AB 
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Dnr KS/2021:87 

§ 14 - Val av ersättare till kommunstyrelsen  

Då Kattarina Hjern (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

ska fyllnadsval av ersättare göras för mandatperioden 2018-2022. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Camilla Hülphers (OR) till ersättare i 

kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022. 

Beslutet skickas till 

Camilla Hülphers 

Nämndsekretariatet 

Personalenheten 
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Dnr KS/2020:430 

§ 15 - Svar på medborgarförslag angående sändning 

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

Många andra kommuner sänder sina fullmäktigesammanträden på webben och vi 

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

kommun.  

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

har nu funnit en lösning som kommer göra det möjligt för oss att sända 

fullmäktiges sammanträden live på webben.  

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

i drift tidigt under våren. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-15 § 24 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerströms skrivelse, 2021-01-26 

Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-09-03 

 

Förslag på sammanträdet 
Presidiet yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning. 

 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström ställer propositionsordning och 

finner bifall presidiets yrkande genom acklamation.  

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunledningsutskottet för 

vidare beredning. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Administrativa enheten 

   



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 16/16 

  

2021-03-01 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:23 

§ 16 - Anmälningar  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-01-25 §§ 1-7 

 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-15 §§ 11-26 

 

Medborgarförslag- Önskemål om att lokala konstnärer/skulptörer ska få ställa ut 

sina verk i Blinkenbergsparken och längs Uvåslingan 

 

Medborgarförslag- Önskemål att belysningen på bandyplanen på Hagforsvallen 

ska förses med timerbelysning 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 
 

 

 
 


