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Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Boo Westlund (OR) 

Pernilla Boström (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Göran Eriksson (S), 09:00-12:00 

Stellan Andersson (C) 

Lena Svensson (S) 

Thony Liljemark (OR), 09:00-15:00 

Sten-Inge Olsson (S) 

Anna-Karin Berglund (C), 09:00-16:00 

Mikael Edvardsson (SD) 

Åsa Kréstin Höglund (OR), §§ 127-139, § 141, §§ 143-148 

Margot Karlsson (S), 12:00-17:30 

Roger Brodin (M), 16:00-17:30 

Birgitta Söderlund (OR), 15:00-17:30 

Ulla Lundh (S), § 140 och § 142 

  

Övriga Jan Klarström (SD) 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Jan Lilja, kommunchef 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 09:00-16:00 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2019-06-11 

  

Avser paragrafer 127 - 148 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Jens Fischer 
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§ 127 Ändring av föredragningslista 

Följande ärenden tillkommer: 

Tillägg till investeringsbudget 2019 

Leaderprojekt – Lokalt ledd utveckling 

_____ 
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Dnr KS 2019/27 

§ 128 Driftbudget 2020 och plan 2021-2022 

Förslag till driftsbudget för år 2020 samt plan för åren 2021 och 2022 innebär ett 

budgeterat resultat för 2020 med 8 821 000 kr, år 2021 med -7 376 000 kr samt 

2022 med -14 425 000 kr. 

Handlingar i ärendet 

Budgetkommitténs protokoll, 2019-05-28 § 1 

Budgetkommitténs förslag till budget 2020 samt plan 2021-2022 

Förslag på sammanträdet 

Boo Westlund (OR) yrkar: 

”på att vi bibehåller nuvarande servicenivå och inte genomför föreslagen 

besparing på personalkostnader. Istället vill vi se utökad service för våra äldre”.  

(kommunledningsavdelningens budget punkt 13) 

 

”på att vi behåller potten på 200 tkr på reparation av gator och park, då det 

framkom på senaste mötet med funktionshindersrådet att det behövs 

förbättringsåtgärder i våra centrummiljöer”. 

(kommunledningsavdelningens budget punkt 18) 

 

”på att föreningsbidrag lyfts ur barn- och bildning och läggs under 

kommunstyrelsen. De föreningar som fått bidrag under 2019 får samma bidrag 

2020. Finansieringen av de delarna tas av flyktingpotten. Ett nytt system för 

föreningsbidrag ska arbetas fram under 2019 och 2020 för att se över helheten och 

hur bidragen ska fördelas och finansieras”. 

(barn- och bildningsutskottets budget punkt 9) 
 

”på att besparingen på en sjuksköterska tas bort, finansiering genom att pengar 

omfördelas från planering på Säbo. Se annat yrkande”. 

(individ- och omsorgsutskottets budget punkt 27) 

 

”på att 458 tkr för planering på Säbo tas bort och pengarna omdisponeras till att 

täcka kostnaderna för en sjuksköterska enligt punkt 27”. 

(individ- och omsorgsutskottets budget punkt 33) 

 

”på att tjänsten ska finnas kvar”.  

(individ- och omsorgsutskottets budget punkt 15) 
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Tomas Pettersson (S) yrkar: 

”på att turistbyrån behåller budget motsvarande 0,5 tjänst. Ta bort 300 000 istället 

för 600 000. Vi anser att Turistbyrån är ansiktet utåt för Hagfors hela kommun. 

Därför anser vi att den bör vara öppen på sommaren och att den goda servicen till 

våra turismföretag inte försämras alltför mycket”. 

(kommunledningsavdelningens budget punkt 6) 

”på att frågan utreds ytterligare och nollas i budgetförslaget. Det behöver 

klargöras vad denna besparing innebär för kvalitén och upplevelsen runt maten för 

våra äldre. S månar om att våra äldre får näringsriktig och god mat under sin tid 

på SÄBO. Att vara äldre innebär att maten har en mycket stor betydelse för 

individens hälsa”.  

(samhällsbyggnadsavdelningens budget punkt 13) 

”att vi fortsatt ska erbjuda gymnasiets åk 2 sommararbete. Däremot vill vi sänka 

budgetramen så den motsvarar verkligt utfall. Detta innebär en besparing i budget 

med 192 000 kronor”. 

(barn- och bildningsutskottets budget punkt 6) 

”att besparingen fortsatt är 0 kronor och att punkten helt tas bort ur 

budgetförslaget. Vi anser att det är viktigt att dessa medel är öronmärkta för 

idrottsgymnasiet. Om dessa flyttas från skolans budget till utvecklingsenheten 

finns en risk att de används till annat. När detta säkerställs är vi villiga att flytta 

pengarna till annan verksamhet”. 

(barn- och bildningsutskottets budget punkt 9) 

”på att gymnasiets studieresa till Stockholm ska finnas kvar. För att locka elever 

till ÄBC behöver vi vara ett attraktivt gymnasium. Idag anordnar skolan en 

studieresa till Stockholm för alla elever som läser Svenska 3 oavsett program. Det 

rör sig om ca 90 elever”. 

(barn- och bildningsutskottets budget punkt 14) 

”på att tjänsten ska finnas kvar. Fyller en bra funktion för berörda anhöriga som 

kan få stöd av andra i liknande sits”. 

(individ- och omsorgsutskottets budget punkt 15) 

Mikael Edvardsson (SD) yrkar: 

”SD Hagfors vill ej ta bort en halv tjänst inom gata och park”. 

(samhällsbyggnadsavdelningens budget punkt 19) 

Stellan Andersson (C) yrkar: 

”Planering SÄBO vill vi ha kvar som nu dvs ingen sänkning”. 
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(individ- och omsorgsutskottets budget punkt 33) 

Boo Weslund (OR) och Tomas Pettersson (S) yrkar: 

”på att grundsärskolan finns kvar i sin nuvarande form.”. 

(barn- och bildningsutskottets budget punkt 7) 

”på att gymnasiesärskolan ska finnas kvar i sin nuvarande form och utvecklas 

inom befintlig ram.”. 

(barn- och bildningsutskottets budget punkt 10) 

”på att de avsatta medlen för kostnader kopplade till Säboplatser på Lillåsen lyfts 

ur budget för 2020. Uppstår merkostnader för hemtjänst får verksamheten 

återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige för ytterligare anslag och  

att kostnader kopplade till utökning på Lillåsen läggs i en separat pott utom den 

föreslagna utökningen av 0,5 enhetschef vilket motsvarar -300 000 kronor Det 

som berör Lillåsen läggs i en pott under KLA”. 

(individ- och omsorgsutskottets budget punkt 2) 

Beslutsgång 

Kommunledningsavdelningens budget punkt 6 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag genom votering. 

Samhällsbyggnadsavdelningens budget punkt 13 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) yrkande genom votering. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningens budget punkt 18 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) yrkande genom acklamation. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningens budget punkt 19 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag genom acklamation. 

 

Barn- och bildningsutskottets budget punkt 6 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag genom votering.  

Barn- och bildningsutskottets budget punkt 7 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 
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Boo Westlunds (OR) och Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation. 

Barn- och bildningsutskottets budget punkt 9 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) yrkande genom votering. 

 

Barn- och bildningsutskottets budget punkt 10 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) och Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation. 

Barn- och bildningsutskottets budget punkt 14 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag genom votering.  

Individ- och omsorgsutskottets protokoll punkt 2 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) och Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation. 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll punkt 15 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) och Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation. 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll punkt 27 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag genom votering. 

Omröstningsresultat 

Kommunledningsavdelningens budget punkt 6 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

Nej-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande 

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)  Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)  Nej 

Peter Åkerström (OR)  Ja  

Margot Carlsson (S)  Nej 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Lena Svensson (S)  Nej 

Thony Liljemark Ja  

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Mikael Edvardsson (SD) Nej 
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Åsa Kréstin Höglund (OR) Ja 

7 ja-röster 

6 nej-röster 

Samhällsbyggnadsavdelningens budget punkt 13 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

Nej-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande 

 

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)  Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)  Nej 

Peter Åkerström (OR)  Ja  

Margot Carlsson (S)  Nej 

Stellan Andersson (C)  Avstår 

Lena Svensson (S)  Nej 

Thony Liljemark Ja  

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Avstår 

Mikael Edvardsson (SD) Ja 

Åsa Kréstin Höglund (OR) Ja 

6 ja-röster 

5 nej-röster 

2 avstår 

Barn- och bildningsutskottets budget punkt 6 

Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

Nej-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande 

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)  Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)  Nej 

Peter Åkerström (OR)  Ja  

Margot Carlsson (S)  Nej 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Lena Svensson (S)  Nej 

Thony Liljemark Ja  

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Mikael Edvardsson (SD) Nej 
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Åsa Kréstin Höglund (OR) Ja 

7 ja-röster 

6 nej-röster 

Barn- och bildningsutskottets budget punkt 9 

Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall Tomas Petterssons (S) yrkande 

Nej-röst innebär bifall till Boo Westlunds (OR) yrkande 

 

Jens Fischer (OR)  Nej 

Tomas Pettersson (S)  Ja 

Boo Westlund (OR) Nej 

Pernilla Boström (S)  Ja 

Peter Åkerström (OR)  Nej  

Margot Carlsson (S)  Ja 

Stellan Andersson (C)  Nej 

Lena Svensson (S)  Ja 

Thony Liljemark Nej 

Sten-Inge Olsson (S)  Ja 

Anna-Karin Berglund (C) Nej 

Mikael Edvardsson (SD) Ja 

Åsa Kréstin Höglund (OR) Nej 

6 ja-röster 

7 nej-röster 

Barn- och bildningsutskottets budget punkt 14 

Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

Nej-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande 

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)  Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)  Nej 

Peter Åkerström (OR)  Ja  

Margot Carlsson (S)  Nej 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Lena Svensson (S)  Nej 

Thony Liljemark Ja  

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Mikael Edvardsson (SD) Nej 
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Åsa Kréstin Höglund (OR) Ja 

7 ja-röster 

6 nej-röster 

Individ- och omsorgsutskottets budget punkt 27 

Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

Nej-röst innebär bifall till Boo Westlunds (OR) yrkande 

 

Jens Fischer (OR)  Nej 

Tomas Pettersson (S)  Ja 

Boo Westlund (OR) Nej 

Pernilla Boström (S)  Ja 

Peter Åkerström (OR)  Nej  

Margot Carlsson (S)  Ja 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Lena Svensson (S)  Ja 

Thony Liljemark Nej 

Sten-Inge Olsson (S)  Ja 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Mikael Edvardsson (SD) Ja 

Åsa Kréstin Höglund (OR) Nej 

8 ja-röster 

5 nej-röster 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2020 samt plan för åren 2021 och 

2022 innebär ett budgeterat resultat för 2020 med 8 821 000 kr, år 2021 med -7 

376 000 kr samt 2022 med -14 425 000 kr. 

Reservationer 

Kommunledningsavdelningens budget punkt 6  

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

 

Samhällsbyggnadsavdelningens budget punkt 19 

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

 

Barn- och bildningsutskottets budget punkt 6  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
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Barn- och bildningsutskottets budget punkt 9 

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

 

Barn- och bildningsutskottets budget punkt 14 

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

 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll punkt 27 

Oberoende Realister reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/27 

§ 129 Investeringsbudget 2020 och plan för 2021-2022 

Förslag till investeringsbudget för år 2020 samt plan för åren 2021 och 2022 

innebärande investeringar om år 2020 med 67 860 000 kr, 2021 med 74 050 000 

kr samt 2022 med 121 025 000 kr. 

I samband med investeringsbudget skall även internräntenivå fastställas. SKL 

rekommenderar nivån 1,50 % för år 2020. 

Handlingar i ärendet 

Budgetkommitténs protokoll, 2019-05-28 § 2 

Budgetkommitténs förslag till budget 2020 samt plan 2021-2022 

Förslag på sammanträdet 

Boo Westlund (OR) yrkar: 

”att 2 mkr läggs in under 2020, 40 mkr under 2021 med stöd av det beslut som 

togs i fullmäktige i november 2018”. 

(Investeringsbudget punkt 31 Råda skola) 

 

”på att pengar för den yttre miljö vid Råda skola omdisponeras. 700 tkr läggs in 

2020, 500 tkr 2021 och 500 tkr 2022”. 

(Investeringsbudget punkt 32) 

   

”på att 200 tkr avsätts i 2020 års investeringsbudget för att åtgärda klockor och 

ringsignaler i Ekshärads skola och andra skolor i kommunen. Tid är viktigt och 

ska vi ställa krav på våra elever att hålla tider så måste också våra klockor fungera 

och visa rätt tid”. 

(Investeringsbudget punkt 52) 
  

”på att 400 tkr läggs in 2021”. 

(Investeringsbudget punkt 47 Inventarier Råda skola) 

 

Tomas Pettersson (S) yrkar: 

”att renoveringen av Sundsbron tidigareläggs till 2020 och renoveras. Detta blir 

en besparing då bron i nuvarande skick måste besiktas årligen till en kostnad om 

ca 100 000 kronor av specialiserad expertis. Utöver det behövs och genomförs 

regelbunden tillsyn av egen personal”. 

(Investeringsbudget punkt 18 Sundsbron) 
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”att kostnaden för utbyggnad av Råda skola åk 4-6 lyfts ur investeringsbudgeten 

och tas i ett separat beslut. I tidigare beslut finns 10,7 miljoner avsatt till denna 

investering. Nu behövs ytterligare 31,3 miljoner vilket blir 42 miljoner extra för 

en utbyggnad av skolan. Detta kommer även att påverka övriga delar i budget och 

behöver utredas mer om denna kostnad verkligen är rimlig innan beslut tas”. 

(Investeringsbudget punkt 31) 

 

Boo Westlund (OR) och Tomas Pettersson (S) yrkar: 

”på att investeringen i nyproduktion Säbo 90 mkr tidigareläggs med 2 mkr 2021, 

88 mkr 2022”. 

(Investeringsbudget punkt 36) 

  

”att investeringen läggs in med 2 mkr 2022 och 48 mkr 2023”. 

(Investeringsbudget punkt 37 Nyproduktion av skollokaler Teknikhus) 

Beslutsgång 

Investeringsbudget punkt 18 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag genom votering.  

Investeringsbudget punkt 31 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) yrkande genom acklamation.  

Investeringsbudget punkt 32 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) yrkande genom acklamation.  

Investeringsbudget punkt 36 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) och Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation.  

Investeringsbudget punkt 37 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) och Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation.  

Investeringsbudget punkt 47 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Boo Westlunds (OR) yrkande genom acklamation.  

Investeringsbudget punkt 52 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 
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Boo Westlunds (OR) yrkande genom acklamation.  

Omröstningsresultat 

Investeringsbudget punkt 18 

Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall till Jens Fischers (OR) yrkande 

Nej-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande 

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)  Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)  Nej 

Peter Åkerström (OR)  Ja  

Margot Carlsson (S)  Nej 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Lena Svensson (S)  Nej 

Birgitta Söderlund (OR) Ja 

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Mikael Edvardsson (SD) Ja 

Åsa Kréstin Höglund (OR) Ja 

8 ja-röster 

5 nej-röster 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2020 samt 

plan för åren 2021 och 2022 innebärande investeringar om år 2020 med 67 860 

000 kr, år 2021 med 74 050 000 kr samt 2022 med 121 025 000 kr. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2020 till 1,50 %. 

Reservationer 

Investeringsbudget punkt 18 

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

Investeringsbudget punkt 31 

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

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/27 

§ 130 Utdebitering 2020 

Hagfors kommun har, 2019, tillsammans med Torsby, Munkfors, Grums och 

Storfors länets näst högsta nivå på kommunalskatten, 22 kr och 2 öre per 

skattekrona. Förslag till kommunal skattesats för 2020 innebär en oförändrad nivå 

om 22 kronor och 2 öre per skattekrona. 

Handlingar i ärendet 

Budgetkommitténs protokoll, 2019-05-28 § 3 

Budgetkommitténs förslag till budget 2020 samt plan 2021-2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen för år 2020 förblir 

oförändrad, 22 kronor och 2 öre per skattekrona. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/28 

§ 131 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunstyrelsen 2019 

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-april 2019 uppgår till 

247,6 miljoner kronor (mkr) vilket är 5,6 mkr högre än budget (2,3 %). 

Fokusering på bokslutsarbetet för 2018 innebär att vissa bokningar ännu inte 

utförts för innevarande år vilket medför att redovisat resultat inte till fullo ger en 

rättvisande bild. Vissa upplupna kostnader och intäkter är ännu inte bokförda. 

Omföring av bokslutsposter från årsbokslutet kan kortsiktigt påverka utfall men 

korrigeras på längre sikt. 

Årets andra prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 19:21) har 

använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat 

om totalt 2,4 mkr. En förändring har skett i intäktsbudgeten sedan 

kommunfullmäktige beslutade om budget 2019. I budgetbeslutet hade generella 

bidrag minskat pga av skatteväxlingen med Region Värmland. Skatteväxling 

innebär större eller lägre skatteintäkter varför skatteintäkterna och generella 

bidrag både i prognos och i budget för helåret justerats till rätt nivå. Effekten blir 

mindre skatteintäkter och mer generella bidrag, däremot avvikelsen oförändrad. 

Barn- och bildning samt Individ- och omsorgsavdelningen bedöms för helåret 

uppvisa underskott inom respektive avdelnings flyktingverksamhet. I tabellen har 

därför budget för nämnda avdelningar samt budget och utfall för generella bidrag 

påverkats av ersättning från den avsättning som finns sedan 2015 för 

flyktingrelaterade kostnader. Totalt har Barn och bildningsavdelningen tillförts 

1,8 mkr och sociala avdelningen 2,4 mkr och således både utfall och budget för 

generella bidrag med totalt 4,2 mkr. Vidare antas hela, 7,2 mkr, 

verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade kostnadsökningar inom 

barn- och bildningsutskottet (3,0 mkr) samt individ och omsorgsutskottet (4,1 

mkr).  Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas 

bli 6,5 mkr högre jämfört med budget (0,9 %). De större avvikelserna mot budget 

i helårsprognosen är: 

 Barn- och bildningsutskott   -4,4 mkr 

 Individ och omsorgsutskott   -7,4 mkr 

 Pensionskostnader     -2,0 mkr  

 Skatteintäkter o generella bidrag    2,4 mkr 

Budgeterat resultat för 2019 enligt beslut i november 2018 av 

kommunfullmäktige var +2,8 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli -1,3 mkr (-0,2 %). 
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Förslag till åtgärder: 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/372 

§ 132 Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

Den nu gällande arbetsordningen för kommunfullmäktige har varit i behov av 

revidering, främst med tanke på att en ny kommunallag trädde ikraft 2018-01-01. 

Administrativa enheten har arbetat fram ett förslag på revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning att gälla från och med 2019-07-01. 

Det nya förslaget innehåller en mer utförlig beskrivning av kommunfullmäktiges 

ansvar och uppgifter och reglerar bland annat handläggning av ärenden och 

förfarandet vid justering. 

I och med antagandet av en ny arbetsordning upphör tidigare arbetsordning att 

gälla. 

Handlingar i ärendet 

Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2019-06-03 

Förslag på revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar revideringen av kommunfullmäktiges arbetsordning att 

gälla från och med 2019-07-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2019/373 

§ 133 Målkortsrapportering 2019 

Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som 

bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna 

kortsiktiga mål som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga mål; nöjda 

medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett kreativt och målinriktat 

arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi. 

Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det första tertialet 

2019. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun 

har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande 

resultatet av de kortsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns 

övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort. 

De kortsiktiga målen bedöms utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. För de 

icke-numeriska målen så innebär rött: ej påbörjat, gult: påbörjat/ännu inte uppfyllt 

och grönt: uppfyllt/inga fler aktiviteter. För de numeriska målen så bedöms målet 

som rött om mindre än 90 % av målet är uppfyllt, gult om 90 % eller mer av målet 

är uppnått och grönt om 100 % eller mer av målet är uppnått. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2019-06-03 

Målkortsrapportering, 2019-04-30 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för första tertialet 2019. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/369 

§ 134 Avgifter för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll 

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

genomföra brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I 

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

entreprenörer som anlitas av kommunen. 

Taxor och avgifter beslutade utifrån LSO (tillsyn, brandskyddskontroll och 

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

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

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

brandskyddskontroll. 

Handlingar i ärendet 

Räddningschef Håkan Finnkvists skrivelse, 2019-05-27 

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

olyckor, SFS 2003:778 

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

olyckor, SFS 2003:778 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till avgifter för rengöring (sotning) och 

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

gälla från och med 2019-07-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS 2019/371 

§ 135 Region Värmland – kommunalförbund – 

Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt 

likvidatorns förvaltningsberättelse och 

slutredovisning 

Region Värmland – kommunalförbunds fullmäktige beslutade 2018-11-30, efter 

godkännande av samtliga sjutton medlemmar, att avveckla kommunalförbundet  

2018-12-31. Förbundets uppdrag, verksamhetsansvar och personal överfördes vid 

årsskiftet till nybildade Region Värmland. Vidare beslutade regionfullmäktige att 

kommunalförbundet skulle träda i likvidation 2019-01-01 och att regionstyrelsens 

arbetsutskotts ordinarie ledamöter skulle utgöra likvidator. Regionfullmäktige 

beslutade även att kommunalförbundets tillgångar, skulder och övriga åtaganden 

och förpliktelser i sin helhet skulle överföras till nybildade Region Värmland. 
 

Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbunds för verksamhetsåret 

2018 har upprättats (bilaga 1). Likvidatorn har överlämnat årsredovisningen till 

medlemmarna för godkännande. Efter hörande av revisionen ska medlemmarna ta 

ställning till godkännande av årsredovisningen och fråga om ansvarsfrihet för 

regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i 

dessa organ. Revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrker att 

årsredovisningen godkänns samt att regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. Revisorernas berättelse och förslag till ställningstagande 

redovisas i bilaga 2. 

 

Likvidatorn har upprättat förvaltningsberättelse och slutredovisning (bilaga 3). 

Likvidationen omfattar perioden 2019-01-01 - - 2019-02-28. 

Verksamhetsansvaret och personalansvaret övergick 2019-01-01 till Region 

Värmland, aktieinnehav i bolag och anläggningstillgångar i form av inventarier 

och maskiner överläts 2019-01-01 till Region Värmland.  Vid årsskiftet 

utestående leverantörsskulder och kundfordringar har reglerats. 

 

Tillgångar och skulder samt ansvarsförpliktelser har efter genomförd likvidation 

överförts till nya, sammanslagna Region Värmland enligt Regionfullmäktiges 

beslut 2018-11-30. Kommunalförbundets medlemmar ska slutgiltigt ta ställning 

till godkännande av likvidationen. 
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Region Värmland – kommunalförbund kan efter medlemmarnas godkännande 

avregistreras. 

Handlingar i ärendet 

Kommunchef Jan Liljas skrivelse, 2019-06-03 

Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för verksamhetsåret 

2018, bilaga 1 

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018, bilaga 2 

Likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning, bilaga 3 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

 Godkänna årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för 

verksamhetsåret 2018, 

 

 Bevilja regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, 

 

 Godkänna likvidation av Region Värmland – kommunalförbund, org nr 

222000-1362. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Region Värmland 
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Dnr KS 2019/376 

§ 136 Revidering av delegeringsordning 

Aktuell version av delegeringsordningen saknar uppgifter om vem som är 

delegerad att söka statsbidrag i de fall när inte firmatecknare krävs, samt 

överklaga eventuella avslag av de samma. 

Behovet att delegera uppgiften krävs på kommunövergripande nivå, då frågan är 

aktuell på både barn- och bildningsavdelningen samt individ- och 

omsorgsavdelningen. 

Tillägget till nuvarande delegeringsordningen bör gälla från och med 2019-07-01. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-06-07 

Förslag på reviderad delegeringsordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning att 

gälla från och med 2019-07-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgrupp 
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Dnr KS 2019/358 

§ 137 Riktlinjer för informationssäkerhet för 

användare 

Hagfors kommun och dess bolag hanterar stora mängder information. Att 

information som kommunen hanterar i relation till anställda, förtroendevalda, 

brukare och allmänheten är korrekt utgör en grund för tillit och förtroende. 

Information behöver hanteras på ett säkert sätt som gör att var och en som lämnar 

eller samlar in information ska kunna förlita sig på att den är riktig, konfidentiell, 

tillgänglig och spårbar med respekt för individen och den personliga integriteten. 

Detta oavsett om informationen behandlas manuellt eller automatiserat och 

oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Informationens säkerhet 

är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter och bolag inom Hagfors 

kommun 

Utifrån den övergripande informationssäkerhetspolicyn för Hagfors kommun som 

antogs av kommunfullmäktige, 2017-10-30, § 62 har ett förslag på riktlinjer för 

informationssäkerhet för användare har arbetats fram. Riktlinjerna beskriver vad 

användare ska känna till och följa för att kommunens hantering av information 

ska ske på ett säkert sätt. Riktlinjerna har behandlats och godkänts av Centralrådet 

2019-05-16. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-05-27 § 64 

Administrativ chef, Johnny Lövgrens skrivelse, 2019-05-20 

Informationssäkerhet riktlinjer användare 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för informationssäkerhet för 

användare för Hagfors kommun att gälla från och med 2019-07-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/330 

§ 138 Handelsprojektet Hagfors kommun 2019-2021 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-17, § 117 att Hagfors kommun skulle bli 

medsökande i projektet Scandinavian BID model och den planerade projektstarten 

var första januari i år. På grund av att inte alla tilltänkta medsökanden valde att gå 

med i projektet så kunde interregprojektet inte startas upp.   

Vårt behov av ett handels-/centrumprojekt kvarstår dock och de samtal som vi fört 

med näringsidkare under denna tid har stärkt vår övertygelse att något måste 

göras. I brist på möjlighet att hitta annan extern finansiering för en satsning i vår 

kommun har vi därför jobbat fram en projektidé som innebär att vi startar upp ett 

eget handels-/centrumprojekt. Projektet föreslås pågå under två år, omfatta våra 

centrum i Hagfors samt Ekshärads centralorter och finansieras fullt ut av egna 

medel.  

Projektet ska bygga på en utvecklad samverkan med andra intressenter så som 

fastighetsägare, näringsidkare, handel/service/tjänster och ska vara ett samarbete 

mellan offentlig och privat sektor. Kommunen tar initialt en ledande roll, bland 

annat genom att anställa en projektledare, men efter projektets slut övergår det i 

en stödjande roll.  

Projektets syfte och mål ligger i linje med Hagforsstrategin och framför allt de 

prioriterade områdena Livskvalitet för alla samt Stärkt näringsliv. 

Projektet organiseras hos utvecklingsenheten och kostnaderna beräknas till 1 300 

000 kronor och föreslås tas från budgeten för implementering av Hagforsstrategin. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingsenhetens skrivelse 2019-05-21. 

Projektbeskrivning Handelsprojektet 2019-2021. 

Förslag på sammanträdet 

Efter diskussion på kommunstyrelsens sammanträde föreslås att projektet ska 

finansieras fullt ut och kostnaden på 1,3 miljoner tas från budgeten för 

implementering av Hagforsstrategin. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för förslaget. 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 28/48 

  

2019-06-10 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att projektet ska finansieras fullt ut och kostnaden på 

1,3 miljoner tas från budgeten för implementering av Hagforsstrategin. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2018/292 

§ 66 Granskning av Förslag till DETALJPLAN FÖR 

PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors, Hagfors kommun, 

del av Hagfors 2:166   

(Planområdet omfattar del av fastigheten Hagfors 1:166).  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsutskottet beslutade i § 26, 2019-02-26 att godkänna 

samrådshandlingarna för samråd samt att planen inte bedöms vara av betydande 

allmänt intresse och inte medföra betydande påverkan. En fastighetsförteckning 

upprättades med utpekad berörd samrådskrets. 

Samråd har pågått från och med 2019-03-27 till och med 2019-04-17. 

Under samrådet inkom 6 skriftliga yttranden till Hagfors kommun. 

En samrådsredogörelse har upprättats, i vilken synpunkterna sammanställts 

åtföljda av Hagfors kommuns svar, kommentarer och förslag till åtgärder på hur 

planhandlingarna bör bearbetas med anledning av de inkomna synpunkterna. 

Synpunkterna berör t ex fastighetsrättsliga frågor bl. a utfartsförbudets läge, hur 

utformning kan bidra till att eliminera skador och risker i samband med farligt 

gods transporter, att trädrader omfattas av biotopskydd samt problem i samband 

med förorenad mark.  

Samrådet har resulterat i följande bearbetning av planhandlingarna: 

 En samrådsredogörelse har upprättats. 

 Utfartsförbudet har flyttats in från Görsjövägen/Kyrkogårdsvägen och en ca 6 

meter bred zon allmän platsmark/NATUR har lagts in mellan utfartsförbud 

och gatumark. 

 Användning (C) för centrumändamål har tagits bort. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med information om trafikflöden och 

risker i samband med farligt gods transporter samt förorenad mark. 

Gränslinjen mot trädraden väster om planområdet har definierats så trädraden 

ligger utanför planområdet och befintliga motorvärmare-stolpar och 

parkeringsplatser på grus ligger inom planområdet.  

Hagfors kommuns bedömning inför granskningen 

Förslaget är bearbetat med hänsyn till de synpunkter från samrådet som inkom om 
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att problem kan finnas på grund av förorenad mark på Primusfastigheten mitt 

emot planområdet. 

Hagfors kommun gör bedömningen att efter utförda förändringar kan 

planförslaget med hänsyn till tomtens beskaffenhet, läge och behov, betraktas 

lämplig för den avsedda användningen. Detta innebär i praktiken att den 

användning som kommer vara tillåten inom planområdet (när detaljplanen vunnit 

laga kraft) ska motsvara och kunna hänföras till de angivna planbestämmelserna 

(Z) verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (så kallade icke störande 

verksamheter) samt (P) parkeringsändamål. 

Tidigare beslut 

Beslut om planbesked § 22, 2018-03-27. 

Beslut om samråd § 26, 2019-02-26. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-05-27 § 66 

Tjänsteskrivelse beslut om granskning 2019-05-20 (denna). 

Planbeskrivning 2019-05-17 

Plankarta 2019-05-17 (format A3-L) 

Samrådsredogörelse 2019-05-20 

  

Tidigare beslutade handlingar (hänvisning till tidigare samråd) 

Grundkarta 

Behovsbedömning (inlagd i planbeskrivningen) 

Fastighetsförteckning/samrådskrets (inlagd i planbeskrivningen) 

  

Övriga dokument (kan begäras ut) 

Beslut kommunstyrelsen § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys. 

Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 aktualitetsförklarad kommunfullmäktige § 

50,2014-05-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samrådsredogörelse daterad 2019-05-20 

samt att godkänna granskningshandlingar daterade 2019-05-17 tillhörande 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors, 

Hagfors kommun, för granskning (enligt plan- och bygglagen (2010:900) kap 5, 

§§ 17-24) och ger därmed samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra 

granskning. 
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_____ 

Beslutet skickas till 

marie.jansson@ecpairtech.se 

jonas.ericsson@ecpairtech.se 

johans@klara.se 

miljö.bygg@hagfors.se 

louise.sjöholm@hagfors.se 

erling.johansson@hagfors.se 

annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS 2019/350 

§ 140 Hagfors kommun ledansvarig för 

mountainbikeleder 

Hagfors kommun är medfinansiär i ett projekt som heter Biking Värmland som 

ska ta fram och utveckla kvalitetssäkrade mountainbikeleder i hela Värmland. 

Mountainbike är en alltmer efterfrågad aktivitet hos oss på turistinformationen 

och den växer över hela Sverige. För att tillgodose efterfrågan så planerar vi att 

anlägga nya och rusta upp gamla mountainbikeleder i Hagfors kommun. 

För att säkerställa att dessa leder kommer att finnas kvar i framtiden så ska det 

inom ramen för projektet tas fram förslag till drift och skötselplaner, 

markupplåtelseavtal samt skötselavtal. Arbetet med att ta fram förutsättningarna 

för ett långsiktigt förvaltande kommer att ske i samarbete med 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

Processen till kvalitetssäkrad Biking Värmlandled 

1. Kontakta markägare, positiv inställning? 

2. Samråd Länsstyrelsen Värmland 

3. Teckna Nyttjanderättsavtal = försäkringshandlingar 

4. Sök finansiering, för både anläggning och drift. 

5. Räkna på kostnaderna för leden i förhållande till redovisningen som ska göras. 

6. Överenskommelse mellan Biking Värmland och ledansvarig,  

7. Teckna försäkring 

8. Arbeten i fält; ledmarkering, skyltar, spänger, lägerplatser etc. 

9. Upprätta skötselplan, avtal om skötsel/tillsyn med förening 

10. Anmäl till Biking Värmland om granskning. 

11. BikingVärmlands styrgrupp har beslutsmöte. 

Projekttiden är fram till oktober 2020 så vi har två sommarsäsonger på oss att 

göra klart alla leder. 

Följande leder planeras inom projektet där både Hagfors kommun, Bergvik Skog 

(Stora Enso), Karlstad Stift, privata företag samt privatpersoner är markägare: 

Värmullsåsen, Staffaskogen i Hagfors, Geijersholm, banvallen mellan Hagfors-

Filipstad, Två- och tre toppar i Ekshärad, Skullåsen i Ekshärad 
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Information om projektet Biking Värmland 

Bakgrund 

Cykelturism är ett snabbt växande fält inom turismnäringen och anses ha en stor 

potential att bidra till ekonomisk utveckling på regional nivå och då särskilt på 

landsbygden. 

Intresset för cykel i alla former är en stark trend.  Försäljningen av cyklar ökar, 

liksom efterfrågan på uthyrning, ledsystem och aktiviteter och arrangemang. 

Motions- och tävlingslopp har fulla startfält. En kartläggning av intresset för cykel 

i Värmland bland besökare och invånare har genomförts under sommaren/ hösten 

2016. Enligt samtliga turistbyråer i Värmland har efterfrågan av cykelleder och 

cykel ökat markant det senaste året. Behovet av ett för Värmland enhetligt 

ledsystem är stort liksom information av vilka leder som finns tillgängliga i länet. 

Mål 

Projektets övergripande mål är att genom infrastrukturella insatser enas om ett, för 

Värmland, gemensamt system för klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning 

som fungerar både nationellt och internationellt. En plattform ska skapas för 

samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer när det gäller cykel. Inom 

ramen för projektet ska vidare förutsättningar ges för att skapa de spetsprodukter 

och attraktioner som Värmland behöver som resmål när det gäller cykel. Projektet 

ska långsiktigt möjliggöra att förutsättningarna ökar för befintliga anläggningar i 

Värmland till säsongsförlängning. 

Biking Värmland eftersträvar att det under projektperioden färdigställs 38 mil 

regionala MTB leder med gemensam svårighetsgradering. 

Information i form av gemensamt skylt- och informationsprogram avseende 

layout och symboler. 

Resultatmålet kan innebära utökat utbud av cykelaktiviteter med möjlighet att nå 

nya kundgrupper. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-05-27 § 69 

Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse 2019-05-21 

Kartor med förslag på sträckningen för de planerade lederna 

Beslutsgång 

Åsa Kréstin Höglund OR anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 34/48 

  

2019-06-10 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för projektet Biking Värmland ge 

utvecklingsenheten i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen 

anlägga de leder som pekats ut i förslaget inom bland annat Hagfors kommuns 

markområden. Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge utvecklingsenheten i 

uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen ta fram förslag på 

drift och skötselplan, förslag på markupplåtelseavtal samt förslag på skötselavtal 

där så erfordras från och med att projekttiden löper ut (2020-10-31) i syfte att 

skapa förutsättningar för långsiktig förvaltning av de leder som anlagts inom 

ramen för projektet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2019/374 

§ 141 Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar 

Kommunstyrelsen tog 2016-09-12 § 128 beslut om ny fördelning av bidrag till 

lokalhållande föreningar. Kommunstyrelsen beviljade Ekshärads Folkets Hus, 

Sunnemo Folkets Hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors Bygdegårdsförening 

lokalbidrag såsom lokalhållande förening för åren 2016, 2017 och 2018. Bidragets 

storlek beslutas inför varje nytt verksamhetsår. Hagfors kommun förbehåller sig 

rätten till ändring av beslut om förutsättningarna för upplåtande av lokal ändras. I 

budget för 2019 finns 130 000 kronor att fördela och det finns därför behov av 

beslut gällande förlängning av tidigare beslut om bidrag till lokalhållande 

föreningar samt fördelning för 2019. 

Handlingar i ärendet 

Förening- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse, 2019-06-

03 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Ekshärads Folkets Hus, Sunnemo Folkets Hus, 

IOGT/NTO Råda och Gustavsfors Bygdegårdsförening lokalbidrag såsom 

lokalhållande förening för åren 2019, 2020 och 2021. 

För 2019 beviljas bidrag med 37 500 kronor till Ekshärads Folkets Hus, 37 500 

kronor till Sunnemo Folkets Hus, 27 500 kronor till IOGT/NTO Råda och 27 500 

kronor till Gustavsfors Bygdegårdsförening. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 

Ekshärads Folkets Hus 

Sunnemo Folkets Hus 

IOGT/NTO Råda 

Gustavsfors Bygdegårdsförening 
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Dnr KS 2019/375 

§ 142 Ansökan om bevarandebidrag 2019 

Ansökan om bevarandebidrag för 2019 har inkommit från fem 

hembygdsföreningar, Hagfors hembygdsförening, Norra Råda hembygdsförening, 

Gustavsfors hembygdsförening, Ekshärads hembygdsförening och Sunnemo 

hembygdsförening. 

Hagfors hembygdsförening ansöker om 25 000 kronor. 

Norra Råda hembygdsförening ansöker om 40 000 kronor. 

Gustavsfors hembygdsförening ansöker om 22 000 kronor. 

Ekshärads hembygdsförening ansöker om 15 000 kronor. 

Sunnemo hembygdsförening ansöker om 13 500 kronor. 

Då budget inom bevarandebidrag är oförändrad och innehåller 60 000 kronor 

föreslås en fördelning enligt nedan: 

Hagfors hembygdsförening 10 000 kronor 

Norra Råda hembygdsförening 15 000 kronor 

Gustavsfors hembygdsförening 12 500 kronor 

Ekshärads hembygdsförening 12 500 kronor 

Sunnemo hembygdsförening 10 000 kronor 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons skrivelse, 2019-06-03 

Ansökningshandlingar 

Förslag på sammanträdet 

Åsa Kréstin Höglund OR anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar föreslagen fördelning och kostnaden belastar 

Utvecklingsenhetens konto 32430. 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 

Hagfors hembygdsförening 

Norra Råda hembygdsförening 

Gustavsfors hembygdsförening  

Ekshärads hembygdsförening  

Sunnemo hembygdsförening 
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Dnr KS 2019/262 

§ 143 Granskning av vårdkedjor och läkemedel för 

äldre 

Hagfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region 

Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, 

Filipstad, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, 

Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning över 

vårdkedjor och läkemedel för äldre.  

En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit 

sammanhållande för projektet.  

KPMG har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland 

(granskningen genomfördes 2018 därav Landstinget i Värmland) och 

kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer 

samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av 

vård- och omsorg för äldre.  

Granskningen har avsett alla verksamhetsformer inom vårdkedjor och läkemedel 

för äldre som förekommer inom landstinget och de deltagande kommunerna.  

Även gränssnittet mellan enheter inom respektive huvudman har ingått i 

granskningen. Ett särskilt fokus har avsett vårdkedjan för demensvården. 

I granskningen ingår även en uppföljning av den tidigare granskningen från 2014. 

 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer med 

inblandade aktörer, journalgranskning samt en avslutande workshop med 

representanter för kommunerna och landstinget. 

 

Sammanfattningsvis är granskningens övergripande bedömning att 

Landstinget i Värmland och kommunerna i huvudsak har inrättat ändamålsenliga 

arbets- och samverkansformer och rutiner för 

informationsöverföring. 
 

Mot bakgrund av granskningen så har revisorerna lämnat ett antal 

rekommendationer som berör landstinget och kommunerna i samverkan och några 

som enbart är riktade till landstinget. 

 Gemensamt med landstinget säkerställa att nyttan av läkemedel 

utvärderas kontinuerligt för äldre som har olämpliga och flera olika 

läkemedel i syfte att säkerställa en god och patientsäker vård. Säkerställa 

dokumentation kring resultatet av läkemedelsgenomgångarna. 
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 Kommunerna och landstinget bör utforma en formell politisk styrgrupp 

för samverkan mellan kommunerna och den nybildade Regionen. 

 Landstinget behöver utforma rutiner för bedömningen om 

utskrivningsdatum på ett sätt som främjar planeringen, runt den enskilde 

och dess helhetssituation. 

 Kommunerna och landstinget behöver enas avseende utformning, 

omfattning och målsättning av de lokala överenskommelserna mellan 

landstingets öppenvård och kommunerna, för att möjliggöra en likvärdig 

kvalitet i länet. 

 Landstinget behöver genomföra ett systematiskt förbättringsarbete, för att 

säkerställa att en korrekt och uppdaterad läkemedelslista avlämnas till 

annan vårdgivare. 

 Landstinget och kommunerna bör genomföra en uppföljning av 

följsamhet till överenskommen riktlinje med fokus på patientens 

vårdupplevelse 

 Kommunerna och landstinget behöver införa ett gemensamt system för 

systematisk uppföljning av såväl rapporterade avvikelser som ingångna 

överenskommelser, mellan landstinget och länets kommuner. 

 

Individ-och omsorgsutskottet anser att de ovanstående rekommendationer som 

berör landstinget och kommunen gemensamt kommer beredas vidare i Regionen 

och Värmlandsrådet samt den gemensamma beredningsgruppen inom Nya 

Perspektiv.  

I Styrgruppen för Nya Perspektiv kommer flertalet kommunalråd delta. 

I arbetsgruppen för Nya perspektiv samt regionens samverkansgrupp för 

patientsäkerhet kommer Hagfors kommun representeras utifrån rollen 

Verksamhetschef HSL och MAS. I samverkansgruppen för patientsäkerhet 

kommer gemensamma avvikelser att hanteras. 

 

Utskrivningsprocessen följs kontinuerligt upp genom länsövergripande 

arbetsgrupp samt arbetsgrupper för norra Värmland. I Hagfors kommun har det 

inrättats flera goda/effektiva arbetssätt gällande utskrivning i form av ett 

samverkansteam vid hemtagning kopplat till planeringsenheten, korttidsenhet och 

trygghemgångsteamet. I samverkansteamet är samordnande sjuksköterska på 

vårdcentralen delaktig.  

Samverkan mellan Vårdcentral och kommunen har stärkts betydligt efter lagen 

om samverkan vid utskrivning och med hjälp av samordnande sjuksköterska på 

vårdcentralen. 
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Arbetet med att sänka användandet av olämpliga läkemedel fortsätter genom att vi 

i kommunen samverkan med vårdcentralen bokar farmaceut och läkare till 

läkemedelsgenomgångar. Ytterligare åtgärder för att underlätta genomförandet av 

läkemedelsgenomgångar, är att den hyrläkare som fördelas till kommunen nu kan 

planeras/styras med hjälp av samordningssjuksköterskan på vårdcentralen och 

sjuksköterskan i kommunen, vilket kommer öka antalet läkemedelsgenomgångar. 

I kommunen fortgår det förebyggande arbetet med att lindra oro och 

sömnproblematik genom omvårdnad i stället för att i första hand ge 

vidbehovsläkemedel. 

Dokumentation enligt socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen genomgår 

förändringar till ett mer strukturerat internationellt och nationellt system, vilket 

kommer leda till tydligare dokumentation kring läkemedel och 

personen/patientens delaktighet vid utskrivning från slutenvården. 

Personen/Patientens upplevelse av vården i samband med utskrivning kommer att 

undersökas i första hand av sjukhuset i Torsby med hjälp av registret Webbkollen. 

Handlingar i ärendet 

Isa Nybergs och Maria Perssons skrivelse, 2019-05-23 

KPMG Revisionsmissiv  

KPMG Revisionsrapport Landstinget i Värmland (huvudrapport)  

KPMG Revisionsrapport Hagfors kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svar på granskning av vårdkedjor och läkemedel för 

äldre. 

 _____ 

Beslutet skickas till 

Isa Nyberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterka/Verksamhetsansvarig HSL 

Maria Persson, Socialchef 
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Dnr KS 2019/23 

§ 144 Anmälningar  

UPH 2018-10 

Avtal 2018-10 ”Slamtömning m.m” 

UPH 2019-02B 

Avtal 2019-02 ”Service Personbilar” 

MB 2019/26 

Revidering av delegeringsordning för miljö- och byggnämnden, allmänna 

bestämmelser 

Dnr KS 2019/2, handling 15 

Tillsyn av Miljö- och byggnämnden enligt miljöbalken, Forsskolan, Lärlingen 1 

Dnr KS 2019/2, handling 16 

Tillsyn enligt miljöbalken, Byggprogrammet/praktiska, Hantverkaren 12 

Dnr KS 2019/2, handling 17 

Nya stadgar för Bushuset ekonomisk förening 

Dnr KS 2019/10, handling 3 

Skolavtal 

Dnr KS 2019/11, handling 28 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och AB 

Munkforssågar 

Dnr KS 2019/11, handling 29 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Autofric AB 

Dnr KS 2019/11, handling 30 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Valmed AB 

Dnr KS 2019/11, handling 31 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Voestalpine Precision Strip AB 

Dnr KS 2019/11, handling 32 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Uddeholm AB 
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Dnr KS 2019/11, handling 33 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Uvån Teknologi AB 

Dnr KS 2019/11, handling 34 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Munkfors kommun 

Dnr KS 2018/110, handling 35 

Redovisning till Skolinspektionen för vidtagna åtgärder Dnr: 43-2017:5331, ÄBC 

grundsärskola 7-9 

Dnr KS 2018/110, handling 36 

Redovisning till Skolinspektionen för vidtagna åtgärder Dnr: 43-2017:5331, ÄBC 

grundsärskola 4-6 

Dnr KS 2018/110, handling 37 

Redovisning till Skolinspektionen för vidtagna åtgärder Dnr: 43-2017:5331, ÄBC 

grundsärskola 1-3 

Dnr KS 2018/110, handling 38 

Redovisning till Skolinspektionen för vidtagna åtgärder Dnr: 43-2017:5331, ÄBC 

gymnasiesärskola 

Dnr KS 2018/110, handling 39 

Redovisning till Skolinspektionen för vidtagna åtgärder Dnr: 43-2017:5331, Lokal 

arbetsplan 

Dnr KS 2019/121, handling 58 

Avslut av anmälan om utredning av elevs frånvaro 

Dnr KS 2019/121, handling 59 

Avslut av anmälan om utredning av elevs frånvaro 

Dnr KS 2019/121, handling 60 

Avslut av anmälan om utredning av elevs frånvaro 

Dnr KS 2019/182, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/183, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/210, handling 2 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 
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Dnr KS 2019/266, handling 7 

Förvaltningsrätten i Karlstad - Överklagat beslut upptagningsområden Hagfors, 

begäran om kompletteringar 

Dnr KS 2019/320, handling 1 

Beslut från Skolverket om nationellt godkänd idrottsutbildning för innebandy 

2020/21. 

Dnr KS 2019/335, handling 1 

Barn- och elevombudet/Skolinspektionens beslut om att inte vidta åtgärder och 

avsluta ärendet. 

Dnr KS 2019/345, handling 2 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr KS 2019/347, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr KS 2019/348, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr KS 2019/349, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr KS 2019/355 

Beslut om avstängning från ÄBC och bibliotekets lokaler under skoltid 

Dnr KS 2019/356 

Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever 

Dnr KS 2019/357 

Plan Introduktionsprogrammet 2019-2020 

Dnr KS 2019/266, handling 8 

Förvaltningsrätten i Karlstad - Beslut angående upptagningsområden Hagfors, 

fråga om inhibition. 

Dnr KS 2019/21, handling 14 

Rapport av kränkningsärenden t o m april 2019. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2019/23 

§ 145 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2019-05-07 tom 2019-06-03 

Dnr 2019/5 handling 13 

Personalärenden - april 2019 

Dnr 2019/5 handling 14 

Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Sunnemo 

Idrottsförening 

Dnr 2019/5 handling 15 

Hyra för 10 marknadsplatser på Lions vårmarknad. 

Dnr 2019/8 handling 24 

Delegeringsbeslut LSS och socialpsykiatri t o m april 2019 

Dnr 2019/8 handling 25 

Delegeringsbeslut Vård- och omsorgsavdelningen april månad 2019 

Dnr 2019/12 handling 15 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Flugfiskeklubb 

Dnr 2019/12 handling 16 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Klarälvdalens travsällskap 

Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2019-05- 07 § 37 

Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2019-05- 21 §§ 38-40 

Barn-och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2019-05-21 § S 9 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2019-05-07 § 30 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2019-05-16 § 30 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2019-05-27 §§ 31-35 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2019-05-27 §§ S 73-83 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-05-13 § 62 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-05-27 §§ 62-71  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 146 Information 

Kommunchef Jan Lilja informerar om att man har anställt en ny fastighetschef. 

Jan Lilja informerar vidare om ett projekt för medborgare som är 65 år och äldre 

kan få lära sig hur man surfar på datorn, telefonen och plattan. Kommunen får stå 

för en kostnad på 50-70 tusen och resten betalar regionen. Jan Lilja meddelar 

regionen att Hagfors kommun vill delta och skriver fram ett ärende för beslut. 

_____ 
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§ 147 Tillägg till investeringsbudget 2019 

Boo Westlund (OR) föreslår ett tillägg till investeringsbudget 2019. Kiosker/kök i 

Ekshärads idrottshall och ÄBC Uddeholm Arena för att stödja föreningarnas 

verksamhet. Dessutom behöver en långsida i Ekshärad idrottshall målas för att få 

samma färg i lokalen. OR föreslår att investeringsbudgeten höjs 500 tkr. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudget 2019 höjs 500 000 kronor. 

_____ 

Ledningsgruppen 
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§ 148 Leaderprojekt – Lokalt ledd utveckling 
Hagfors kommun har blivit erbjuden att delta i ett Leaderprojekt som sätter fokus 

på lokalt ledd utveckling. Projektet har som mål att kommunicera och identifiera 

metoder för lokal, grön upphandling med tydliga positiva tillväxtmål för 

regionens företag inom i första hand de gröna näringarna. Att utnyttja 

fotosyntesen lokalt för att minska vår egen miljöpåverkan kommer att bli en 

central fråga i framtiden. De kommuner och regioner som klarar den 

omställningen kommer att vara gynnade och här kan Hagfors kommun bli ett 

föredöme som en ”omställningskommun”.  

Genom att ta fram strategiska redskap som tydligt identifierar nyttan av att 

utveckla metod för lokal upphandling ökar kommunens självförsörjandegrad, 

självkänslan men också det skatteunderlag som sätter ramarna för den kommunala 

verksamheten. 

Med stöd av ekonomiska analyser kan projektet lyfta fram nya sätt att förklara och 

motivera lokal upphandling som gynnar både producerande företag och beställare 

inom offentlig och privat sektor. 

Leaderprojektet är en del av ett större sammanhang där Hagfors kommun väljer 

väg mot ett mer hållbart samhälle. Det är i linje med intentionerna i Hagfors-

strategin mot en god och grön kommun och det finns ett stort intresse regionalt, 

men också på riksplanet, där man med intresse följer tankarna kring hur vi kan 

stärka den lokala medvetandegraden och handeln med lokalproducerade varor och 

tjänster. 

Projektet kommer att beskriva de ekosystemtjänster som är grunden för vår 

välfärd, och hur vi kan påverka vår framtida välfärd och livskvalitet, på kort och 

lång sikt. 

Under projekttiden är målet är att arrangera seminarier, uppföljande möten och 

samtal samt producera tre korta filmer som metodiskt beskriver hur deltagarna 

kan gå tillväga för att skapa tydliga processer som stärker insatserna. 

Vid projektets slut ska det ha genomförts tre utbildningstillfällen, producerat tre 

korta och informativa filmer, haft möten 50 - 75 personer vid flera tillfällen dels i 

seminariesituationen och dels i ett antal mindre lokala uppföljningsmöten där 

deltagarna arbetar själva. 

Efter 2-5 år från projektets slut är bedömningen att projektet har bidragit till att 

öka andelen lokala företag och organisationer som kan konkurrera om den gröna 

upphandlingen. 

Projektet ska ha bidragit till en framväxt av en bioekonomi som kännetecknas av 

hållbara kretslopp och en cirkulär ekonomi. 

Projektet ska också ha gett ett starkt bidrag till ökad kommunikation av 

verksamhet inom miljö – och hållbarhet inom området. 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 48/48 

  

2019-06-10 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Målsättningen är att flera projekt tillkommer, befintliga företag stärks, nya företag 

kan starta och kommunens skatteunderlag kan stärkas på kort och längre sikt. 

Vi ska också ha ökat samverkan med olika samarbetspartners utanför det 

geografiska området som exempelvis företag inom den gröna, myndigheter och 

andra kommuner, samt med organisationer och föreningar i och utanför 

verksamhetsområdet.  

Handlingar i ärendet 

Boo Westlunds skrivelse, 2019-06-09 

Ansökanshandlingar  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delta i Leaderprojekt – Lokalt ledd utveckling. 

Kostnaden på 196 000 kronor tas från medel avsatta för implementeringen av 

Hagforsstrategin. 

 _____ 

Beslutet skickas till 

Boo Westlund 
 

 


