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Margot Karlsson (S) 
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Jan Klarström (SD) 

Jan Lilja, kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 
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Ralf Sundhäll, kommunikatör 

  

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

  

Avser paragrafer 203 - 221 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Jens Fischer 
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Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 203 Ändring av föredragningslista 

Näringslivsutvecklare Fredrik Igelströms information om Konkret handlingskraft i 

Hagforsstrategin utgår från dagens sammanträde. 

Ny bolagsordning för Hagforshem AB, diarienummer KS 2019/424, tillkommer. 

_____ 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 6/43 

  

2019-11-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/27 

§ 204 Budget 2020 

Förslag till reviderad driftbudget för år 2020 samt plan för åren 2021 och 2022 

innebär ett budgeterat resultat för 2020 med 25 282 000 kr, år 2021 med 11 814 

000 kr samt 2022 med 6 964 000 kr. Skillnad mot den driftbudget som 

kommunfullmäktige antog 2019-06-24 är följande: 

- Intäktsprognos från SKL 2019-10-01, cirkulär 19:40, inkluderande ny 

kostnadsutjämning vilket riksdagen förväntas besluta om i november. +1 569 

kronor/invånare (+18,2 miljoner) jämfört med 2019 men +1 798 kronor/invånare 

(+20,9 miljoner) jämfört med budgetbeslutet i juni 2019. 

- Ny prognos från SKL avseende långsiktiga planeringsförutsättningar 

(välfärdsmiljarderna), -0,9 miljoner jämfört med budgetbeslut i juni. 

- Effekterna 2020-2022 av genomförd lönerörelse 2019 är intagen i respektive 

avdelning/utskotts ram. Kostnaden ca 0,5 miljoner lägre än budgeterat i juni. 

- Justering av för stort belopp avseende flytt av föreningsbidrag från barn- och 

bildning till kommunledningsavdelningen är hanterat.     

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-11-04 

Förslag till budget 2020 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) och Stellan Andersson (C) yrkar: ”Vi föreslår att ramen för 

individ- och omsorgsutskottet utökas med 4 miljoner avseende hemtjänst.” 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Tomas Petterssons (S) och Stellan Anderssons (C) yrkande genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar driftbudget för år 2020 samt plan för åren 2021 och 

2022 innebärande ett budgeterat resultat för år 2020 om 21 282 000 kr, 2021 med 

7 814 000 kronor samt år 2022 om 2 964 000 kronor. 
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_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/404 

§ 205 Ny bolagsordning för Hagforshem AB 

Ett fel smögs in § 6 i den bolagsordning som kommunfullmäktige beslutade om 

2019-09-30, § 83. Tidigare skulle det i bolagsordningen anges kvotvärde det vill 

säga akties nominella belopp. Efter ändring av aktiebolagslagen skall inte 

kvotvärde utan högsta och lägsta antal aktier anges. Detta innebär att §6 i 

nuvarande lydelse behöver ändras. 

Nuvarande lydelse: 

Aktiebelopp 

Aktie skall lyda på 1 000 kronor. 

Ny lydelse: 

Antal aktier 

I bolaget skall finnas lägst 5 000 och högst 20 000 aktier. 

I övrigt inga ändringar i förhållande till den tidigare beslutade bolagsordningen. 

Däremot måste fullmäktige anta bolagsordningen i sin helhet då det inte är möjligt 

att bryta ut paragrafer för antagande vid olika tidpunkter. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-11-05 

Bolagsordning för Hagforshems AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta bolagsordningen.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/28 

§ 206 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunstyrelsen 2019 

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-september 2019 uppgår 

till 510,5 miljoner kronor (mkr) vilket är 1,8 mkr lägre än budget (0,4 %).  

Utfördelning av största delen av löneökningspotten har genomförts under maj 

månad. Återstår gör att fördela vårdförbundets löneökningar så snart avtal är klart. 

Totalt har årsbudget för verksamheterna ökat med följande: 

 Barn- och bildningsutskottet  +3,4 mkr 

 Individ- och omsorgsutskottet  +4,9 mkr 

 Samhällsbyggnadsavdelningen +1,0 mkr 

 Kommunledningsavdelningen +0,6 mkr  

 Miljö- och byggnämnden +0,1 mkr 

Återstår av löneökningspotten 2019 gör 0,8 mkr. 

 

Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och 

därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt 

följande: 

 Barn- och bildningsutskottet 1,6 mkr 

 Individ- och omsorgsutskottet 2,4 mkr 

Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 4,0 mkr. 

Efter detta återstår ca 16,0 mkr av avsättningen. 

 

Vidare antas hela, 7,2 mkr, verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade 

kostnadsökningar inom verksamheterna enligt följande: 

 Barn- och bildningsutskottet  1,0 mkr 

 Individ- och omsorgsutskottet 4,7 mkr 

 Samhällsbyggnadsavdelningen 1,5 mkr 

Behovet bedöms till mer än verksamhetspottens utrymme. 

 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 11,5 

mkr högre jämfört med budget (1,6 %). De större avvikelserna mot budget i 

helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:  

 

 Barn- och bildningsutskott     -1,6 mkr 

 Individ och omsorgsutskott   -14,9 mkr 

 Kommunledningsutskottet     -2,3 mkr 
o Varav samhällsbyggnadsavdelningen             -2,9 mkr  

 Pensionskostnader/PO-pålägg    +0,5 mkr  

 Skatteintäkter o generella bidrag    +4,5 mkr 
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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 -3,4 mkr (-0,5 %). 

 

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-10-23 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/619 

§ 207 Avsättning allvädersbanor 

I bokslutet 2017 avsattes 3 000 000 kronor för anläggande av allvädersbanor på 

Hagforsvallen. Allvädersbanorna skulle ersätta de befintliga kolstybbsbanor som 

finns. 2018 genomfördes markundersökningar. Markundersökningen påvisade att 

marken inte är lämplig för den här typen av banor då marken dels konstateras vara 

mycket flytbenägen samt omfattar deponerat material upp till fyra meters djup. De 

rådande markförhållandena innebär att investeringskostnaderna blir väsentligt 

högre än den avsättning som gjorts. Vidare krävs ett återkommande 

omläggningsarbete för att bibehålla kvaliteten på banorna vilket medför stora 

återkommande kostnader för drift och underhåll. De initiala kostnaderna för 

markarbeten samt de återkommande kostnaderna för underlagsbyte står inte i 

proportion till nyttan av allvädersbanor varför projektet bör utgå och avsättningen 

bör återföras till resultatet. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 86 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-10-21 

Förslag på sammanträdet 

Göran Eriksson yrkar: (S) yrkar på avslag med motiveringen att dessa pengar är 

redan avsatta till föreningslivet. Vi ser ett antal tuffa år ekonomiskt framför oss 

och då kommer det inte finnas utrymme för extra investeringar. Då kan dessa 

medel vara en möjlighet att ändå satsa på unga och föreningslivet i vår kommun.  

Föreningslivet och fritiden blir allt viktigare för att vara en attraktiv kommun. Att 

ta bort dessa medel tycker vi är en dålig idé.  

Om det skulle visa sig att allvädersbanor inte blir försvarbart anser vi att dessa 

medel ska kunna användas till andra projekt som främjar folkhälsan för 

framförallt unga. T.ex. skatepark, mm. Därför yrkar vi avslag på förslaget. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag genom acklamation. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avstå projektet och återför avsättningen till 

resultatet. 

Reservationer 

(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Vi anser att 

underlaget till beslut är felaktigt och ger en missvisande bild av 

markförhållandena. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/631 

§ 208 Kommunal borgen för Kooperativa bostäder 

I Hagfors Kommuns bostadsförsörjningsprogram har kommunen pekat ut som 

mål att kommunen ska verka för att det under programtiden ska produceras 

moderna lägenheter i linje med de behov som identifierats. En åtgärd som ligger i 

linje för att främja målet om nyproduktion är en god planberedskap, med den nya 

detaljplanen för kvarteret Cykeln har utrymme skapats för nyproduktion i enlighet 

med de ambitioner som beslutats.  

Vidare framgår det av kommunens bostadsförsörjningsplan att bostadsmarknaden 

behöver stärkas med alternativ för äldre som vill lämna villan och bo enklare och 

mer centralt samt personer med behov av tillgänglighetsanpassade lägenheter.  

Mot bakgrund av de ambitioner som Hagfors Kommuns bostadsförsörjningsplan 

anger fattade Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 94 Inriktningsbeslut om samverkan 

för kooperativa lägenheter i Hagfors tätort. Hagfors Seniorhusförening har 

därefter tillsammans med Riksbyggen genomfört en förstudie och tagit fram ett 

förslag till nyproduktion av kooperativa hyresrätter. Förslaget innebär att 

sammanlagt 33 kooperativa hyresrätter produceras inom fastigheten Cykeln 1 till 

en kalkylerad kostnad om 89,8 miljoner kronor.  

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att kommunen lämnar 

kommunal borgen till KHF Uvå Strand (föreningen) avseende hela 

finansieringskostnaden.  

Riksbyggen har också framfört att det för deras engagemang i projektet krävs att 

Hagfors Kommun lämnar en hyresförlustgaranti (hyresgaranti).  

Kommunchef och samhällsbyggnadschef har avrått från att fatta beslut om 

kommunal borgen på de villkor som presenterats av Riksbyggen. Särskilt avråds 

från medge hyresförlustgaranti då det bedöms utgöra ett otillåtet driftstöd och står 

därmed i strid med gällande lagstiftning. Boendet omfattar inte några andra 

kommunala intressen utan skall vara ett privat boende driven av, en från 

kommunala intressen, fristående kooperativ förening. De tjänstemän som arbetat 

med frågan har istället påtalat vikten av en vakansfond och att föreningen 

tillsammans med Riksbyggen behöver verka för att den kooperativa föreningen 

ges goda förutsättningar att med egna resurser hantera ett plötsligt ekonomiskt 

bortfall, vakanser eller andra hyresförluster samt att det är väsentligt att 

föreningens styrelse ges utrymme att snabbt agera i det fall en hyresförlust skulle 

uppstå. Riksbyggen och seniorhusföreningen har presenterat ett förslag där en 

upplåtelseavgift tas ut och placeras i en vakansfond. En sådan lösning är mycket 
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lämpligt och med en vakansfond som kan täcka hyresförluster under de första 

kritiska åren behövs inte någon hyresförlustgaranti eller annan kommunal garanti 

om kostnadstäckning. Det bedöms inte vara ett oskäligt krav att föreningen 

hanterar de ekonomiska risker som kan uppstå inom ramen för föreningens drift.  

Vidare har Riksbyggen framfört att ett så kallat Stiftaravtal skall upprättas, i detta 

avtal har Riksbyggen ett villkorat att kommunen tillsammans med Riksbyggen 

skall verka för att föreningen ingår ett tioårigt förvaltningsavtal med Riksbyggen 

angående drift och skötsel av den nyproducerade fastigheten. Det bedöms inte 

vara förenligt med det kommunala uppdraget att, i egenskap av kommun, verka 

för att en enskild aktör premieras på ett sådant sätt som klausulen innebär. 

Formuleringen bör därför utgå.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 89 

Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens skrivelse, 2019-10-29 

Riksbyggens sammanställning Ekonomi 

Riksbyggens sammanställning Långtidsbudget 

Riksbyggens förslag på Stadgar 

Riksbyggens förslag på Stiftaravtal 

 

Tjänstemännens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Bevilja kommunal borgen till KHP Uvå Strand för den totala finansieringen 

av projektet motsvarande ett belopp om maximalt 89,8 miljoner kronor.  

2. Borgensavgift skall utgå med 0,4 % på gällande borgensbelopp från första 

dagen.  

3. Godkänna förslag på stadgar för föreningen. 

4. Godkänna förslag på “Stiftaravtal” under förutsättning att § 10 utgår då 

formuleringen anses stå i strid med det kommunala uppdraget då en enskild 

aktör skall premieras utan föregående upphandling.   

5. Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att försälja fastigheten cykeln 1 till KHP 

Uvå Strand för 25 kr/kvm enligt beslutade riktlinjer och i övrigt gällande 

villkor för marköverlåtelser. 

6. Inte lämna någon hyresgaranti eller annan kostnadstäckning för driftkostnader 

eller vakanser, då detta bedöms utgöra ett otillåtet stöd till enskild.  

7. Utse kommunstyrelsens ordförande som representant i styrelsen för KHP Uvå 

Strand  

8. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att utse och besluta om övriga 

representanter och ersättare till föreningens styrelse.  
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I det fall något av de villkor som beslutats av Kommunfullmäktige innebär att 

Riksbyggen inte vill åta sig uppdraget i den fortsatta processen beslutar 

kommunfullmäktige att genomförd projektering skall förvärvas i enlighet med 

tidigare beslut och ger arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 

handlingsplan för att genomföra en nyproduktion med annan part.   

Förslag på sammanträdet 

Jens Fischer (OR) yrkar att ”under uppstarsfasen” under punkt 6 i beslutstexten 

stryks.  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

ändringsyrkandet genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1) Bevilja kommunal borgen till KHP Uvå Strand för den totala finansieringen av 

projektet motsvarande ett belopp av maximalt 89,8 miljoner kronor.  

2) Borgensavgift skall utgå med 0,4 % på gällande borgensbelopp från första 

dagen.  

3) Godkänna förslag på stadgar för föreningen. 

4) Godkänna förslag på stiftaravtal.  

5) Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att försälja fastigheten cykeln 1 till KHP 

Uvå Strand för 25 kr/kvm enligt beslutande riktlinjer och i övrigt gällande villkor 

för marköverlåtelser.  

6) Lämna hyresgaranti. 

7) Kommunfullmäktige utser och beslutar om kommunens ledamöter och ersättare 

till föreningens styrelse.   

I det fall något av de villkor som beslutats av Kommunfullmäktige innebär att 

Riksbyggen inte vill åta sig uppdraget i den fortsatta processen beslutar 

kommunfullmäktige att genomförd projektering skall förvärvas i enlighet med 

tidigare beslut och ger arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 

handlingsplan för att genomföra en nyproduktion med annan part.  
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Protokollsanteckning 

Kommunchefen Jan Liljas protokollsanteckning avseende ärende förslag till 

beslut om kommunal borgen för Kooperativa bostäder 

Utifrån de kalkyler och förutsättningar som presenteras innebär projektet en 

mycket stor ekonomisk risk för Hagfors Kommun.  

Projektkalkylen är mycket hög. Den höga produktionskostnaden är framförallt ett 

resultat av att Riksbyggen åtar sig alla kostnader och samtidigt garanterar att inga 

tillkommande kostnader uppstår, för detta har Riksbyggen i byggkalkylen lagt på 

för den risk de bedömer att ett sådant åtagande innebär. Den samlade 

bedömningen är dock att projektet skulle kunna bli väsentligt billigare i det fall 

föreningen låter genomföra en sedvanlig upphandling. Vidare har det föreslagna 

huset mycket stora gemensamma ytor vilket påverkar både byggkostnaderna och 

sedermera hyreskostnaden per kvm.  

Den kalkyl som presenterats av Riksbyggen bygger på en ränta som ligger på 1 % 

vilket inte är realistiskt. Även om räntenivåerna för dagen är låga ger en sådan 

kalkyl en överdrivet positiv bild av föreningens ekonomi på sikt. Räntenivån bör 

ligga på ca 2 % redan från början, vilket kommer att fördyra projektet ytterligare. 

Som en direkt konsekvens av höga produktionskostnader och frikostiga 

gemensamhetsytor blir hyresnivån mycket hög. Det må vara så att det finns ett 

stort intresse nu i den första omgången av hyresgäster men ett projekt av den här 

storleken kan inte genomföras enbart utifrån att det finns goda förutsättningar 

under första åren, det måste finnas långsiktiga förutsättningar för fortsatt 

uthyrning av lägenheterna. Det är väsentligt att ha med sig att hyresnivåerna per 

kvm är mycket höga i relation till vad som normalt har accepterats på den aktuella 

marknaden. Tidigare projekt som har utvärderats av såväl Hagforshem som av 

andra ideella föreningar har visat att det varit svårt att skapa långsiktigt hållbara 

förutsättningar vid nyproduktion då hyresnivåerna blir så pass höga. I det aktuella 

förslaget som Riksbyggen och Seniorhusföreningen har tagit fram är hyresnivån 

nu ännu högre än vad som tidigare bedömts för högt.  

 

Det finns också en risk i att det kommer vara extra svårt att hyra ut bostäderna 

med hänsyn till att det utöver hyran också ska erläggas en upplåtelseavgift som 

inte genererar något mervärde för den enskilda hyresgästen samt inte garanterat 

kan återfås.  

Vid en analys av de ekonomiska förutsättningarna står det snart klart att 

föreningens ekonomiska förutsättningar är mycket begränsade och föreningen 

kommer att ha mycket svårt att hantera även kortvariga tillfälliga hyresförluster 

eller vakanser. Det finns inom de kalkyler som presenterats inte ekonomiskt 

utrymme för föreningen att hantera en situation där det uppstår ens ett kortare 
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dröjsmål mellan ny hyresgäst och avflyttande hyresgäst. Detta innebär inte bara 

en risk för föreningen och kommunen utan också för den enskilda hyresgästen. 

Det framgår inte i klartext av de villkor och stadgar som presenterats vilka 

ekonomiska risker de enskilda medlemmarna tar i det fall föreningen inte har 

kapacitet att återbetala upplåtelseinsatsen, vilket kan tyckas vara vilseledande.  

Riksbyggen har för sin medverkan i projektet krävt en kommunal 

hyresförlustgaranti. En hyresförlustgaranti innebär att kommunen, i det fall det 

uppstår problem för föreningen att hantera sina egna kostnader, förväntas gå in i 

föreningens ställe. Tjänstemannagruppen har analyserat förutsättningarna för den 

typen av stöd för det aktuella projektet och gjort bedömningen att en sådan 

hyresgaranti eller andra likartade ekonomiska stöd, driftbidrag eller ekonomiska 

utfästelser kan jämföras med ett otillbörligt driftstöd, eller ett stöd till enskild och 

är inte förenligt med de lagar och regler som kommunen har att förhålla sig till. 

Vidare kan det konstateras att en hyresförlustgaranti inte är nödvändig under 

förutsättning att föreningen skapar en vakansfond som hålls aktiv, återfylls då den 

används samt ombesörjer att styrelsen har mandat att agera snabbt och välja andra 

upplåtelseformer eller andra lägre avgifter och hyresnivåer i det fall vakanser 

uppstår som riskerar att skada föreningen ekonomiskt. En sådan lösning har såväl 

föreningen som Riksbyggens representanter i arbetsgruppen ställt sig positiva till.  

En förutsättning för projektet är att kommunen och Riksbyggen ingår ett så kallat 

Stiftaravtal. Avtalet har granskats av kommunens tjänstemän och bedöms med de 

formuleringar som avtalet har inte vara förenligt med det kommunala åtagandet. 

Bland annat stadgas att “Stiftarna” d.v.s. Riksbyggen och Kommunen gemensamt 

skall verka för att föreningen tecknat ett tioårigt förvaltningsavtal med 

Riksbyggen. Det är inte förenligt med det kommunala uppdraget att på det sätt 

som avtalet stadgar premiera enskild aktör eller verka för att ett enskilt företag 

skall ges företräde.  

Mot bakgrund av det som anförts i denna skrivelse avråds från att gå vidare med 

samarbetet med Riksbyggen under de villkor som anförts. Jag vill på det starkaste 

avråda från att fatta beslut om att medge kommunal borgen med de under dessa 

villkor.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Riksbyggen tore.johansson@riksbyggen.se 

Seniorhusföreningen seniorhus-hagfors@telia.com 

Ekonomichef Jonas Nilsson 

Kommunchef Jan Lilja 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 
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Dnr KS 2019/621 

§ 209 Renhållningstaxa att gälla från och med 2020-01-

01 

Insamlingen av slam från enskilda avloppsanläggningar är en del av det 

kommunala insamlingsansvaret av hushållsavfall. Förutom kostnaden för 

insamling, enligt avtal med entreprenör, tillkommer kostnader för behandling av 

slam, kundtjänst och administration. 

I den nya upphandlingen som genomförts har avgifterna höjts och kostnaderna för 

Hagfors kommun bedöms att öka med ca 8 %, vilket innebär att taxan mot kund 

måste justeras. För det vanligaste förekommande abonnemanget, tömning av 

brunn/tank på 2-3 kubikmeter, innebär inte föreslagen taxa någon prisskillnad. För 

den minsta typen av enskilda avloppsanläggningar, 0 - 2 kubikmeter, kommer 

kostnaden öka med 200 kronor per tömning, vilket för de flesta fastigheter även 

innebär en ökad årsavgift på 200 kr. För anläggningar med volym större än 3 

kubikmeter kommer priset per tömning att minska. Anledningen till att 

prisskillnaden mellan små och stora anläggningar minskar är att de fasta 

kostnaderna fördelas lika över alla anläggningar.  

I samband med att renhållningstaxan uppdateras avseende taxan för slam har 

också vissa redaktionella justeringar gjorts i syfte att göra taxan mer lättläst. Taxa 

för mat- och restavfall har delats upp i standardabonnemang och extra tillval, för 

att bättre illustrera hur renhållningsabonnemang kan skräddarsys för att passa 

individuella behov. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 90 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse, 2019-10-22 

Renhållningstaxa för Hagfors kommun att gälla från och med 2020-01-01 

Förslag på sammanträdet 

Sten-Inge Olsson (S) yrkar: ”att ärendet återremitteras då det inte framgår i taxan 

vilka förändringar som har gjorts och vilka konsekvenser förändringarna får för 

hushållen.” 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Sten-Inge Olssons (S) yrkande genom acklamation. 
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Beslut 

Ärendet återremitteras till kommunledningsutskottet för ytterligare beredning. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonom Sofia Eriksson sofia.eriksson@hagfors.se 

Handläggare Ingela Axelsson, ingela.axelsson@hagfors.se 

Anna Domeij anna.domeij@hagfors.se 

GVA-chef Emil Florell emil.florell@hagfors.se 
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Dnr KS 2019/19 

§ 210 Slutredovisningar investeringsprojekt, 

samhällsbyggnadsavdelningen 2019 

Samhällsbyggnadsavdelningen ska redovisa slutförda investeringsprojekt till 

kommunstyrelsen med budget och utfall. 

Projekt- 

nummer 

Vad Budget Utfall 

2406 Inköp av restavfallskärl 150 000 kr 79 456 kr 

1306 Omlastningsfickor 

Holkesmossen 

200 000 kr 263 000 kr 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 87 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse, 2019-10-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonom Sofia Eriksson sofia.eriksson@hagfors.se 

GVA-chef Emil Florell emil.florell@hagfors.se 
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Dnr KS 2019/614 

§ 211 Tillsyn av fristående skolor 

Kommunens fem fristående förskolor har fram till 2018 haft tillsyn en gång/år. 

Underlaget som använts vid tillsynstillfället heter “Tillsyn fristående förskolor i 

Hagfors kommun/Bestämmelser för tillsyn fristående förskolor”, antagna av Barn- 

och bildningsnämnden 20110531. Tillsynen har gjorts av en av förskolecheferna 

ensam. Ingen ekonomisk granskning har skett av de fristående förskolorna. Inget 

särskilt dokument för tillsyn av fritidshem har använts, då inget funnits att tillgå. 

Kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen (2016:3 D.nr. 40-2014:5632)  

gällande kommunens tillsyn av fristående förskolor visar att många kommuner 

behöver utveckla sin tillsyn genom att göra mer fördjupade utredningar, utveckla 

mer systematiska bedömningar av förskolans pedagogiska uppdrag, upprätta 

tydligare beslut och följa upp att identifierade brister åtgärdas. Det kan 

konstateras att vår kommun också behöver utveckla dessa punkter samt att arbeta 

förebyggande med råd och vägledning. 

Enligt Skollagen 26 kap. 2 § Med tillsyn avses i denna lag en självständig 

granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas 

uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att 

fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver 

verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. Om det vid tillsynen 

av verksamheten vid en skolenhet konstateras återkommande brister som påtagligt 

påverkar förutsättningarna för elever att nå målen för utbildningen, ska 

lärarresurserna vid skolenheten analyseras. Lag (2014:903). 

Den fristående förskolan står under tillsyn av den kommun där verksamheten 

bedrivs. Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de 

upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Den som 

ansvarar för den fristående förskolan är även skyldig att på uppmaning av 

kommunen göra sammanställningar som behövs för tillsynen. Kommunen ska 

även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den fristående 

förskolan. Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt 

tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna i 6 kapitlet (åtgärder mot kränkande 

behandling) i skollagen följs av den fristående förskolan. 

Förslag: 

Barn- och bildningschef samt rektorer för förskolan föreslår att 

bedömningsunderlag och kriterier justeras utifrån läroplanens mål och gällande 

lagstiftning. Detta underlag presenteras för huvudman under februari 2020. 
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Tidsintervall för tillsynen/inspektionen föreslås ändras till vart tredje år och att två 

förskolor/år har tillsyn samt att fristående fritidshem har en enskild 

tillsyn/inspektion. Vid övergripande förändringar i verksamheten kan tillsyn ske 

oftare. 

Bergatrollet/Bushuset   2020, 2023 osv. 

Målargården/Storken   2021, 2024 osv. 

Kojan, fristående fritidshem   2022, 2025 osv. 

Arbetsgrupp som är involverad i tillsynen föreslås bestå av: skolchef, biträdande 

barn- och bildningschef, rektor, förvaltningsekonom, administratör förskola samt 

specialpedagog förskola.  

Årsredovisning som granskas av förvaltningsekonom samt redovisning av det 

systematiska kvalitetsarbetet ska inlämnas varje år. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-10-22 § 55 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-10-14 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta de nya riktlinjerna gällande tidsintervall för 

tillsyn av fristående förskolor i Hagfors kommun samt inlämning årliga uppgifter 

avseende ekonomi samt systematiskt kvalitetsarbete för de fristående 

verksamheterna. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Mia Grahn, rektor 
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Dnr KS 2019/624 

§ 212 Julgåva 2019 

Tillsvidareanställd, visstidsanställd personal med månadslön samt aktuellt antal 

timanställd personal föreslås 2019 få en julgåva. 

Julgåvan består i presentkort i valören 200 kr från Hagfors- respektive Ekshärads 

köpmannaföreningar. För att undvika problem med eventuell förmånsbeskattning 

får inte presentkortet vara möjligt att byta mot kontanta medel. De anställda i 

Ekshärad erhåller presentkort i Ekshärads köpmannaförening och de anställda 

med placering på övriga orter erhåller presentkort i Hagfors köpmannaförening. 

Antalet presentkort behöver uppgå till 1 700 stycken till en total kostnad om  

340 000 kronor. 

Finansiering föreslås ske genom att resterande del av kontot för 

kommunstyrelsens oförutsedda utgifter tas i anspråk, 155 550 kronor, och 

överskjutande del tas av avsättning för löneökningspott, 184 500 kronor. 

Distribution av julgåvan sker via personalenhetens försorg och kostnaderna 

belastar personalenheten, A1417 C8125. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 99 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge en julgåva till personal enligt ovan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomienheten 

Personalenheten, personal@hagfors.se 

Utvecklingsenheten 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 24/43 

  

2019-11-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/633 

§ 213 Ansökan om att få bli utsedd till vigselförrättare 

Länsstyrelsen i Värmlands län förordnar på förslag av kommunen personer som 

ska utföra vigslar. 

Uppdraget ska utföras veckans alla dagar och vara kostnadsfri. 

I dagsläget är Margret Bergkvist och Helén Källvik utsedda av länsstyrelsen att 

utföra förrättningar men för att upprätthålla en service under helger och 

sommarmånader finns behov av ytterligare vigselförrättare. 

Camilla Hülphers ansöker om att få bli förordnade och anses vara en lämplig 

kandidat för uppdraget.  

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-10-30 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår länsstyrelsen att förordna Camilla Hülphers som 

borgerlig vigselförrättare. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Värmlands län, Gith Nilsson, gith.nilsson@lansstyrelsen.se 

Camilla Hülphers 
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Dnr KS 2019/42 

§ 214 Svar på Medborgarförslag - att göra isbana vid 

Älvstranden Bildningscentrum 

Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen 2019-03-11, § 71 samt lyftes ur 

kommunledningsutskottets sammanträde 2019-04-02, § 47. 

Hej, och tack för ditt förslag och för att du engagerar dig i vår kommun! Du har 

lämnat förslag om att en yta inom Älvstrandens skolområde ska spolas upp till 

isplan och göras tillgänglig för allmänheten. Även om det är en trivsam idé och 

det var möjligt förr om åren så kan vi med de regler och resurser som finns idag 

tyvärr inte medge ditt förslag.  

Skolgårdsområdet är under skoltid en arbetsplats, vilket innebär att vi behöver 

beakta en rad arbetsmiljöregler och skyddsföreskrifter samt se till att ha särskilda 

rutiner för att undvika skador vid den här typen av verksamhet. Om isen finns 

tillgänglig inom skolområdet för elever på skoltid är skolan skyldig att ombesörja 

att det finns rastvakter stationerade på plats vid isen under samtliga raster. 

Isplanen måste dessutom vara väl uppmärkt, skyltad och avgränsad med någon 

form av staket eller sarg. I direkt anslutning till den här typen av aktiviteter under 

skoltid ska det också finnas sjukvårdsrum med nödvändig utrustning. För att 

möjliggöra en isbana inom det som idag klassas som skolgårdsområde behöver 

skolgårdsområdets omfattning minskas ner vilket med de behov av skolgårdsytor 

som skolan idag har inte är genomförbart. Mot bakgrund av detta kommer 

Hagfors Kommun inte spola upp någon is för allmänheten inom skolgårdsområdet 

utan hänvisar till den kommunala anläggning som finns på Hagforsvallen. Tider 

för allmänhetens åkning annonseras och finns på hemsidan, vill man åka andra 

tider går det bra att kontakta fastighetsskötarna för att höra efter vad som planeras 

och vad som är möjligt.  

Tyvärr har vi inte någon information om var det finns mindre isar uppspolade på 

privata initiativ, men vi tar gärna emot information och vi ställer oss generellt 

positiva till om man som enskild eller i förening vill använda allmän mark eller 

obebyggd kvartersmark för den här typen av aktiviteter i sitt bostadsområde. Inom 

Hagfors finns också flera allmänna ytor och obebyggda tomter som skulle kunna 

användas för ändamålet utan att det påverkar övrig kommunal verksamhet 

negativt. Hagfors Kommun ställer sig positiv till att upplåta mark lämplig för 

ändamålet kostnadsfritt om enskild person eller förening önskar spola upp och 

ansvara för allmän is. Återkom i så fall med förfrågan till vår 

samhällsbyggnadsavdelning så hjälper de till att finna en lämplig lösning och 

upprätta de avtal som erfordras. 
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Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 93 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02, § 47 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-03-25 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 71 

Medborgarförslag, 2019-01-04 

Förslag på sammanträdet 

Jens Fischer (OR) yrkar: ”Via kommunledningsutskottet har politiken tagit ett 

beslut med utgångspunkt från medborgarförslaget att ge samhällsbyggnadschef i 

uppdrag att, 

1. anvisa skateparken eller annan lämplig plats i anslutning till ÄBC där 

enskilda eller föreningar under vintern 2019/2020 får möjlighet att spola 

upp is. 

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen att inom sina ordinarie arbetsuppgifter 

vara behjälpliga med att spola upp is och hantera utrustning, alternativt 

utreda samarbetsmöjligheter med enskilda och/eller föreningar. 

3. tillfråga barn- och barnbildningsutskottet om det är möjligt att utnyttja del 

av skolgårdsområdet för en isbana för allmänheten. 

4. även öppna för skolans möjligheter att utnyttja isbanan under skoltid. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Jens Fischers (OR) yrkande genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget och ger samhällsbyggnadschef i 

uppdrag att, 

1. anvisa skateparken eller annan lämplig plats i anslutning till ÄBC där 

enskilda eller föreningar under vintern 2019/2020 får möjlighet att spola 

upp is. 

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen att inom sina ordinarie arbetsuppgifter 

vara behjälpliga med att spola upp is och hantera utrustning, alternativt 

utreda samarbetsmöjligheter med enskilda och/eller föreningar. 

3. tillfråga barn- och barnbildningsutskottet om det är möjligt att utnyttja del 

av skolgårdsområdet för en isbana för allmänheten. 

4. även öppna för skolans möjligheter att utnyttja isbanan under skoltid. 
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0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Skolchef Jenny Dahlin jenny.dahlin@hagfors.se 

Fastighetschef Conny Meijer conny.meijer@hagfors.se 
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Dnr KS 2019/459 

§ 215 Svar på Medborgarförslag - önskemål om fasta 

farthinder på Rysktorpsvägen, Hagälven, Hagfors 

Hej, Du har inkommit med ett medborgarförslag till oss där du efterfrågar fasta 

farthinder på Rysktorpsvägen. Du framför i ditt förslag att det är många bilister 

som kör väsentligt över hastighetsgränsen och du uppger att upplevelsen är att 

många kör i hastigheter mellan 50-70 km/h på den aktuella vägsträckan.  

Hagfors Kommun har genomfört 2 trafikmätningar på den aktuella sträckan, 

december 2018 respektive september 2019. Den högsta uppmätta hastigheten i 

december 2018 uppgick till 43 km/h, i september 2019 uppgick den högsta 

uppmätta hastigheten till 49 km/h. Sammanlagt har 1079 bilar färdats på sträckan 

under den period som trafikmätningen i september genomförts. Majoriteten av 

dessa, 60,2 % av alla bilar har färdats i en hastighet mellan 15-30 km/h. 23,3 % av 

bilisterna har kört i en hastighet mellan 31-35 km/h och 16,5 % har kört mer än 36 

km/h. 83,5 % av alla bilister håller sig således inom en hastighet mellan 15-35 

km/h. Ingen av de som färdats på sträckan under någon av mätperioderna har kört 

i hastigheter mellan 50-70 km/h. 

Hagfors Kommuns samlade bedömning är att även om någon enstaka inte håller 

hastighetsbegränsningen så bedöms trafiksituationen vara relativt normal. Hagfors 

Kommun bedömer därför att det inte är aktuellt att vidta anpassningar av 

vägsträckan med fasta farthinder. Upplevs det vara problematiskt med vissa 

bilister eller vid vissa tider rekommenderas att man som enskild kontaktar polisen 

då det är polisen som ansvarar för kontroll av hur trafikregler och hastigheter 

efterlevs.  

Som enskild finns möjlighet att ansöka om blomlådor att ställa ut i syfte att skapa 

ett hastighetssänkande hinder. Mer information om blomlådor och hur man 

ansöker finns på Hagfors Kommuns hemsida.    

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 94 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22 

Medborgarförlag, 2019-09-09 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

GVA-chef Emil Florell emil.florell@hagfors.se 
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Dnr KS 2018/415 

§ 216 Svar på Medborgarförslag angående skatepark i 

Sunnemo 

Hej, tack för att du tagit dig tid att lämna in ett spännande förslag till oss. Tyvärr 

finns inte den så kallade medborgarbudgeten kvar då Hagfors kommun av 

ekonomiska skäl fått prioritera ner den typen av projekt.   

Oavsett om ni redan har bildat en förening eller vill ha hjälp med att komma igång 

rekommenderar vi att ni tar kontakt med vår föreningssamordnare Leo Larsson för 

att se på möjligheterna att söka stöd för att möjliggöra en föreningsdriven 

skatepark. I Sunnemo finns också flera aktiva föreningar, ett tips är också att ni 

kikar på vilka möjliga samarbeten som finns.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 97 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22 

Medborgarförslag, 2018-10-24 

Förslag på sammanträdet 

Christina Axelsson (OR) yrkar att sista meningen i brödtexten kompletteras med: 

t.ex. med föreningen som äger utrustningen vid ÄBC. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 

bifall för Christina Axelssons (OR) tilläggsyrkande genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

GVA-chef Emil Florell emil.florell@hagfors.se 

Driftledare gata/park Malin Skoog malin.skoog@hagfors.se 

Föreningssamordnare Leo Larsson leo.larsson@hagfors.se 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 31/43 

  

2019-11-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/439 

§ 217 Svar på Medborgarförslag - önskemål om 

anslagstavla på torget i Hagfors, 1 

Hej och tack för ditt förslag.Du inom med förslag om att Hagfors kommun skulle 

sätta upp en anslagstavla på torget i Hagfors. Du föreslår en traditionell 

anslagstavla. 

Hagfors kommun har idag inga utpekade anslagstavlor för annonsering. Det finns 

däremot sju stycken turistkartor uppsatta som Hagfors kommun ansvarar för och 

sköter, på dessa är det inte tillåtet att sätta upp anslag utan dessa är avsedda för 

kommunal information till allmänheten. 

Vi har förståelse för att exempelvis föreningar har olika behov av olika typer av 

annonsering, men just fysisk annonsering via till exempel anslagstavlor är dock 

resurskrävande och inget som Hagfors kommun har möjlighet att hantera inom 

ramen för den verksamhet som bedrivs. En digital informationstavla vid torget 

skulle kräva en investering som i inte beräknat, men kan anta skulle bli betydande. 

Hagfors kommun har istället prioriterat att arbeta med olika digitala lösningar för 

marknadsföring av aktiviteter och arrangemang. Bland annat arbetar vi med 

information via vår hemsida, facebook samt visithagfors.se. Det finns möjlighet 

för alla föreningar och arrangörer att lämna information till vår turistinformation 

för att få med information om kommande aktiviteter. Vi har också möjlighet att 

lyfta olika arrangemang via den digitala skärm som finns utmed riksväg 62 i 

anslutning till Hagfors Airport där förbipasserande kan läsa utvald annonsering 

om vad som händer i vår kommun. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 95 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22 

Medborgarförslag, 2019-08-26 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Utvecklingschef Lars Sätterberg lars.satterberg@hagfors.se 
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Dnr KS 2018/288 

§ 218 Svar på Medborgarförslag - om uppsättande av 

anslagstavla, 2 

Hej och tack för ditt förslag. Du inom med förslag om att Hagfors kommun skulle 

sätta upp en anslagstavla på torget i Hagfors. Du föreslår en traditionell 

anslagstavla men kanske även en digital tavla. 

Hagfors kommun har idag inga utpekade anslagstavlor för annonsering. Det finns 

däremot sju stycken turistkartor uppsatta som Hagfors kommun ansvarar för och 

sköter, på dessa är det inte tillåtet att sätta upp anslag utan dessa är avsedda för 

kommunal information till allmänheten. 

Vi har förståelse för att exempelvis föreningar har olika behov av olika typer av 

annonsering, men just fysisk annonsering via till exempel anslagstavlor är dock 

resurskrävande och inget som Hagfors kommun har möjlighet att hantera inom 

ramen för den verksamhet som bedrivs. En digital informationstavla vid torget 

skulle kräva en investering som i inte beräknat, men kan anta skulle bli betydande. 

Hagfors kommun har istället prioriterat att arbeta med olika digitala lösningar för 

marknadsföring av aktiviteter och arrangemang. Bland annat arbetar vi med 

information via vår hemsida, facebook samt visithagfors.se. Det finns möjlighet 

för alla föreningar och arrangörer att lämna information till vår turistinformation 

för att få med information om kommande aktiviteter. Vi har också möjlighet att 

lyfta olika arrangemang via den digitala skärm som finns utmed riksväg 62 i 

anslutning till Hagfors Airport där förbipasserande kan läsa utvald annonsering 

om vad som händer i vår kommun. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 96 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22 

Medborgarförslag, 2018-07-03 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
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Dnr KS 2019/23 

§ 219 Anmälningar  

Dnr KS 2019/2, handling 28 

Polisanmälan av förskingring av dator. 

Dnr KS 2019/2, handling 29 

Svar på fråga från fristående förskola Målargården 

Dnr KS 2019/2, handling 33 

Remissvar ny modell övningsskola ämneslärarprogrammet vid Karlstads 

Universitet 

Dnr KS 2019/4, handling 41 

IVO-Begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut 

Dnr KS 2019/4, handling 42 

IVO-Begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut 

Dnr KS 2019/4, handling 43 

IVO-Begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut  

Dnr KS 2019/4, handling 45 

Kontrollrapport livsmedel, Gruppbostaden Smältaren 

Dnr KS 2019/4, handling 46 

Kontrollrapport livsmedel, Bellmansgårdens kök 

Dnr KS 2019/4, handling 47 

Resultat av inspektionen 18 september 2019, Arbetsmiljöverket 

Dnr KS 2019/4, handling 51 

Kontrollrapport livsmedel, Gruppbostaden Källgården 

Dnr KS 2019/11, handling 56 

Avtal om upphandlingskonsulttjänster-Affärs Concept 

Dnr KS 2019/11, handling 58 

Samarbetsavtal för att utveckla och driva gemensam verksamhet med personlig 

ombud för personer med psykiska funktionshinder, Personligt ombud Värmland 

Dnr KS 2019/209, handling 6 

Beslut om särskild variant och riksrekryterande yrkesutbildning, 

naturbruksprogrammet vid ForshagaAkademin 

Dnr KS 2019/266 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 34/43 

  

2019-11-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dom i mål nr 2431-19, Avslag på ansökan om laglighetsprövning enligt 

kommunallagen, på beslut om upptagningsområden inom kommunens 

grundskolor. 

Dnr KS 2019/492 

Yttrande från Munkfors kommun inför beslut om mottagande av elev i Hagfors 

kommun. 

Delegeringsbeslut om att inte mottaga elev i grundskola från Munkfors kommun 

Dnr KS 2019/493 

Yttrande från Munkfors kommun inför beslut om mottagande av elev i Hagfors 

kommun. 

Delegeringsbeslut om att inte mottaga elev i grundskola från Munkfors kommun 

Dnr KS 2019/494 

Yttrande från Munkfors kommun inför beslut om mottagande av elev i Hagfors 

kommun. 

Delegeringsbeslut om att inte mottaga elev i grundskola från Munkfors kommun 

Dom 191016 mål nr 5463-19 

Trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr KS 2018/207, handling 2 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/456, handling 2 och 3 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/457, handling 2 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 

gymnasiet) 

Dnr KS 2019/486, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/487, handling 1 och 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/488, handling 1 och 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)) 

Dnr KS 2019/489, handling 1 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 35/43 

  

2019-11-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 4-6) 

Dnr KS 2019/490, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 4-6) 

Dnr KS 2019/491, handling 1, 2 och 3 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling 

(ÄBC f-3) 

Dnr KS 2019/515, handling 1 och 2 

Avslut och anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/519, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-6) 

Dnr KS 2019/521, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC f-3) 

Dnr KS 2019/537, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/538, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/523, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut om utredning av elevs frånvaro (ÄBC 4-6) 

Dnr KS 2019/539, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/540, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/541, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC 7-9) 

Dnr KS 2019/544, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/545, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/546, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/547, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 
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Dnr KS 2019/548, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/549, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/550, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/551, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/552, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/553, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/554, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/555, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/556, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/557, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/558, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/559, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/560, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/561, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/562, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/563, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 
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Dnr KS 2019/564, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/565, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/566, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/567, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/568, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/569, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/570, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/571, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/572, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/573, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/574, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/575, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/576, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/577, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/578, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/579, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 
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Dnr KS 2019/580, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/581, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/582, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/583, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/584, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/585, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/586, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/587, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/588, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/589, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/590, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/591, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/592, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/593, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/594, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/595, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 39/43 

  

2019-11-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2019/596, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/597, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/598, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/599, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/600, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/601, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/602, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/603, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/604, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/605, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/606, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/607, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/608, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/609, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/610, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/611, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 
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Dnr KS 2019/612, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/613, handling 1 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC gymnasiet) 

Dnr KS 2019/10, handling 11 

Skolavtal enskild elev Hagfors kommun/Älvdalens skola 

Dnr KS 2019/10, handling 12 

Skolavtal enskild elev Hagfors kommun/Härryda kommun 

Dnr KS 2019/500, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/501, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/502, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/503, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/504, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/505, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/506, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/507, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/508, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/509, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/510, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/511, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 
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Dnr KS 2019/512, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/513, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/514, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/520, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2019/524, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Delegeringsbeslut Dnr KS 2019/5 på grund av brådskande skäl i ärende Dnr KS 

2019/496 - 499, 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2019/23 

§ 220 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2019-10-08 tom 2019-11-04 

Dnr 2019/5 handling 26 

Personalärenden - september 2019 

Dnr 2019/5 handling 27 

Omplacering av lån 

Dnr KS 2019/8, handling 49 

Delegeringsbeslut LSS t o m september 2019 

Dnr KS 2019/8, handling 50 

Delegeringsbeslut Bostadsanpassning t o m september 2019 

Dnr KS 2019/8, handling 51 

Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen t o m september 2019 

Dnr KS 2019/8, handling 52 

Delegeringsbeslut Familjerätten t o m September 2019 

Dnr KS 2019/8, handling 53 

Delegeringsbeslut Vuxengruppen t o m september 2019 

Dnr KS 2019/8, handling 54 

Delegeringsbeslut Vård- och omsorg t o m september 2019 

Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2019-10- 22 §§ 54-60 

Barn-och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2019-10-22 §§ S 26-27 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2019-10-28 §§ 65-74 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2019-10-28 §§ S 121-128 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 §§ 85-101  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 221 Information 

Ekonomichef Jonas Nilsson inledde dagens sammanträde med att informera om 

de förändringar som har skett i budget 2020. 

Kommunsekreterare Helena Granlund informerade om önskemål om att ändra 

arbetssätt vid redovisning av anmälningsärenden. Genom att ändra arbetssätt 

minskar pappershanteringen avsevärt.  

_____ 

 
 


