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Protokoll 2022-04-25

Kommunfullmäktige

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

Plats och tid Plenisalen, Hagfors stadshus kl. 19:00-19:50

Beslutande Jens Fischer (OR) Roger Brodin (M)
Tomas Pettersson (S) Jan Klarström (SD)
Annika Hagberg (OR) Tomas Braneby (OR)
Ulla Lundh (S) Malin Ericsson (S)
Boo Westlund (OR) Joakim Biehl (L)
Göran Eriksson (S) Jan Pfeiffer (OR)
Stellan Andersson (C) Leif Andersson (S)                                      
Yadviha Löf (SD) Benaoun Hamaeid (OR)
Christina Axelsson (OR) Margot Karlsson (S)
Margret Bergkvist (S) Patrik Eliasson (OR)
Thony Liljemark (OR) Oliver Persson (S)
Håkan Lindh (S) Thor Millvik (OR)
Birgitta Söderlund (OR) David Bildt (C)
Anita Grundqvist Heikkinen (S) Åsa Johansson (S)
Kerry Larsmalm (OR) Karl Persson (SD)                                     
Erik Fröjel (S) Nenne Westlund (OR)

Övriga Richard Bjöörn, kommunchef Maria Persson, socialchef
Jonas Nilsson, ekonomichef Jan Bohlin, revisor
Helena Granlund, kommunsekreterare Irene Runkvist Karlsson, revisor
Sara Källvik, utvecklingskoordinator Stig Lövgren, revisor

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2022-04-26

Avser paragrafer § 40 - § 50

Sekreterare
Helena Granlund

Ordförande
Göran Eriksson

Justerande
Tomas Pettersson Nenne Westlund

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2022-04-25
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-26
Datum då anslaget tas ned 2022-05-18
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Helena Granlund
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§ 40 - Ändring av föredragningslista 
Punkt 9 på dagordningen, dnr 2022:224, Inkommen motion - Utveckla 
Vågbackens aktivitetsområde och punkt 10, dnr 2022:223, Inkommen motion - 
Utöka våra idrottsutbildningar med ett skyttegymnasium tillkommer på 
dagordningen.

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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Dnr KS/2022:46

§ 41 - Reviderad kommunkoncernens låneram 2022 
Kommunfullmäktige beslutade kommunkoncernens låneram till 262 990 883 
kronor för 2022 vid möte 2022-01-31, KF § 1. Efter beslut om ytterligare 
investeringsmedel 20 000 000 kronor, KF § 16 2022-02-28, och ytterligare medel 
för drift, 875 000 kronor KF § X 2022-03-28 bedöms inte låneramen vara 
tillräcklig. För att hantera det ytterligare likviditetsbehovet bedöms låneramen 
behöva utökas med maximalt 21 000 000 kronor till totalt 283 990 883 kronor 
varav kommunen 176 000 000 kronor. 

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-11 § 60
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2022-04-04

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar låneramen för 2022 till totalt maximalt 283 990 883 
kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att, var för sig eller 
gemensamt, underteckna de dokument som krävs för att genomföra nämnda 
upplåning samt omsätta de lån som i övrigt förfaller under året.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Hagfors Energi AB
Hagforshem AB

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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Dnr KS/2021:335

§ 42 - Målkortsrapportering 2021 
Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som 
bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna mål 
som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga perspektiv; 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 tredje 
tertialet 2021. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i 
Hagfors kommun har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör 
även för det nuvarande resultatet av mål och aktiviteterna i Hagfors 
kommuns övergripande målkort samt utskottens och nämndernas mål. 

Under det första tertialet 2021 har arbete med att implementera målkorten i ett 
verksamhetsstyrningssystem påbörjats. Syftet är att underlätta vid uppföljning av 
mål och aktiviteter samt skapa en röd tråd genom hela organisationen. En 
process har påbörjats för att se över det övergripande målkortet och kopplingen 
med Hagforsstrategin.

I det arbetet har bland annat vissa begrepp ändrats. Arbetet med målkort är i stort 
detsamma men en skillnad är de begrepp som används vid uppföljning. De 
kortsiktiga målen har tidigare bedömts utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. 
Detta ersätts nu med ej uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt samt helt 
uppfyllt. För de numeriska målen så bedöms målet som delvis uppfyllt om mindre 
än 90 % av målet är uppfyllt,i hög grad uppfyllt om 90 % eller mer av målet är 
uppnått och helt uppfyllt om 100 % eller mer av målet är uppnått. Även trend 
anges, det visar trenden från föregående tertial. 

För de icke-numeriska målen så innebär delvis uppfyllt/ej uppfyllt: ej påbörjat, 
i hög grad uppfyllt: påbörjat/ännu inte uppfyllt och helt uppfyllt/inga fler 
aktiviteter. 

För de aktiviteter som är kopplade till målen anges en färdiggrad och en 
status för aktiviteten. Där görs en bedömning av respektive ansvarig 
chef/arbetsledare.

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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Uppdateringar i övergripande målkort 2022

Under 2021 har en översyn och en revidering av Hagforsstrategin genomförts. 
Flera av de mål som finns i Hagforsstrategin är mål även i det övergripande 
målkortet. Utifrån de ändringar som gjorts i Hagforsstrategin föreslås en 
uppdatering av ett mål i det övergripande målkortet.

Tidigare mål: Det sammanlagda resultatet för 
allmänhetens/tjänstemäns/politiker/skolans attityder till företagande ska 
uppgå till 3,5 på en 6-gradig skala

Förslag på uppdatering: Det sammanlagda resultatet för 
allmänhetens/tjänstemäns/politiker attityder till företagande ska uppgå till 4 
på en 6-gradig skala.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-14 § 37
Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2022-03-07
Målkortsrapportering, 2021-12-31

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapport för T3 2021 samt godkänner den 
uppdatering som gjorts i det övergripande målkortet.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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Dnr KS/2022:30

§ 43 - Återrapportering av ej verkställda beslut 2022 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga 
nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej 
återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges del bör redovisning ske i april och oktober. 

Dnr KS 2022/30 
Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 
2021 

Dnr KS 2021/30 
Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 
2022

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-11 § 62
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-04-04
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-01-31 § 4 
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2022-01-31
Rapport av ej verkställda beslut, 2021-12-30
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-10-25 § 154
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-10-11
Rapport av ej verkställda beslut, 2021-10-19

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 
verkställda beslut.

Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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Dnr KS/2022:165

§ 44 - Gemensam målbild ”Framtidens Värmland – 
Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa 
& omsorg” 
Sammanfattning
Den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi 
en god och nära vård, hälsa och omsorg” har tagits fram i samverkan mellan flera 
parter. Arbetet med målbildsprocessen har letts av en samordningsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland. 
Processen har också stöttats av en politisk referensgrupp med tre politiker från 
hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen och två politiker från respektive 
kommun. Det gemensamma målet om en god och jämlik hälsa i Värmland är en 
viktig parameter i samverkansarbetet.

Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom förslag 
till målbild samt uppmanat samtliga ingående parter fatta beslut om fastställande 
och åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.

Nästa steg i processen är att arbeta fram en gemensam färdplan och en 
framgångsfaktor är att aktivt dra lärdom under processens gång kring hur 
kommuner och regionen arbetar.

Ärendebeskrivning
Bakgrund och processen fram till en gemensam målbild

Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom förslag 
till målbild "Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi en god och nära 
vård, hälsa & omsorg" samt uppmanar samtliga ingående parter fatta beslut om 
fastställande och åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.  

Vidare uppdrog Ordföranderådet till Direktörsberedningen att följa frågan om den 
fortsatta processen med färdplan mot målbilden "Framtidens Värmland -
Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg".

Värmlands arbete med målbilden

En central del i den samverkan är att regionen och kommunerna i länet har en 
gemensam målbild för omställningen.  

Målbildsprocessen i Värmland har letts av en samordningsgrupp bestående av 
tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland. Processen har också 
stöttats av en politisk referensgrupp med tre politiker från hälso- och 
sjukvårdsnämnden i regionen och två politiker från respektive kommun. 

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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Målbilden har tagits fram under 2021. Grund för målbilden har varit 
Värmlandsstrategin, Folkhälsoplanen, Nya perspektivs politiska 
inriktningsdokument som alla har gemensamma målet om en god och jämlik hälsa 
i Värmland. 

Målbilden presenterades i Värmlandsrådet den 26 november 2021. 
Ordföranderådet ställde sig bakom målbilden den 21 januari 2022 och uppmanar 
samtliga parter att besluta om att arbeta i målbildens riktning.

Samordningsgruppen har nu fortsatt uppdrag att arbeta fram en gemensam 
färdplan. Det handlar inte enbart om en färdplan utan att aktivt dra lärdom under 
processens gång kring hur kommuner och regionen arbetar för att åstadkomma de 
ovan nämnda förflyttningarna. Arbetet med gemensam färdplan kommer att 
påbörjas i början av 2022.

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

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

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

 
En gemensam färdriktning med principer som guidar oss i arbetet:

 Invånarna avgör om det vi gör är värdeskapande.

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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 Gemensamma beslut och aktiviteter ska leda i målbildens riktning och vi 
är gemensamt ansvariga för länets resultat.

 Vi skapar förutsättningar för hållbara arbetsplatser och tar tillvara 
medarbetarnas kompetens.

 Vi bygger relationer med, och har positiva förväntningar på varandra
 Proaktivitet är i fokus för att öka hälsa och friskfaktorer.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-11 § 64
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-03-28 36
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 21
Socialchef Maria Persson och barn- och bildningschef Jenny Dahlins 
tjänsteskrivelse, 2022-03-08
Bilaga gemensam målbild ”Framtiden Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa och omsorg”

Beslut
Kommunfullmäktige i Hagfors kommun beslutar att fastställa målbilden 
”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa 
och omsorg” samt åtar sig att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.

Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef, Individ- och omsorgsavdelningen
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef, Barn- och bildningsavdelningen
Region Värmland, region@regionvarmland.se (Ange Dnr RS/220362 i
ämnesraden)

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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Dnr KS/2022:31

§ 45 - Återrapportering av motioner och 
medborgarförslag som ej besvarats 2022 
Fram till och med 2022-04-04 har följande motioner inte besvarats:

KS/2021:6685 
Motion – Kompiskort för personer med funktionsvariationer

KS/2021:6702
Motion – Utbildning mot våld i hemmet

Fram till och med 2022-04-04 har följande medborgarförslag inte besvarats:

2020/356 handling 1
Medborgarförslag om önskemål om tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på 
Värmullsåsens topp

2020/443 handling 1
E-förslag om önskemål om offentlig toalett vid busstationen, Hagfors

KS/2021:271
Medborgarförslag - önskemål om farthinder på del av Skålviksvägen, Hagfors

KS/2022:108
Medborgarförslag – Utveckla Blinkenbergsparken till en  mötesplats

KS/2022:136
Medborgarförslag – Öka återbruket på återvinningscentralerna

KS/2021:137
Medborgarförslag – Gör kommunens årsredovisning lättare att förstå

KS/2022:156
Medborgarförslag angående att kommunen kan vara behjälpliga med snöröjning 
på ideellt anlagda isplaner

KS/2022:161
Medborgarförslag – Att kommunen ska måla markerade mittlinjer på kommunens 
gång- och cykelvägar

KS/2021:184
Medborgarförslag – Farthinder utmed Uddeholmsvägen, delen Torget-lv 246

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-11 § 65
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-04-04

Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jens Fischer (OR) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Stellan Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och 
medborgarförslag som ej besvarats men vill få en rapport om vilka 
medborgarförslag som kommit in, vilka som har hanterats som övrig fråga av 
verksamheten och vilka som har hanterats som medborgarförslag från 1 juni 
2017. Detta ska återrapportera på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 juni.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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Dnr KS/2022:178

§ 46 - Revidering av Arbetsmiljöpolicyn 
Ett förslag till revidering av arbetsmiljöpolicyn har tagits fram och samverkats 
med samtliga fackliga parter.  Policyns syfte är utgöra Hagfors kommuns 
förhållningssätt i arbetsmiljöfrågor samt att ansvara för uppföljning och 
redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens 
verksamheter. 
För att nå de mål som uppställts för arbetsmiljön inom kommunens verksamheter 
krävs ett arbete i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare. 
Revideringarna i gällande dokument berör uppföljningen samt förtydligande av 
gällande samverkanssystem.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-11 § 66
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-03-29 § 25
Personalchef Felicia Eeinbergs skrivelse, 2022-03-22
Reviderad arbetsmiljöpolicy
Tidigare gällande arbetsmiljöpolicy

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Revidering av arbetsmiljöpolicyn.

Beslutet skickas till:
Personalenheten

Comfact Signature Referensnummer: 36751SE
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Dnr KS/2022:196

§ 47 - Avsägelse av uppdrag - Peter Åkerström 
Peter Åkerström (OR) avsäger sig i skrivelse 2022-04-04 sina uppdrag som 
ordförande i kommunfullmäktige, ordförande i fullmäktigeberedningen, ledamot i 
kommunstyrelsen, ledamot i kommunledningsutskottet, ledamot i individ- och 
omsorgsutskottet, ledamot i pensionärsrådet, ombud för föreningen Sveriges 
vattenkrafts- och vindkraftskommuner samt ledamot i styrelsen för Uvån 
Näringslivscenter AB.

Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-04-13
Peter Åkerströms avsägelse, 2022-04-04

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad
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Dnr KS/2022:224

§ 48 - Inkommen motion - Utveckla Vågbackens 
aktivitetsområde 
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat in en motion där man skriver området 
Vågbacken är ett mycket populärt och välbesökt område i kommunen både för 
motion, rekreation och professionellt idrottande. 
Det ligger idag ett avverkningsbeslut från markägaren på delar av området vilket 
är oroande då en eventuell avverkning skulle få negativa konsekvenser, för både  
skyttar, orientering och motionärer.
Socialdemokraterna tycker att området Vågbacken har enorm potential och vill ha 
en utveckling av hela området, vilket förutsätter rådighet över marken. Exakt hur 
området bör utvecklas bör ske i samförstånd med framförallt föreningar som 
verkar i området , men även andra frekventa användare.

Socialdemokraterna yrkar på
- att kommunen ser på möjligheten att köpa eller byta till sig marken i 

området.
- att kommunen tillsätter en arbetsgrupp där bland andra i området 

verksamma föreningar erbjuds att delta, för att jobba fram en plan för 
områdets utveckling.

Handlingar i ärendet

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-04-25
Socialdemokraternas motion – Utveckla Vågbackens aktivitetsområde, 2022-04-
25

Beslut
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning.

Beslutet skickas till
Jens Fischer
Lars Sätterberg
Louise Sjöholm
Emil Florell
Ingela Axelsson
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Protokoll 2022-04-25

Kommunfullmäktige

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
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Dnr KS/2022:223

§ 49 - Inkommen motion - Utöka våra 
idrottsutbildningar med ett skyttegymnasium 
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat in en motion där man skriver att det i 
Sverige och särskilt Värmland finns en kultur att driva fram framgångsrika skyttar 
i Skeet och Olympisk Trap.
I skrivande stund finns Värmland som distrikt representerat med tre juniora 
landslagsskyttar. Uddeholm Skytteklubb tog medalj i Olympisk Trap i SM 2021 
då de vann damguld, och klubben har grundat en elitsatsning med bland annat en 
professionell tränare och utsedd ledning för struktur och arbete med kvalitativ 
träning och tävling över tid
Detta tycker Socialdemokraterna är en fantastisk grund för att starta ett 
skyttegymnasium för Skeet och Olympisk Trap, då det inte finns något i hela 
landet.

Socialdemokraterna yrkar på
- att det skyndsamt utreds och efter det eventuellt ansöks om att starta 

skyttegymnasium med inriktning på de olympiska hageldisciplinerna på 
ÄBC

- att detta görs skyndsamt så att en eventuell start kan ske inför läsåret 2023

Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-04-25
Socialdemokraternas motion – Utöka våra idrottsutbildningar med ett 
skyttegymnasium, 2022-04-25

Beslut
Motionen remitteras till barn- och bildningsutskottet för beredning.

Beslutet skickas till
Boo Westlund
Eva Pettersson
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Dnr KS/2022:23

§ 50 - Anmälningsärenden 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-03-28 §§ 28-39

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-04-11 §§ 59-85

Dnr KS/2022:84 
Svar på revisionsrapport - Granskning av rutiner vid orosanmälan när barn far illa

Dnr KS/2022:156, handling 1439
Medborgarförslag om att kommunen kan vara behjälpliga med snöröjning på 
ideellt anlagda isplaner

Dnr KS/2022:161, handling 1471
Medborgarförslag - Att kommunen ska måla markerade mittlinjer på kommunens 
gång- och cykelvägar

Dnr KS/2022:184, handling 1797
Medborgarförslag - Farthinder utmed Uddeholmsvägen, delen Torget-lv 246

Dnr KS/2022:204, handling 2546
Medborgarförslag - Lekplats i Västra Skymnäs

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

_____
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