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Dnr KS/2022:86

§ 12 - Handlingsprogram Räddningstjänsten Hagfors
2022-2025
I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) definieras räddningstjänst som
de räddningsinsatser som staten eller kommunerna är skyldiga att genomföra vid
olyckor eller överhängande fara för olyckor. Staten och kommunens ansvar är
dock inte oinskränkt. Skyldigheten att genomföra räddningsinsatser föreligger
endast om det är motiverat utifrån behovet av ett snabbt ingripande, det hotade
intressets vikt, kostnaden för insatsen och omständigheterna i övrigt. Staten är
ansvarig för fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst,
efterforskning av försvunna personer, miljöräddningstjänst till sjöss samt
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Statens ansvar inom dessa
områden bestäms och avgränsas i LSO 4 kap. 1–6 §§. All övrig räddningstjänst är
kommunens ansvar. Hur kommunen hanterar detta uppdrag ska beskrivas i ett
handlingsprogram där risker, förmåga, mål och resurser beskrivs.
I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ges tre stycken huvudsakliga
uppdrag till kommunen. Den ska genomföra räddningsinsatser, förebygga bränder
samt verka för skydd mot andra olyckor än bränder. För de två första uppgifterna
ska det för varje mandatperiod antas ett handlingsprogram. Förslag till
handlingsprogram Räddningstjänsten Hagfors 2022-2025 utgör dessa två
handlingsprogram.
Handlingsprogrammen har varit ute på remiss och alla räddningstjänster som
ingår i Räddningsregion Bergslagen samt polis, länsstyrelsen och regionen har
haft möjlighet att yttra sig.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-14 § 14
Räddningschef Håkan Finnkvists skrivelse, 2022-01-26
Förslag Handlingsprogram Räddningstjänsten Hagfors 2022-2025
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsprogram Räddningstjänsten
Hagfors 2022-2025.
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
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Dnr KS/2022:87

§ 13 - Revidering av Hagforsstrategin 2022
Bakgrund
Hagforsstrategin togs fram under 2017, grunden för strategin lades tillsammans
med 800 kommuninvånare och tjänstepersoner som tog fram en lokal strategi som
ska gälla från 2017 till 2027.
Hagfors kommun och omvärlden har och kommer förändras mellan 2017 och
2027 och de förutsättningarna som vi utgick ifrån i framtagandet av strategin
kommer också att ha förändrats. Det är viktigt att vi anpassar vår strategi efter
våra förutsättningar och därför är två revideringar nödvändiga, en 2020 och en
2024. Tanken är inte att man ska göra stora förändringar som att byta ut ett
prioriterat område eller visionen utan utvärdera och byta ut det som är inaktuellt
och addera det som har blivit mer aktuellt.
Om strategin
Vår vision Hagfors kommun 2027- attraktivt beskriver ett framtida önskat
tillstånd och ska förena alla som bor, lever och verkar i kommunen samt skapa en
stolthet över platsen Hagfors oavsett skede i livet.
I processen att ta fram strategin identifierades sju styrkor, var för sig är de inte
unika men tillsammans stärker de varandra och visar på det som utgör Hagfors
kommuns styrkor för framtidens utveckling.
Strategin pekar även ut fem prioriterade områden. De är resultatet av en
sammanställning av det material som kommit fram under dialoger och möten med
medborgare, den nulägesanalys som gjordes i början på 2016, Värmlandsstrategin
samt de grundläggande perspektiven om en hållbar utveckling; sociala,
ekonomiska och miljömässiga. De prioriterade områdena tar även hänsyn till hur
omvärlden påverkar oss. Kopplat till de prioriterade områdena finns 35 mätbara
mål som visar på hur vi ligger till.
Förslag till revidering av mål
En nulägesanalys av de 35 mål har genomförts för att kunna bedöma om målen
behöver justeras, omformuleras eller ändras. I nulägesanalysen har vi sett att vissa
mätmetoder inte längre finns, en del mål är inte längre relevanta medans det i
andra mål behöver ändras i formuleringar. Förändringarna i målen innebär inte en
förändrad riktning för strategin utan snarare en förenkling och förtydligande av
målen.
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Förändring av medborgarundersökning hos SCB
Från och med 2021 har Statistiska centralbyrån (SCB) gjort förändringar i sin
medborgarundersökning. Frågorna har förändrade skalor samt att index inte
längre tas fram. Det innebär att det inte längre kommer finnas rikssnitt som vi kan
jämföra mot. Hagfors kommuns medborgarundersökning genomförs inte av SCB
men har tidigare haft samma frågor och samma index. Vi har i dagsläget valt att
fortsätta med samma frågor och ta fram index i kommande medborgarundersökning. Men kommer omvärldsbevaka och följa hur SCB redovisar för att
se om vi också bör göra förändringar i medborgarundersökningen. I dagsläget är
förslaget att målen omformuleras så vi jämför med egna resultat över tid.
Förslag på ändringar av mål i Hagforsstrategin:
Utifrån det föreslås därför följande uppdateringar av målen:
 Mål 2: Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva
och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet.
Rikssnitt kommer inte längre tas fram därför föreslås att målet formuleras
om:
Nytt mål: Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att
leva och bo på ska förbättras från basåret 2016



Mål 3: Fritidsmöjligheterna ska öka och nå rikssnittet
Rikssnitt kommer inte längre tas fram därför föreslås att målet formuleras
om:
Nytt mål: Fritidsmöjligheterna ska förbättras från basåret 2016



Mål 4: Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska ligga över
rikssnittet
Rikssnitt kommer inte längre tas fram därför föreslås att målet formuleras
om:
Nytt mål: Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska förbättras
från basåret 2016



Mål 5: Skillnader inom arbetsmarknaden och utbildningssystemet mellan
könen och de med utländsk bakgrund och svensk bakgrund ska minska
Förslaget är att målet tas bort. Målen i strategin ska vara övergripande
och strategiska. Så som målet är formulerat idag är det alltför detaljerat
beskrivet, det är mer av en mätmetod än ett mål. De indikatorer som mäts
i målet är en viktig del av att förstå och följa upp skillnader på
arbetsmarknaden. Men målet blir alltför detaljerat i den övergripande
strategin. Det övergripande målet för arbetsmarknaden föreslås därför
vara mål 7 Andel förvärvsarbetande ska fortsatt ligga över
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länsgenomsnittet. Vid uppföljning av målet kommer flera indikatorer att
följa upp för att se på arbetsmarknaden i sin helhet.


Mål 6: Kulturutbudet i Hagfors kommun ska närma sig rikssnittet
Rikssnitt kommer inte längre tas fram därför föreslås att målet formuleras
om: Kulturutbudet i Hagfors kommun ska förbättras från basåret 2016



Mål 8: Ohälsotalet och sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska
och nå länsgenomsnittet
Målet syftar till att mäta folkhälsan. Ohälsotalet är ett mått på hur många
dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut
ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i
åldrarna 16–64 år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, rehabiliteringspenning,
sjukersättning och aktivitetsersättning. Det är nödvändigtvis inte ett mått
på ohälsa, det är ersättning som ges vid permanent/långvarig nedsättning
av arbetsförmågan. Förslaget är att ohälsotalet tas bort från målet.
Däremot kan sjukpenning vara indikator som ger en bild av folkhälsa och
bör därför vara ett fortsatt mål.
Nytt mål: Sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska



Mål 9: Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och
kommunens verksamheter) ska närma sig rikssnittet.
Rikssnitt kommer inte längre tas fram därför föreslås att målet formuleras
om.
Nytt mål: Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande
och kommunens verksamheter) ska förbättras från basåret 2016



Mål 11: Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemän/
politikers/skolans attityder till företagande ska uppgå till 3,5 på en 6gradig skala
I Svenskt näringslivs enkät ställs inte längre frågan gällande skolan längre
och mätmetoden behöver därför uppdateras. Dessutom föreslås en
höjning till 4,0 på en 6-gradig skala då 4 anses vara det som är godkänt
och därmed dit vi måste sträva.
Nytt mål: Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemän/
politikers attityder till företagande ska uppgå till 4 på en 6-gradig skala



Mål 19: Förbättra attityder till utbildning enligt resultat från INCITOmätning (enkäter till elever, lärare och föräldrar). INCITO-mätning görs
inte längre, är numer utbytt till mätning via Netigate. Målet anses
fortfarande relevant eftersom elever och vårdnadshavares attityder
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påverkar hur man ser på skolan och attityder till högre utbildning, frågan
och mätmetoden omformuleras därför.
Nytt mål: Förbättra attityder till utbildning
Mätmetod: Mäts genom enkät som skickas ut till elever och föräldrar en
gång per år. Frågan som mäter attityder gentemot skola “mitt barns skola
är bra” respektive “min skola är bra”.


Mål 21: Klättra på de båda lärarförbundens rankinglistor över landets
bästa skolkommuner- förslaget är att målet tas bort.
Lärarförbundet har meddelat att de inte längre kommer genomföra
undersökningen. Lärarnas riksförbunds undersökning görs inte
regelbundet. Därför föreslås att målet tas bort i och med att möjligheten
att mäta och följa upp tas bort.



Mål 22: Ungdomsarbetslösheten ska ligga under länsgenomsnittet i
Värmland
Föreslås flyttas till det prioriterade området Livskvalitet för alla



Mål 23: Vid Hagfors flygplats ska beläggningen (antal passagerare per
flygtur) på flyglinjerna öka och antalet avgångar bibehållas
Antal avgångar bestäms av Trafikverket och inte påverkbart och bör
därför tas bort från målet. Däremot påverkar antalet passagerare antalet
avgångar och något vi bör fortsätta att arbeta med.
Nytt mål: Vid Hagfors flygplats ska beläggningen (antal passagerare per
flygtur) på flyglinjerna öka



Mål 26: Restiderna med tåg och buss till Oslo, Stockholm och Göteborg
ska minska genom kortare restid till Karlstad med buss. Förslaget är att
det läggs till ett nytt mätvärde som även inkluderar restider till och från
Ekshärad- Karlstad.



Mål 27: I Hagfors kommun ska samverkan kring gods-och
varutransporter öka
Det finns idag ingen fastställd mätmetod för att kunna följa upp målet och
är därför inte möjligt att utvärdera. En omvärldsbevakning har
genomförts för att hitta ett sätt att följa upp men det saknas möjlighet till
detta. Förslaget är därför att målet tas bort.



Mål 28: Summan för infrastrukturinvesteringar i Hagfors ska ligga på en
stabil nivå eller öka
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Målet kvarstår men däremot föreslås att statlig medfinansiering ska tas
bort från uppföljningen. Statlig medfinansiering varierar mellan åren och
hur mycket som blir beviljat i statlig medfinansiering är inte en indikator
som visar på utvecklingen gällande infrastrukturinvesteringar.


Mål 30: I enlighet med prioriterade åtgärder i Regionalt åtgärdsprogram
för miljömålen 2016-2020 ska kommunen nå sitt bidrag för en giftfri
miljö, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt-och djurliv och begränsad
klimatpåverkan
Ett nytt regionalt åtgärdsprogram har tagits fram av Länsstyrelsen som
ska gälla mellan åren 2021 och 2025. Syftet med åtgärdsprogrammet är
att öka förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen.
Varje kommun väljer själva vilka åtgärdsområden man skriver in i sin
miljööverenskommelse. De åtgärdsområden som Hagfors kommun har
åtagit sig att följa är infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara
fordon, Integrering av grönska och ekosystemtjänster i
samhällsplaneringen, pollinering och kommunal vattenplanering
Nytt mål: Hagfors kommun ska genomföra åtgärder inom utvalda
åtgärdsområden i miljööverenskommelsen 2021-2025



Mål 32: Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag och grundvatten
ska förbättras enligt Hav-och vattenmyndighetens direktiv
För att få en bredare målsättning föreslås att målet att formuleras om.
Förslag på ny formulering: Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag
och grundvatten ska förbättras



Mål 33: Kommunen ska klättra på Aktuell Hållbarhets årliga
kommunranking och ligga minst topp 2 i VärmlandFörslag på ny formulering för att skapa ett mer realistiskt mål som vi kan
jobba mot och jämföra med oss själva för att mäta vår egen utveckling.
Förslag på ny formulering: Hagfors kommun ska förbättra sin position i
Aktuell Hållbarhets årliga kommunrankning



Mål 34: Hagfors kommun ska ligga i Värmlandstoppen gällande
kommunindex för bästa avfallsverksamhet samt ligga över rikssnittet
Den mätning som görs av Avfall Sverige mäter många faktorer som vi på
Hagfors kommun inte har resurser att vara i framkant och verka för, det är
många gånger de större kommuner som leder arbetet och vi kan följa
deras exempel. Men däremot ska vi arbeta med att förbättra
avfallsverksamheten samt upplevelsen av den.
Förslaget är därför att målet omformuleras och basåret för mätningen är
2021.
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Nytt mål: Avfallsverksamheten i Hagfors kommun ska förbättras



En förbättring av avfallsverksamheten kommer mätas genom flera
indikatorer, dels genom medborgarundersökningen med frågor gällande
upplevelsen av sophämtning i kommunen samt tillgänglighet till
återvinningsstationer. Det kommer även följas upp genom att titta på
andelen avfall som går till deponi eller förbränning. Tillsammans visar
det på vilket håll utvecklingen går.

Kännedom och kommunikation
Vid framtagandet av strategin har en central del varit att bygga varumärket
Hagfors kommun. I samband med framtagandet togs det även fram en
varumärkesplattform. Varumärkesplattformen är ett strategiskt verktyg som ska
ge svar på hur vi vill att varumärket Hagfors kommun som plats ska uppfattas
samt hur vi kommunicerar våra styrkor för att arbeta mot vår vision: Hagfors
kommun 2027-attraktivt.
Kännedom om Hagforsstrategin mäts i både den årliga medarbetarbarometern och
i den medborgarundersökning som görs vartannat år. I medarbetarbarometern
ställs frågan ”Jag förstår vad Hagforsstrategin innebär”. Första gången frågan
ställa är i 2017 års undersökning där medelvärdet uppgick till 3,47 på en
femgradig skala. I 2020 års mätning var medelvärdet 3,63.
I medborgarundersökningen ställdes frågan “Hur väl känner du till
Hagforsstrategin?” första gången 2018. Då angav 48 % att de inte hört talas om
den, 32 % angav att de hört talas om den, 12 % vet vad den innebär och 6 %
angav att de använt sig av den. I 2020 års undersökning anger 44 % att de inte
hört talas om den, 34 % anger att de hört talas om den, 16 % vet vad den innebär
och 3 % anger att de använt sig av den
Hagforsstrategin är hela kommunens strategi. För att fler ska få kännedom om
strategin behöver arbetet med kommunikation kring strategin och platsen Hagfors
intensifieras och förslaget är att en kommunikationsplan upprättas.
Värmlandsstrategin
När strategin togs fram var det viktigt att Hagforsstrategin ska vara en del av ett
större sammanhang, som en plats i Värmland ska vi bidra till att uppfylla visionen
och målen som återfinns i Värmlandsstrategin. Vid framtagandet användes
Värmlandsstrategin som utgångspunkt för upplägget och innehållet, om än med
lokal prägel.
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Under hösten 2019 påbörjades arbetet med en ny Värmlandsstrategi och beslut
om en ny strategi togs i juni 2021. Även om den nya Värmlandsstrategin har ett
annat upplägg så stämmer fortfarande innehållet i stora drag. De utmaningar som
identifierats för Värmland återfinns även i Hagfors och nämns i strategin, likaså
våra styrkor.
Fortsatt arbete
 Kommunikationsplan för intern och extern kommunikation
 Identifiera prioriterade områden i strategin och tydliggöra kopplingen
mellan strategins mål och organisationens mål
 Inleda arbete med att förtydliga kopplingen till målen i Agenda 2030
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-14 § 15
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 4
Utvecklingschef Lars Sätterberg och utvecklingskoordinator Sara Källviks
skrivelse 2022-01-26
Hagforsstrategin
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar:
att Mål nummer 23 i Hagforsstrategin inte revideras.
att Mål nummer 27 i Hagforsstrategin inte revideras.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Göran Eriksson (S) ställer propositionsordning
och finner bifall till liggande förslag genom votering.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång:
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag
Nej-röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkanden
Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Annika Hagberg (OR)
Ulla Lundh (S)
Boo Westlund (OR)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
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Yadviha Löf (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)
Lars Östlund (V)
Thony Liljemark (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Benaoun Hamaeid (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Olof Bernt (SD)
Tomas Braneby (OR)
Margret Bergkvist (S)
Joakim Biehl (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Anita Grundqvist Heikkinen (S)
Torbjörn Hedlund (OR)
Margot Karlsson (S)
Patrik Eliasson (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
Pernilla Henriksson Nykvist (C)
Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)
18 ja-röster
17 nej-röster

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

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag på revidering av Hagforsstrategin.
Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:99

§ 14 - Statsbidrag till kommuner för att öka
specialistundersköterskekompetensen inom vård och
omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer
med demenssjukdom
Riksdagen har under 2021 beslutat om ett statsbidrag ”statsbidrag till kommuner
för att öka specialistkompetensen inom vård och omsorg om äldre samt vård och
omsorg om personer med demenssjukdom. Hagfors kommun har för 2021 erhållit
164 206 kronor.
RKR har i nyhetsbrev kommenterat båda dessa bidrag och konstaterar att det
lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur bidragen ska
användas. Inte heller finns det några villkor i form av krav på prestation från
kommunerna att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig
bidragen. Mot bakgrund av gällande lagstiftning och normering konstaterar RKR
att dessa tillskott utgör generella statsbidrag som intäktsredovisas 2021 på konto
829 Generella bidrag från staten enligt Kommun-Bas.
I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2021 behöver förändras.
Förändringarna består i att ramen för individ- och omsorgsutskottet ökar med 164
tusen kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med lika
mycket. Ingen resultateffekt uppstår.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-14 § 16
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2022-02-01
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till individ- och omsorgsutskottet
uppgående till 164 tusen kronor samtidigt som budgeten för generella statsbidrag
utökas med lika mycket.
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Ekonomienheten
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Dnr KS/2022:88

§ 15 - Förlängning av beslut gällande resebidrag för
eftergymnasiala studier
Resebidraget infördes 2018 med syftet att fler medborgare ska upptäcka att det är
enkelt att bo i kommunen och samtidigt studera på ett högre lärosäte. Ambitionen
är att de ska bidra till flera av Hagforsstrategins målsättningar såsom öka andelen
av befolkningen med eftergymnasial utbildning och i förlängningen till en positiv
befolkningsutveckling.
Resebidraget infördes som en försöksperiod under tre år, sista bidragsberättigade
period var vårterminen 2021. Efter det har en utvärdering genomförts genom en
enkät som har skickats ut till de som blivit beviljade resebidrag under 2018-2020.
Utskicket med en digital utvärdering skickades till 49 personer, 20 personer
besvarat enkäten.
Bland de som svarat studerar tolv personer vid Karlstad universitet, fyra personer
vid Bergsskolan, en person vid Gammelkroppa skogsskola, en vid Karlstad
teknikcenter och två personer har inte angett. Flera personer studerar till lärare
och sjuksköterskor. Bland annat ställdes frågan om resebidrag har påverkat
beslutet att bo kvar i kommunen under studietiden. Flertalet har svarat att det varit
till stor hjälp och att det gett en positiv bild av kommunen.
Totalt har 118 ansökningar för resebidrag blivit beviljade från höstterminen 2018
till vårterminen 2021. Mellan höstterminen 2018 till vårterminen 2020 har mellan
20 och 32 personer sökt per termin. Höstterminen 2020 och vårterminen 2021 har
9 respektive 7 ansökningar kommit in. Sökantalet var som förväntat under de fyra
första terminerna, cirka 30 stycken per termin, men något färre under senare
terminer på grund av pandemin.
Budgeten för perioden sattes till 600 000 kr och finansierades med avsatta medel
för implementeringen av Hagforsstrategin. Av dessa har 337 408 kronor använts.
Utifrån antalet sökande tidigare terminer antas de avsatta medlen räcka till och
med vårterminen 2023. Därefter behöver medel tillsättas i budget.
Förslag på uppdaterade regler och villkor för resebidrag:
Hagfors kommun ersätter den studerande med högst 50 % av det belopp per
månad som Värmlandstrafiks månadskort kostar. I de fall kollektivtrafik inom
rimligt tidsintervall inte finns att tillgå gäller samma beloppstak vid användande
av egen bil.
Det finns även möjlighet att söka för enskilda resor, gäller för kollektivtrafik samt
egen bil. Maxbelopp per resa är hälften av kostnad, regleras utifrån
Värmlandstrafiks månadskort.
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Resebidraget betalas ut i efterskott två gånger per år. Bidraget beviljas för en
termin i taget.
För att bli beviljad resebidrag krävs följande:
1. Den sökande ska vara folkbokförd i Hagfors kommun.
2. Studierna ska bedrivas på minst halvfart
3. Den sökande ska uppvisa terminsvisa intyg eller motsvarande om att
eftergymnasiala studier har bedrivits vid högskola, universitet, yrkeshögskola
eller folkhögskola. Intyget skall innehålla namn, adress, personnummer,
studieort, högskola, universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola samt tid och
omfattning för studierna. Studerande vid lärosäten inom Hagfors kommun
kan inte ansöka om resebidrag.
4. Resebidrag kan även sökas av den som studerar på lärosäte utanför Värmland,
under förutsättning att personen är skriven i Hagfors kommun. Maxbeloppet
regleras utifrån Värmlandstrafiks månadskort.
5. I ansökan ska den sökande ange antal inköp av biljett för kollektivtrafik
alternativt redovisa antal dagar och mil som egen bil använts för att resa
mellan folkbokföringsadressen och aktuellt lärosäte.
Nuvarande regler och villkor för resebidrag
1. Vara folkbokförd i Hagfors kommun.
2. Uppvisa terminsvisa intyg eller motsvarande om att eftergymnasiala
heltidsstudier har bedrivits vid högskola, universitet, yrkeshögskola eller
folkhögskola. Intyget skall innehålla namn, adress, personnummer, studieort,
högskola, universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola samt tid och
omfattning för studierna.
3. Uppvisa kvitto/bevis på Värmlandstrafiks månadskort eller årskort.
4. Redovisa antal dagar och mil som egen bil använts för att resa mellan
folkbokföringsadressen och aktuell högskola, universitet, yrkeshögskola eller
folkhögskola. Ersättning för bil gäller för resor inom Värmlandstrafiks
zoner. Punkt 4 är endast tillämplig för den som använder egen bil.
5. Studerande vid lärosäten inom Hagfors kommun kan inte ansöka om
resebidrag.
6. Resebidraget betalas ut i efterskott två gånger per år. Bidraget beviljas för en
termin i taget.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-14 § 17
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 11
Utvecklingschef Lars Sätterbergs och utvecklingskoordinator Sara Källviks
tjänsteskrivelse, 2022-01-26
Upprättat förslag till uppdaterade regler för resebidrag för eftergymnasiala studier
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Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Boo Westlund (OR) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att resebidrag för eftergymnasiala studier blir
löpande verksamhet. Från och med höstterminen 2021 till och med vårterminen
2023 tas kostnaden från avsatta medel för implementeringen av Hagforsstrategin.
Därefter behöver medel tillsättas i budget samt beslutar kommunfullmäktige att
anta det uppdaterade regelverket enligt ovan.
Beslutet skickas till:
Eva Pettersson, förvaltningssekreterare, eva.pettersson@hagfors.se
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Dnr KS/2022:90

§ 16 - Beslut om investeringsprojekt - Samlokalisering
fastighet och GVA
Samhällsbyggnadsavdelningen har under flera års tid arbetat med att förbättra
avdelningens struktur, organisation och process i syfte att skapa förutsättningar att
bedriva en kommunalteknisk verksamhet som kan möta de krav som finns och de
förändringar som branschen förväntas möta de kommande åren. Inom ramen för
det arbetet har även ett flertal förändringar i avdelningens organisation
genomförts.
Inom fastighetsenheten har verksamheten förstärkts med en byggprojektledare
och arbetsuppgifter inom teknikerns ansvarsområde har omarbetats.
Verksamhetens ledning är idag placerad inom Stadshuset tillsammans med
fastighetsskötaren och sammanlagt sex personer delar idag på två kontorsrum.
Övrig personal är idag utspridd och har personalrum gemensamt med övriga
verksamheter i de fastigheter de arbetar med undantag från de medarbetare som är
stationerade på Älvstranden.
Inom GVA har en större omorganisation av arbetsgruppen genomförts och de
tidigare funktioner som arbetsledare i fält har ersatts med tre driftledare som
också ska hantera en stor del av respektive enhets administrativa behov.
Verksamheten har förstärkts med en ytterligare medarbetare inom GIS samt en
projektledare. Vidare har inom VA-enheten två tjänster gjorts om till projekt och
driftsamordnare, en för verk och en för ledningsnät varav samordnare ledningsnät
under vintern 2021 har konverterats till projektledare VA. Sedan några år finns
också avdelningskommunikatör placerad gemensamt med verksamheten på
centralförrådet.
Förändringen innebär att det idag är sju medarbetare fler som behöver ha en
kontorsarbetsplats jämfört med tidigare. Utöver de förändringar som gjorts har
verksamheten också behov av att mer stadigvarande kunna ha administrativa
resurser och kundtjänstmedarbetare stationerade inom centralförrådets lokaler för
att löpande kunna utveckla och underlätta den administration som hanteras. Då
Fastighet och GVA har vissa administrativa resurser gemensamt samt redan idag
underlättas samarbetet om de administrativa resurserna kan samlokaliseras
tillsammans med verksamheterna.
Trots att verksamheterna genomfört stora förändringar för att klara av att möta
framtidens utmaningar har några förändringar i verksamhetens lokaler inte kunnat
genomföras då lokalytan är begränsad. Hittills har lokalbristen hanterats genom
att flera medarbetare delar på kontor samt att sammanträdesutrymmen har fått tas
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i anspråk för kontor, större möten hålls i lunchrummet där även fältmedarbetarnas
arbetsstation är förlagd.
De lokaler som samhällsbyggnadsavdelningen har idag för dessa verksamheter är
för små för den verksamhet som ska bedrivas och det finns inte utrymme att
hantera arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Inom verksamheterna
hanteras också flera projekt som innebär samarbete mellan olika funktioner över
verksamhetsgränser, projektledning, GIS och arkitekt samt i samarbete med flera
externa parter. Då lokalerna på centralförrådet behöver genomgå ett större
underhåll samt anpassas för att tillgodose GVAs verksamhet har avdelningen som
en naturlig del i det arbetet sett över förutsättningarna för att utöka anpassningen
något för att möjliggöra en samlokalisering för att underlätta det samarbete
verksamheten har samt lösa de lokalproblem som finns generellt inom
avdelningen.
Genom en samlokalisering kan samarbetet förtätas och förbättras såväl kortsiktigt
som långsiktigt samtidigt som verksamhetens medarbetare får en tillfredsställande
arbetsmiljö. Medarbetare och arbetsledare får en närhet till varandra och kan
enklare utbyta erfarenheter och utgöra ett kollegialt stöd vilket kommer att
förenkla situationer i t.ex. semestertider eller då vakanser inom någon verksamhet
uppstår.
Inom ramen för förändringen kommer även planarkitekt att följa med i
samordningen då det finns stora fördelar med ett gemensamt plan och ritkontor
där planarkitekt, GIS-ingenjörer och projektledare kommer nära varandra och får
ändamålsenliga gemensamma arbetsytor för de uppdrag de har.
För att de befintliga lokalerna på centralförrådet ska bli ändamålsenliga behövs ett
större tekniskt underhåll avseende värme och ventilation samt anpassning och
utbyggnation av kontorsplatser, ritkontor och mötesrum.
Verksamheterna har under året utrett alternativen och föreslår att 20 mkr avsätts i
2022 års investeringsbudget för att möjliggöra de åtgärder som krävs.
Förslag på utbyggnation samt ombyggnation finns i Bilaga 1.
Inom Stadshuset kommer tre kontorslokaler på plan två att frigöras varav ett
kommer behövas för den nya befattningen som samhällsplanerare inom
avdelningen och ytterligare ett kan komma att behövas för att tillgodose det
långsiktiga behovet av resurser inom miljö och naturvård.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-14 § 18
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 8
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2022-01-26
Bilaga 1 - Preliminär ritning ombyggnation och tillbyggnation
Förslag på sammanträdet
Sten-Inge Olsson (S) yrkar bifall till liggande förslag men påminner samtidigt att
om att barn- och ungdomsgruppens lokalisering inte får glömmas bort.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsavdelningens förslag och
beslutar att utöka investeringsbudgeten med 20 mkr för att möjliggöra föreslagen
samlokalisering.
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Louise.sjoholm@hagfors.se
Ekonom Sofia.eriksson@hagfors.se
GVA-chef Emil.florell@hagfors.se
Fastighetschef conny.meijer@hagfors.se
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Dnr MB/2022:9

§ 17 - Revidering av taxa inom
livsmedelslagstiftningen
Utredning har gjorts för att se om nämndens kostnader motsvarar intäkterna inom
livsmedelskontrollen. Miljö- och byggkontoret har uppdaterat taxan med
anledning av Länsstyrelsen påpekanden vid revisionen i maj 2021.
Handlingar i ärendet
Miljö- och byggnämndens protokoll, 2022-02-17 § 8
Förslag till taxa, 2022-02-01
Uträkning av taxa
Miljö- och byggkontorets skrivelse, 2022-02-08
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet. Taxan gäller från och med 2022-03-01.
Tidigare antagen taxa 2019-12-16 § 134, upphör att gälla 2022-02-28.
Beslutet skickas till:
Miljö- och byggkontoret
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Dnr KS/2022:93

§ 18 - Inkommen motion om att starta upp och
utveckla ett föreningsråd för föreningar
Socialdemokraterna har inkommit med en motion där man skriver att kommunen
är beroende av att ha väl fungerande föreningar som kan aktivera invånarna på sin
fritid, gammal som ung.
Socialdemokraterna tror att ett föreningsråd där kommunen är sammankallande
skulle kunna göra så föreningar och kommun kan samverka än mer än vad som
redan görs.
Socialdemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar starta upp ett
föreningsråd i kommunen.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-02-17
Socialdemokraternas motion – Starta upp och utveckla ett föreningsråd för
föreningar med syfte att de ska stötta varandra med hjälp av kommunen, 2022-0131
Handlingar i ärendet
Tomas Pettersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning.
Beslutet skickas till
Jens Fischer
Lars Sätterberg
Ingela Axelsson
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Dnr KS/2022:124

§ 19 - Avsägelse av uppdrag - Eva Lena Hagman
Eva-Lena Hagman (V) avsäger sig i skrivelse 2022-01-27 sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-02-16
Eva-Lena Hagmans avsägelse, 2022-01-27
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad
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Dnr KS/2022:117

§ 20 - Avsägelse av uppdrag - Thor Millvik
Thor Millvik (OR) avsäger sig i skrivelse 2022-02-14 sina uppdrag som ledamot i
Hjälpmedelsnämnden och representant för Klarälvdalens samordningsförbund.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-02-16
Thor Millviks avsägelse, 2022-02-14
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
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Dnr KS/2022:118

§ 21 - Val av ersättare till kommunstyrelsen
Efter Peter Brunius (OR) ska fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsen göras
för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Annika Hagberg (OR) till ersättare i
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
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Dnr KS/2022:119

§ 22 - Val av ersättare till valberedningen
Efter Peter Brunius (OR) ska fyllnadsval av ersättare till valberedningen göras för
mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Annika Hagberg (OR) till ersättare i
valberedningen för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 27/31

2022-02-28

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2022:120

§ 23 - Val av ledamot till miljö- och byggnämnden
Efter Peter Brunius (OR) ska fyllnadsval av ledamot till miljö- och byggnämnden
göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Jeroen van Bussel (OR) till ledamot i miljöoch byggnämnden för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Anneli Svensson
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 28/31

2022-02-28

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2022:121

§ 24 - Val av ersättare till miljö- och byggnämnden
Då Jeroen van Bussel (OR) går in som ledamot i miljö- och byggnämnden ska
fyllnadsval av en ersättare göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Michael Kjellstrand (OR) till ersättare i miljöoch byggnämnden för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Anneli Svensson
Personalenheten
Administrativa enheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 29/31

2022-02-28

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2022:122

§ 25 - Val av representant till Klarälvdalens
samordningsförbund
Då Thor Millvik (OR) avsagt sig sitt uppdrag som respresentant till Klarälvdalens
samordningsförbund ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Jens Fischer (OR) till representant till
Klarälvdalens samordningsförbund för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten
Klarälvdalens samordningsförbund

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 30/31

2022-02-28

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2022:123

§ 26 - Val av ledamot till Hjälpmedelsnämnden
Då Thor Millvik (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Hjälpmedelsnämnden ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Thony Liljemark (OR) till ledamot i
Hjälpmedelsnämnden för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten
Hjälpmedelsnämnden

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 31/31

2022-02-28

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2022:23

§ 27 - Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-01-31 §§ 1-11
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-14 §§ 14-29
Dnr KS/2022:108, handling 443
Medborgarförslag - Utveckla Blinkenbergsparken till en mötesplats
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

