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Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum - Digitalt deltagande kl. 09:00-16:30, ajournering 

12:15-13:15 

  

Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Boo Westlund (OR) 

Pernilla Boström (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

Christina Axelsson (OR) 

Malin Ericsson (S) 

Thony Liljemark (OR) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Jan Klarström (SD) 

  

Övriga  

Erik Fröjel (S), 09:00-13:15, 14:00-16:30 

Birgitta Söderlund (OR) 

Margot Karlsson (S) 

Camilla Hülphers (OR) 

Roger Brodin (M) 

Richard Bjöörn, kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 09:00-16:20 

Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef, 09:00-16:20 

Lars Sätterberg, utvecklingschef, 09:00-16:20 

Ralf Sundhäll, kommunikatör, 09:00-16:20 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, 13:15-14:05 

Maria Persson, socialchef, 14:05-14:15 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2021-06-16 

  

Avser paragrafer §92 - §121 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 
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Ordförande  

 Jens Fischer 

  

  

Justerande  

 Tomas Pettersson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-06-14 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-16 

Datum då anslaget tas ned 2021-07-08 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 92 - Ändring av föredragningslista  

Ärende 26 på dagordningen Politiskt initiativ – Digital fixare, dnr KS/2021:296, 

utgår från dagens sammanträde.  
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§ 93 - Information  

Ekonomichef Jonas Nilsson inledde kommunstyrelsens sammanträde med att 

informera om budget 2022 och plan 2023-2024. 

 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm, utvecklingschef Lars Sätterberg, barn- 

och bildningschef Jenny Dahlin och socialchef Maria Persson fanns på plats för 

att föredra ärenden och svara på frågor. 

 

Kommunchef Richard Bjöörn gav en rapport om coronaläget i kommunen.  
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Dnr KS/2021:27 

§ 94 - Driftbudget 2022 och plan 2023-2024  
Förslag till driftbudget för år 2022 samt plan för åren 2023 och 2024 innebär ett 

budgeterat resultat för 2022 med 25 834 000 kr, år 2023 med 10 119 000 kr samt 

2024 med -3 452 000 kr. 

Handlingar i ärendet 

Budgetkommitténs protokoll, 2021-05-24 § 1 

Budgetkommitténs förslag till budget 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S): Socialdemokraterna yrkar bifall till sitt eget budgetförslag. 

Förslaget bifogas handlingarna till KF. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall till liggande förslag genom votering. 

Omröstningsresultat 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

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

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)   Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)   Nej 

Peter Åkerström (OR)  Ja  

Göran Eriksson (S)   Nej 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Christina Axelsson (OR) Ja 

Malin Ericsson (S)   Nej 

Thony Liljemark Ja  

Sten-Inge Olsson (S)   Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Jan Klarström (SD) Ja 

 

8 ja-röster 

5 nej-röster 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2022 samt plan för åren 2023 och 

2024, med föreslagna ändringar och yrkanden, innebär ett budgeterat resultat för 

2022 med 25 334 000 kr, år 2023 med 9 619 000 kr samt 2024 med -3 952 000 kr. 

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:27 

§ 95 - Investeringsbudget 2022 och plan för 2023-2024  
Förslag till investeringsbudget för år 2022 samt plan för åren 2023 och 2024 

innebärande investeringar om år 2022 med 166 105 000 kr, 2023 med 173 900 

000 kr samt 2024 med 38 700 000 kr. 

I samband med investeringsbudget skall även internräntenivå fastställas. SKR 

rekommenderar nivån 1,00 % för år 2022.  

Handlingar i ärendet 

Budgetkommitténs protokoll, 2021-05-24 § 2 

Budgetkommitténs förslag till budget 

Förslag på sammanträdet 

Punkt 9 Centralförrådet ombyggnad  

Tomas Pettersson (S) yrkar att investeringen utreds mer innan beslut tas i frågan. 

Punkt 23 Miljö vid Råda Rastplats 

Tomas Pettersson (S) yrkar att miljö vid Råda Rastplats justeras till -250 000 kr år 

2022 samt till -250 000 kr till år 2023. 

 

Ny punkt 25  

Tomas Pettersson (S) yrkar att -300 000 kr Tillgänglighetsanpassning 

Värmullsåsens utsiktsplats införs. Syftet är att utsiktsplatsen ska vara tillgänglig 

för flera samt att den rustas upp då den är ett tydligt och viktigt landmärke för 

hela Hagfors. -150 000 kr år 2022 samt -150 000 kr år 2023. 

Beslutsgång 

Punkt 9 Centralförrådet ombyggnad  

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall till liggande förslag genom votering. 

Punkt 23 Miljö vid Råda Rastplats 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall till liggande förslag genom votering. 

Punkt 25 faller på grund av omröstningsresultatet på punkt 23 
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Omröstningsresultat 

Punkt 9 Centralförrådet ombyggnad  

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

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

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)   Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)   Nej 

Peter Åkerström (OR)  Ja  

Göran Eriksson (S)   Nej 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Christina Axelsson (OR) Ja 

Malin Ericsson (S)   Nej 

Thony Liljemark Ja  

Sten-Inge Olsson (S)   Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Jan Klarström (SD) Ja 

8 ja-röster 

5 nej-röster 

 

Punkt 23 Miljö vid Råda Rastplats 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

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

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)   Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)   Nej 

Peter Åkerström (OR)  Ja  

Göran Eriksson (S)   Nej 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Christina Axelsson (OR) Ja 

Malin Ericsson (S)   Nej 

Thony Liljemark Ja  

Sten-Inge Olsson (S)   Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Jan Klarström (SD) Ja 

8 ja-röster 

5 nej-röster 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2022 samt 

plan för åren 2023 och 2024 innebärande investeringar om år 2022 med 166 

105 000 kr, år 2023 med 173 900 000 kr samt 2024 med 38 700  000 kr.  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2022 till 1,00 %. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:27 

§ 96 - Utdebitering 2022  
Hagfors kommun har, 2021, tillsammans med Torsby, Munkfors och Torsby en 

kommunalskatt med 22 kr och 2 öre per skattekrona. Hammarö, Storfors, Grums 

och Eda har högre skattesats i Värmland. Förslag till kommunal skattesats för 

2022 innebär en oförändrad nivå om 22 kronor och 2 öre per skattekrona. 

Handlingar i ärendet 

Budgetkommitténs protokoll, 2021-05-24 § 3 

Budgetkommitténs förslag till budget 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen för år 2022 förblir 

oförändrad, 22 kronor och 2 öre per skattekrona. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:28 

§ 97 - Verksamhets- och budgetuppföljning KS 2021  
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-april uppgår till 256,3 

miljoner kronor (mkr) vilket är 1,8 mkr högre än budget (0,7 %). SKR:s prognos 

från 2021-04-29 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 21:20) har använts i 

prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat om totalt 

18,4 mkr, 1,7 mkr mer än tidigare prognostiserats. Prognosen är dock oerhört 

osäker. Nästa fullständiga intäktsprognos från SKR beräknas till 26/8-21.  

 

Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och 

därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt 

följande: 

● Barn- och bildningsutskottet 5,5 mkr 

● Individ- och omsorgsutskottet 6,6 mkr 

Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 12,1 mkr. 

Efter detta skulle ca 7,1 mkr återstå av avsättningen. Vidare antas hela, 7,6 mkr, 

av verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade kostnadsökningar inom 

Individ- och omsorgsutskottet. 

  

Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader 

med hänvisning till pandemin för perioden januari-juni 2021. Återbetalning för 

januari och februari har skett och för mars har betalning skett i april vilket hänsyn 

tagits till i årsprognosen, samtliga intäkter har bokförts på 

kommunledningsavdelningen. Kompensationen uppgår i prognosen hittills till 2,9 

mkr.  

 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 5,3 

mkr högre jämfört med budget (0,7%). De större avvikelserna mot budget i 

helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är: 

● Individ och omsorgsutskott                                 -15,8 mkr 

● Kommunledningsavdelningen    +3,3 mkr 

● Skatteintäkter o generella bidrag                       +18,4 mkr 

 

Underskottet inom Individ- och omsorgsutskottet består av 10,0 mkr avseende en 

prognos för kostnader för skyddsutrustning med anledning av pandemin. I 

dagsläget finns inget beslut att kommunerna ska kompenseras för merkostnader 

för pandemin under 2021. Kommer ett sådant beslut minskar underskottet med 

motsvarande. Någon hänsyn till föregående års ansökningar, augusti-november-

december, har inte tagits. 

  

Budgeterat resultat för 2021 enligt beslut i november 2020 av 

kommunfullmäktige var +1,5 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +15,4 mkr (2,0%). 
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Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-15 

Budgetuppföljning sammandrag 

Utskottens och nämndernas kommentarer           

Förslag till åtgärder 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:333 

§ 98 - Partistöd 2021  

Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i 

kommunfullmäktige. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande 

mandatperioden så för att partier ska kunna erhålla partistöd ska beslut fattas i 

fullmäktige. För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna 

lämna en redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en 

granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd 

betalas ut i förskott gäller dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 

2016, dock ska fullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd. 

Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är 

representerade i kommunfullmäktige: 

Oberoende Realister  13 mandat 

Socialdemokraterna  12 mandat  

Centerpartiet   3 mandat 

Sverigedemokraterna  3 mandat 

Vänsterpartiet  2 mandat 

Liberalerna  1 mandat 

Moderaterna   1 mandat 

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6 

enligt följande princip 

20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i 

kommunfullmäktige. 

80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för varje 

mandat. 

Anslaget för 2021 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10 

600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat). 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-06-07 

Blankett för redovisning av erhållet partistöd - Oberoende Realister 

Blankett för redovisning av erhållet partistöd - Centerpartiet 

Blankett för redovisning av erhållet partistöd - Socialdemokraterna 

Blankett för redovisning av erhållet partistöd - Sverigedemokraterna 

Blankett för redovisning av erhållet partistöd - Moderaterna 

Blankett för redovisning av erhållet partistöd - Vänsterpartiet 

Blankett för redovisning av erhållet partistöd - Liberalerna 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande: 

Oberoende Realister erhåller 120 840 kronor i partistöd för 2021 

Socialdemokraterna erhåller 112 360 kronor i partistöd för 2021 

Sverigedemokraterna erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2021 

Centerpartiet erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2021 

Vänsterpartiet erhåller 27 560 kronor i partistöd för 2021 

Moderaterna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2021 

Liberalerna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2021 

 

Beslutet skickas till 

Desirée Walstad, ekonomienheten 

Jens Fischer  

Göran Eriksson  

Anna-Karin Berglund  

Roger Brodin 

Kristoffer Ejnermark 

Emma Koskelainen 

Mikael Edvardsson 
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Dnr KS/2021:335 

§ 99 - 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 (tidigare kallat 

långsiktiga mål); nöjda medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett 

kreativt och målinriktat arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar 

ekonomi.  

 

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

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 har arbete med att implementera målkorten i ett 

verksamhetsstyrningssystem påbörjats och kommer pågå under hela 2021. Det 

ska underlätta vid uppföljning av mål och aktiviteter. 

 

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 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. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2021-06-07 

Målkortsrapportering, 2021-04-30 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för första tertialet 2021. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:318 

§ 100 - Äskande om investeringsmedel för inköp av 

bowlingutrustning  

Inom Älvstranden Bildningscenter har sedan många år bowling bedrivits av privat 

aktör. Bowlingen är ett populärt inslag i Hagfors och har fungerat som en 

samlingsplats för människor i alla åldrar. Efterfrågan på bowling som ett 

alternativ inom gymnasiets idrottslinjer har lett fram till att Hagfors Kommun från 

och med höstterminen 2022 kommer att ha NIU med inriktning bowling.  

Då aktuell verksamhetsutövare avser avsluta sin verksamhet har Hagfors 

Kommun erbjudits att förvärva utrustning och inventarier till en summa om 1,2 

mkr.  

Genom att förvärva inventarierna får Hagfors Kommun rådighet över lokalen som 

fullt funktionell bowlinghall vilket bedöms vara en förutsättning för att säkerställa 

undervisningen framgent. 

Lokalerna kommer att kunna hyras ut som inredd och godkänd bowlinghall samt 

med villkor om undervisningstid för skolans behov.  

Fasta inventarier kommer förvaltas av samhällsbyggnadsavdelningen genom 

samarbete och serviceavtal med erforderliga sakkunniga på samma villkor som 

annan fast utrustning i kommunala lokaler.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-01 § 46 

Kommunchef Richard Bjöörns skrivelse, 2021-05-26 

Värdering av bowlinganläggning 

Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsbudget för investering i 

bowlingutrustning och därtill hörande inventarier om 1,2 miljoner kronor. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunchef richard.bjoorn@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se 

Ekonomichef jonas.nilsson@hagfors.se  

  

mailto:richard.bjoorn@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:jonas.nilsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:319 

§ 101 - Beslut om ombudgetering av medel för 

anpassning av förskolan Prästkragen, Råda  

Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare haft i uppdrag att genomföra en 

tillgänglighetsanpassning av förskolan Prästkragen och tilldelats en budget om 1,5 

mkr för att bland annat anpassa lokalen med en hiss. I samband med att 

fastighetsenheten påbörjade planeringen för beslutade anpassningar framkom att 

prognoser och behov i verksamheten förändrats på ett sådant sätt att de ytor som 

sedan tidigare fanns tillgängliga för barngrupper bedömdes vara för små och den 

tänkta tillgänglighetsanpassningen skulle inte kunna genomföras på det sätt som 

det tidigare varit tänkt utan att påverka verksamhetens förutsättningar negativt. 

Verksamheten fick då i uppdrag tillsammans med fastighetsenheten att utreda 

behoven och återkomma med förslag på anpassningar för att möta behovet av 

förskoleplatser inom orten.  

För att möta behovet av ytor behöver båda våningsplanen kunna användas för 

barngrupper och för att tillskapa mer ytor har verksamheten konstaterat att de 

tidigare oinredda ytorna på plan två kan inredas och anpassas. Verksamhetens 

ytor kan på det viset optimeras utan att det kräver någon större utbyggnation. En 

mindre utbyggnation kommer dock att behövas för att möjliggöra den hiss som 

erfordras. I övrigt består arbetena av ombyggnation av befintliga ytor, 

brandskyddsåtgärder och tekniska installationer. Sammanlagt beräknas åtgärderna 

kosta 11 mkr, varav 1,5 mkr finns sedan tidigare avsatt för 

tillgänglighetsåtgärder.  

För att kunna genomföra renoveringsarbetena erfordras ytterligare 9,5 mkr. För 

att kunna genomföra renoveringen men också möta behovet av ändamålsenliga 

förskolelokaler inför hösten har verksamheten och fastighetsenheten genomfört en 

upphandling av moduler för förskolan där verksamheten kommer att bedrivas från 

och med höstterminen 2021.  

Åtgärderna i Prästkragen förväntas vara klara under våren 2022 förutsatt att inget 

oförutsett inträffar.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har flera stora projekt där det bedöms finnas 

utrymme för att omdisponera medel till projektet Prästkragen.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-26 
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Förslag på sammanträdet 

Boo Westlund (OR) yrkar att investeringen finansieras genom tilläggsanslag. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall till Boo Westlunds (OR) yrkande genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget om anpassningar inom förskolan 

Prästkragen. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag  

 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna ställer sig bakom justerat förslag på finansiering genom ett 

tilläggsanslag vilket blir mer transparent och tydligt för KF än liggande förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se 

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se  
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Dnr KS/2021:320 

§ 102 - Beslut om ombudgetering av medel för 

kostnadstäckning renovering Hagfors badhus  

Renoveringen av Hagfors badhus löper på enligt plan och förväntas kunna öppna 

till hösten under förutsättning att inget oförutsett inträffar nu när projektet går in i 

sin slutfas och att samhällsläget i övrigt möjliggör att öppna. Projektet planerades 

inom ramen för budgetarbetet 2018 och planerad start för renoveringen var satt 

till halvårsskiftet 2019. Budgeten beräknades under 2018 till 25 mkr och 

grundade sig i en preliminär bedömning av de byggherrekostnader, 

betongarbeten, anpassningar och ytskiktsarbeten som bedömdes nödvändiga för 

att skapa en trygg konstruktion och samtidigt möjliggöra för ett tredje anpassat 

omklädningsrum. 

Då det inte inkom några anbud inom ramen för den upphandling som 

genomfördes fick handlingarna arbetas om och nya upphandlingar har fått 

genomföras för att säkerställa att de kompetenser som erfordras finns tillgängliga 

i projektet. Orsaken till upphandlingssvårigheterna har bedömts bero på att 

badhusmiljön ställer särskilda krav och skapar en begränsad marknad och vid 

tidpunkten för upphandlingen var också branschen hårt belastad. Istället har 

projektgruppen upphandlat kompetens för kompetens och fått ikläda sig rollen 

som samordnande tillsammans med ett lokalt byggföretag. De utmaningar och 

den försening som upphandlingsprocessen medfört innebär också att 

byggherrekostnader och upphandlingskostnader i det inledande skedet blivit 

dyrare än beräknat.  

Förutom de merkostnader som förseningen och upphandlingarna inneburit har 

betongarbetena blivit mer kostsamma än vad som budgeterats och det har under 

pågående renovering också kunnat konstateras att väsentligt större anpassningar 

än vad som förutsatts har behövts göras för att klara gällande krav avseende 

tillgänglighet och brandskydd. En förutsättning vid budgetering var också att 

övriga pooler skulle gå att återanvända, men vid demontering av bubbelpoolen 

konstaterades att poolen var i ett för dåligt skick för att sedan kunna återmonteras 

vilket har medfört såväl ytterligare anpassningar och inköp av ny pool för att 

kunna färdigställa badhuset enligt det uppdrag som finns.  

Sammantaget med den information och de förutsättningar som nu är kända 

bedöms projektkostnaden för investeringen i badhuset med 

tillgänglighetsanpassningar till 33 mkr. Det innebär att projektet förväntas gå 8 

mkr över budget. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer dock att det finns 

förutsättningar att omdisponera en stor del av de medel som saknas från andra 

projekt som går med positivt resultat och föreslår att medel omdisponeras för att 

täcka de merkostnader som hittills är kända. Det bör dock nämnas att projektet är 

mycket komplext och prognosen är osäker, det kan komma att tillkomma 
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ytterligare kostnader om fler oförutsedda händelser inträffar. Ytterligare utrymme 

för omdisponering bedöms inte finnas i nuläget och då osäkerheten i projektet är 

stor och det är svårt att göra en mer precis prognos har avdelningen gjort 

bedömningen att det är rimligt att omdisponera det som går och åter lyfta 

projektet på nytt om ytterligare medel skulle erfordras.  

Utöver investeringsprojektet som omfattar badhusmiljön och det tredje 

omklädningsrummet genomför fastighetsenheten ett omfattande underhållsarbete 

av omklädningsrum och duschrum. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms tjänsteskrivelse, 2021-05-26 

Förslag på sammanträdet 

Boo Westlund (OR) yrkar att investeringen finansieras genom tilläggsanslag. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall till Boo Westlunds (OR) yrkande genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsavdelningens förslag. 

Investeringen finansieras genom tilläggsanslag 

 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna ställer sig bakom justerat förslag på finansiering genom ett 

tilläggsanslag vilket blir mer transparent och tydligt för KF än liggande förslag. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se 

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se  
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Dnr KS/2021:288 

§ 103 - Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar 

2021  

Kommunstyrelsen tog 2019-06-10 § 141 beslut om ny fördelning av bidrag till 

lokalhållande föreningar. Kommunstyrelsen beviljade Ekshärads Folkets hus, 

Sunnemo Folkets hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors bygdegårdsförening 

lokalbidrag såsom lokalhållande förening för åren 2019, 2020, 2021. 

Bidragets storlek beslutas inför varje nytt verksamhetsår. Hagfors kommun 

förbehåller sig rätten till ändring av beslut om förutsättningarna för upplåtande av 

lokal ändras. I budget för 2021 finns 130 000 kronor att fördela. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-01 § 37 

Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-05-20 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar bidrag för 2021 med 37 500 kronor till Ekshärads 

Folkets hus, 37 500 kronor till Sunnemo Folkets hus, 27 500 kronor till 

IOGT/NTO Råda och 27 500 kronor till Gustavsfors bygdegårdsförening. 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

Ekshärads Folkets hus 

Sunnemo Folkets hus 

IOGT/NTO Råda 

Gustavsfors bygdegårdsförening 
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Dnr KS/2021:289 

§ 104 - Ansökan om bevarandebidrag 2021 

Ansökan har inkommit från fem hembygdsföreningar; 

 Sunnemo hembygdsförening ansöker om 22 000 kronor 

 Gustav Adolfs hembygdsförening ansöker om 12 000 kronor 

 Norra Råda hembygdsförening ansöker om 30 000 kronor 

 Ekshärads hembygdsförening ansöker om 15 000 kronor 

 Hagfors hembygdsförening ansöker om 19 000 kronor 

Då budget för bevarandebidrag är oförändrad, 60 000 kronor, föreslås en 

fördelning enligt nedan. Totalsumman överskrider budget med 8 000 kronor, 

dessa medel omfördelas internt inom Utvecklingsenheten: 

 Sunnemo hembygdsförening 12 000 kronor 

 Gustav Adolfs hembygdsförening 12 000 kronor 

 Norra Råda hembygdsförening 20 000 kronor 

 Ekshärads hembygdsförening 12 000 kronor 

 Hagfors hembygdsförening 12 000 kronor 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-01 § 38 

Förening- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-05-24 

Ansökningshandlingar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar föreslagen fördelning och kostnaden belastar 

Utvecklingsenheten konto 32430. 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten och Utvecklingsenheten 

Sunnemo hembygdsförening 

Gustav Adolfs hembygdsförening 

Norra Råda hembygdsförening 

Ekshärads hembygdsförening 

Hagfors hembygdsförening 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 27/55 

  

2021-06-14 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:167 

§ 105 - Samarbetsavtal - Hagfors Motorcykelklubb 

Valsarna  

Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) har erbjudit ett Hagfors kommun ett 

samarbetsavtal, ”Guldsponsor”, för säsongen 2021. Valsarna kommer under 

säsongen att köra i allsvenskan, fortsätta sin satsning på den egna 

ungdomsverksamheten samt att nå en framskjuten placering i allsvenskan 2021. 

Som ”Guldsponsor” för ett belopp om 50 000 SEK för säsongen 2021 erbjuds 

exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på 

förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam 

samt reklam på hemsida. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-01 § 39 

Förening- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-05-25 

Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Motorcykelklubb 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upprätta ett samarbetsavtal med Hagfors 

Motorcykelklubb (Valsarna) som innebär att man blir ”Guldsponsor” 

speedwaysäsongen 2021. Genom upprättande av samarbetsavtal ska kommunen 

ges möjlighet till exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor 

läktarskylt, reklam på förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i 

programblad, sargreklam samt reklam på hemsida. 

För detta erhåller Hagfors Motorcykelklubb en ersättning på 50 000 kronor för 

säsongen 2021. Kostnaden belastar utvecklingsenhetens konto 31310. 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

Hagfors Motorcykelklubb – Valsarna 
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Dnr KS/2021:314 

§ 106 - Driftstöd Hagfors Airport 2019  

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de 

kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar 

beslut om stöd. Hagfors Airport har i dagsläget mindre än 200 000 

passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av 

regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 (GBER). Gruppundantagsförordningen GBER, som medger att alla 

flygplatser som har färre än 200 000 passagerare kan ges stöd som täcker 

flygplatsens rörelseförluster. För att GBER ska kunna tillämpas måste de 

specifika kraven i förordningen vara uppfyllda. Det är kommunen – som är den 

som svarar för den samlade utbetalningen av stödet till flygplatsen – som är det 

organ som ska kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda. Det är också 

kommunen som ska rapportera stödet till kommissionen via 

Näringsdepartementet. I och med den prövning som kommunen gör i bilaga A, 

anser Hagfors kommun att villkoren för statsstöd som utbetalats till Hagfors 

Airport under år 2019 är uppfyllda enligt GBER.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-01 § 41 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-05-25 

Underlag för kommunens beslut, Bilaga A 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Hagfors Kommun kommer att för 2019 täcka driftunderskott, Hagfors Airport 

med 5 916 704 SEK för täckning av förlust 2019. 

Av dessa 5 916 704SEK är 3 520 000SEK bidrag från svenska staten och resten 

kommunalt stöd. Allt räknas dock som statsstöd enligt EU:s statsstödsregler. 

 

2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget, artikel 56 a) och  

 

3. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår 

av bilaga A Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de 

tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 
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Beslutet skickas till: 

Marie-louise.davidsson@hagfors.se 

Sofia.eriksson@hagfors.se  
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Dnr KS/2021:315 

§ 107 - Driftstöd Hagfors Airport 2020  

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de 

kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar 

beslut om stöd. Hagfors Airport har i dagsläget mindre än 200 000 

passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av 

regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 (GBER). Gruppundantagsförordningen GBER, som medger att alla 

flygplatser som har färre än 200 000 passagerare kan ges stöd som täcker 

flygplatsens rörelseförluster. För att GBER ska kunna tillämpas måste de 

specifika kraven i förordningen vara uppfyllda. Det är kommunen – som är den 

som svarar för den samlade utbetalningen av stödet till flygplatsen – som är det 

organ som ska kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda. Det är också 

kommunen som ska rapportera stödet till kommissionen via 

Näringsdepartementet. I och med den prövning som kommunen gör i bilaga A, 

anser Hagfors kommun att villkoren för statsstöd som utbetalats till Hagfors 

Airport under år 2020 är uppfyllda enligt GBER.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-01 § 42 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-05-25 

Underlag för kommunens beslut, Bilaga A 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. Hagfors Kommun kommer att för 2020 täcka driftunderskott, Hagfors Airport 

med 5 486 976 SEK för täckning av förlust 2020. 

Av dessa 5 486 976 SEK är 3 390 000SEK bidrag från svenska staten samt  

434 000SEK extra corona stöd från Trafikverket resterande är kommunalt stöd. 

Allt räknas dock som statsstöd enligt EU:s statsstödsregler. 

 

2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget, artikel 56 a) och  

 

3. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår 

av bilaga A Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de 

tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 
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Beslutet skickas till: 

Marie-louise.davidsson@hagfors.se 

Sofia.eriksson@hagfors.se  

  

mailto:Marie-louise.davidsson@hagfors.se
mailto:Sofia.eriksson@hagfors.se


Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 32/55 

  

2021-06-14 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:316 

§ 108 - Driftstöd Hagfors Airport 2021-2023  

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de 

kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar 

beslut om stöd. Hagfors Airport har i dagsläget mindre än 200 000 

passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av 

regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 (GBER). Gruppundantagsförordningen GBER, som medger att alla 

flygplatser som har färre än 200 000 passagerare kan ges stöd som täcker 

flygplatsens rörelseförluster. För att GBER ska kunna tillämpas måste de 

specifika kraven i förordningen vara uppfyllda. Det är kommunen – som är den 

som svarar för den samlade utbetalningen av stödet till flygplatsen – som är det 

organ som ska kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda. Det är också 

kommunen som ska rapportera stödet till kommissionen via 

Näringsdepartementet. I och med den prövning som kommunen gör i bilaga A, 

anser Hagfors kommun att villkoren för statsstöd som utbetalats till Hagfors 

Airport under år 2021 - 2023 är uppfyllda enligt GBER.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-01 § 43 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-05-25 

Underlag för kommunens beslut, Bilaga A 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. Hagfors Kommun kommer att under åren 2021-2023 täcka driftunderskott med 

7 000 000 SEK/år totalt 21 000 000 SEK för perioden till Hagfors Airport för 

täckning av förluster under åren 2021 - 2023. 

Av dessa 21 000 000 SEK beräknas ca 10 500 000 SEK vara bidrag från svenska 

staten och resten kommunalt stöd. Allt räknas dock som statsstöd enligt EU:s 

statsstödsregler. 

 

2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget, artikel 56 a) och  

 

3. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår 

av bilaga A Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de 

tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 
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Beslutet skickas till: 
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Sofia.eriksson@hagfors.se  
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Dnr KS/2021:317 

§ 109 - Bildande av gemensamhetsanläggning Väg 

Åsanland (Åsarnabadet)  

Från väg 240 till badplatsen Åsanland (Åsarnabadet) löper en enskild grusväg. 

Vägen går huvudsakligen över mark som ägs av Hagfors Kommun och Stiftelsen 

Donationen Åsarna (Stiftelsen) och omfattar också anslutningar till privata 

fastigheter. 

   

Då varken Hagfors Kommun eller Stiftelsen inte har någon regelbunden 

verksamhet i området och vägen är enskild sker underhåll sporadiskt i samband 

med att eventuella behov rapporteras eller i samband med att kommunen har 

verksamhet i området.  

De enskilda fastigheter som är beroende av vägens farbarhet drabbas negativt av 

detta då det vid varje enskild åtgärd krävs handläggningstid, administration och 

tid för beslut om åtgärd och budget innan åtgärder kan vidtas. Ett äldre 

servitutsavtal finns för en fastighet men avtalet stadgar inte något mer än rätt till 

att nyttja vägen. Några skötselavtal har inte upprättats och då det saknas 

vägförening eller gemensamhetsanläggning finns inga andelstal avsatta som kan 

tillämpas vid behov av åtgärder. 

 

För att minska handläggningstider och skapa förutsättningar för ett regelbundet 

underhåll av vägen föreslår samhällsbyggnadsavdelningen därför att en 

gemensamhetsanläggning bildas och att samtliga fastigheter som nyttjar eller kan 

nyttja vägen. Därigenom kan samtliga berörda tilldelas ett andelstal inom ramen 

för förrättningen vilket säkerställer en rättvis kostnadsfördelning. Vidare föreslår 

samhällsbyggnadsavdelningen att stiftelsen och kommunen gemensamt beslutar 

att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att agera som ansvarig 

representant för båda parter i frågor som berör vägen för att därigenom säkerställa 

att de åtgärder som erfordras från tid till annan blir utförda och bekostas av rätt 

part. Vägen kommer fortsatt betraktas som enskild men kommer hanteras inom 

ramen för Hagfors Kommuns gatuenhet och förvaltas inom ramen för de avtal och 

planer som samhällsbyggnadsavdelningen tillämpas. Hagfors Kommun blir 

ansvarig för utförande och debiterar övriga andelsägare.  

 

Då ärendet inte är initierat av enskild och syftar till att förenkla handläggningen 

av frågor rörande vägen föreslås att kostnaderna för förrättningen bekostas av 

Hagfors Kommun och Stiftelsen med hälften vardera.  
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Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-01 § 44 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-05-26 

Kartvy, vägens läge 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens förslag 

och ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ansöka om 

gemensamhetsanläggning i enlighet med avdelningens förslag samt ger 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att därefter agera som anläggningsägare 

inom ramen för gemensamhetsanläggningens behov.  

 

 

Beslutet skickas till: 

Louise.sjoholm@hagfors.se  
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Dnr KS/2021:287 

§ 110 - Redovisning av utredning skolresultat  

Bakgrund 

I januari 2021 gav politiken skolchef och förvaltning i uppdrag att göra en djupare 

analys och förslag till åtgärder för att ge fler elever chansen att lämna grundskolan 

med behörighet till gymnasiet.  

 

Politiken uttryckte i uppdragsbeskrivningen att resultaten i en jämförelse över tid 

varierat mycket, och att resultaten i åk 9 under vissa år legat betydligt under 

riksgenomsnittet. 

 

Uppdraget är: 

 

– utreda vilka åtgärder som krävs för att säkerställa en jämn och hög nivå i 

utbildning och resultat. Målet ska vara att alla elever ska lämna 

grundskolan med behörighet för gymnasiestudier. 

 

– särskilt identifiera åtgärder i förskolan och lågstadiet för att i ett tidigt 

skede ge stöd och anpassningar för elever och klasser med behov. 

 

– föreslå tydliga och långsiktiga mål samt åtgärder för utbildningen i 

kommunens grundskolor. 

Utredningen 

Barn- och bildningsförvaltningen har utifrån detta uppdrag utrett orsaker till dessa 

växlande elevresultat och föreslagit åtgärder utifrån den analys som gjorts. 

Utredningen finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Utifrån utredningen 

initierar förvaltningen även en fördjupad utredning kopplad till pojkars låga 

resultat i vår kommun där orsaker kommer att lyftas fram samt förslag till 

åtgärder presenteras utifrån dessa. Utredningen görs under höstterminen 2021 och 

presenteras under första kvartalet 2022.  

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-05-25 § 32 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-05-18 

Utredning gällande grundskolans varierande resultat 

Utredningsuppdrag skolan 2021  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisad utredning kopplad till 

utredningsuppdraget om elevresultat och ger barn- och bildningschef i uppdrag att 

göra en fördjupad utredning kopplad till pojkars studieresultat. 
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Beslutet skickas till 

Annica Svensson, Utvecklingsstrateg 
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Dnr KS/2021:234 

§ 111 - Redovisning av åtgärder utifrån politiskt 

initiativ om lovaktiviteter 2021  

Bakgrund 

Den 9/4 2021 inkom ett politiskt initiativ från Socialdemokraterna gällande 

lovaktiviteter för barn och unga. 

Detta är initiativet: 

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt 

umgänge med jämnåriga. Därför offentliggjorde regeringen den 4/4-21 ett riktat 

statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för avgiftsfria och smittsäkra 

lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021.  

Fördelningen av sökbara medel för varje kommun offentliggörs från 

Socialstyrelsen i början av maj, men för att hinna med att planera föreslår vi 

socialdemokrater att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta 

planeringen för att skapa fler feriejobb med målet att skapa lovaktiviteter för barn 

och unga under sommaren. På detta vis ser vi en dubbel effekt, fler ungdomar får 

feriejobb och fler 6-15 åringar får tillgång till ett större utbud av  

lovaktiviteter.  

Medlen kan användas till smittsäkra lovaktiviteter som arrangeras inom 

exempelvis fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller av civilsamhällets 

organisationer, i form av idrott, friluftsliv, sång och musik etc.  

När liknande statsbidrag funnits tidigare har det runt om i landet använts 

till att:  

• Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger 

stimulans och personlig utveckling under sommarlovet.  

• Utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter.  

• Stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration, motverka 

segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.  

Det kan användas till finansiering av köp av tjänst, i form av att kommunen ger 

uppdrag till föreningar och till lönekostnader.  

Vi föreslår alltså att:  

● Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta planeringen för 

att skapa fler feriejobb som kan jobba med lovaktiviteter för barn och 

unga runt om i Hagfors kommun under sommaren.  
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Redovisning av åtgärder i ärendet 

Socialstyrelsen ger kommuner möjlighet att söka detta statsbidrag för avgiftsfria 

och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Syftet är att: 

 stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger 

stimulans och personlig utveckling under lovtillfällen, 

 utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter, 

 stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, 

motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga 

med olika social bakgrund. 

 

Lovaktiviteterna kan vara arrangerade inom exempelvis fritidshem, öppen 

fritidsverksamhet eller av civilsamhällets organisationer. Kommunen kan, i 

enlighet med vad som gäller för övrig verksamhet, fritt välja hur aktiviteterna ska 

bedrivas. Dessa kan bedrivas i egen eller annans regi. 

Hagfors kommun kan maximalt rekvirera 260 812 kr senast 15/9.  

Kommunen kommer exempelvis att ha kolloverksamhet i egen regi som görs 

avgiftsfri och smittsäker under sommarlovet 2021. Kommunen kommer även 

genom kommunens föreningssamordnare ge föreningar inom kommunen 

information om att de kan ansöka om medel internt för att skapa avgiftsfria och 

smittsäkra aktiviteter för barn och unga under dels sommarlovet, men även under 

höst- och jullov 2021.  

Många av kommunens feriearbeten skapas inom dessa lovaktiviteter.  

Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har använt medlen ska 

redovisas till Socialstyrelsen under våren 2022. Detta kommer även redovisas för 

barn- och bildningsutskottet samt Kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-05-25 § 33 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-05-18 

Skrivelse politiskt initiativ om lovaktiviteter för barn och unga, 2021-04-09 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner vidtagna åtgärder utifrån det politiska initiativet. 

 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 
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Dnr KS/2021:118 

§ 112 - Svar på remiss Värmlands kulturplan 2022–

2025  

Svar på remiss 

En tydlig och lättfattlig plan över ett komplext område, med lagom djup och 

bredd.  

Planens utformning och förklaringar bidrar till att tydliggör många av den 

regionala kulturens samband och den regionalpolitiska struktur kulturlivet 

befinner sig i samt de nationella kulturpolitiska förutsättningarna. Planen har en 

bra struktur som gör att den är lätt att följa.  

 

Planen nämner kulturens egenvärde, att “kulturen gör nytta för att den finns, den 

finns inte för att vara nyttig”, vilket kanske bleknar något utifrån alla 

förväntningar som sätts på att kulturen ska bidra, samverka, skapa mening och 

vara motor på en rad olika områden. 

 

De kulturpolitiska utgångspunkterna är tydliga och ger en bra grund för det 

kulturpolitiska arbetet. Kulturlivets utmaningar växlar mellan utmaningar för 

kulturlivet; ekonomiska utmaningar, ojämlika kulturvanor och brist på tillgång till 

bredbandsnät Och utmaningar där kulturlivet kan bidra, som hållbar utveckling 

och att stärka medie- och informationskunnigheten. 

 

Allas rätt till kultur i hela länet oavsett bostadsplats med utgångspunkt i alla 

människors lika värde är grunden för planen med särskild betoning på 

möjligheten till kultur oavsett funktionsvariation, ursprung, språk eller 

könsidentitet.  

 

Planen är indelad i prioriterade kulturpolitiska utvecklingsområden och 

prioriterade samverkansområden. Där de första handlar om samverkan inom 

kulturområden medan de senare handlar om samverkan med andra politikområden 

och därigenom ett gemensamt ansvarstagande. Delat är även ansvaret för 

kulturpolitiken i regionen. Här lyfts inte bara den regionala samverkan med andra 

parter utan även samverkan mellan olika kommuner som en egen rubrik. Kanske 

inte en fråga för en regional kulturplan? Mer tveksamt är den sista meningen om 

riktade statsbidrag, där det efterfrågas en tydligare styrning av bidragsmedel till 

kommunala och lokala verksamheter utifrån de regionala prioriteringarna. Att 

regionala prioriteringar skulle påverka exempelvis en kommuns ansökan till 

skapande skola eller stärkta bibliotek verkar inte rimligt. Här måste det 

kommunala självstyret råda. 
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Vi saknar kulturskolornas betydelse för dansen under verksamhetsområden. Men 

än mer betydelsen av den kulturella utvecklingen som sker på landsbygden och 

mindre orter i länet samt hur den kraften ska tas tillvara. Där livesändningar som 

gjorts både till och från bibliotek i samband med Värmlands bokfestival också blir 

ett viktigt symbolvärde för den kultur som skapas i hela regionen och behöver 

delas åt alla håll. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-05-25 § 34 

Kultur- och bibliotekschef Tina Bergenbrinks tjänsteskrivelse 2021-05-18 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svaret på remissen gällande Värmlands kulturplan 

2022-2025, Region Värmland.  

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef 
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Dnr KS/2021:277 

§ 113 - Ansökan om utökat antal förskoleplatser för 

föräldrakooperativet Bushuset  

Den 28/4 inkom den fristående förskolan Bushuset med en ansökan om att få 

utöka antalet platser inom verksamheten från idag 15 platser till 18 platser (Se 

ansökan i bilaga). 

 

Konsekvenser 

I upptagningsområdet Ekshärad/Edebäck/Bergsäng finns idag en kommunal 

förskola och två fristående förskolor. Dessa har följande organisation: 

 

Förskoleenhet Fristående Kommunal Antal 

platser 

Antal fyllda 

platser 19/5 

Myran   x 74 68 

Bushuset x  15 17 

Bergatrollet x  25 11 

  

Under de senaste 5 åren har barnantalet i upptagningsområdet som avses minskat 

vilket har påverkat såväl kommunal som fristående verksamhet gällande 

gruppstorlek. Minskningen av antalet barn har gjort att det i vår kommunala 

förskola blivit en utmaning att fylla barngrupperna på våra 4 avdelningar på 

förskolan Myran. Om den fristående förskolan skulle beviljas en utökning av 

antalet platser skulle detta innebära att vi inom den kommunala förskolan måste 

dra ner på personal.  

 

Utifrån den inspektion som gjordes hösten 2020 fick förskolan ett föreläggande 

kopplat till att förskolan inte uppfyller kraven på dokumentation för uppföljning 

och analys av förskolans verksamhet, vilket saknas på såväl enhetsnivå som 

huvudmannanivå. Det finns därför inte någon samlad kunskap om i vilken 

utsträckning förskolan uppfyller de mål som finns för utbildningen i Skollag, 

läroplan eller andra föreskrifter. Huvudmannen saknar ett dokumenterat 

systematiskt kvalitetsarbete bestående av planering, uppföljning och utvärdering 

och saknar därför relevant kunskap om verksamheten för att kunna vidta åtgärder 

vid konstaterade brister i syfte att utveckla utbildningen.  

De vidtagna åtgärderna ska senast den 31/8-21 redovisas till Hagfors kommun.  

Utifrån dessa två orsaker anser skolledningen inte att det finns skäl att bevilja en 

utökning av antalet barn på Bushuset. 
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Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-05-25 § 35 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-05-19 

Ansökan om utökning platser Bushuset, 2021-04-28 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger dispens för en utökning av tre platser på Bushuset under 

läsåret 2021-2022.  

 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Mia Grahn, rektor 

Helén Källvik, ekonom  

Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent 

Fristående förskolan Bushuset, styrelsen, e-post: bushuset.ekshärad@telia.com 
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Dnr KS/2021:313 

§ 114 - Utredningsuppdrag angående det fria skolvalet  

Bakgrund 

På utskottsmötet den 25 maj 2021 initierades ett ärende kring det fria skolvalet av 

Socialdemokraterna.   

 

Uppdrag utredning 

Skolchef får i uppdrag att redovisa hur elever väljer skola med stöd av 

möjligheten till fritt skolval. Skolchef får även i uppdrag att redovisa hur HVB-

hem, befintliga och planerade, förväntas påverka våra fyra skolor.  

Utöver detta ska aktuellt elevantal och fördelningen på respektive grundskola 

redovisas, med hänvisning till rådande befolkningsutveckling i Hagfors kommun.  

Utredningen ska presenteras för utskottet hösten 2021. 

 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-05-25 § 38 

Ordförande barn- och bildningsutskottet Boo Westlunds skrivelse, 2021-05-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag år skolchef att redovisa ovanstående 

utredning på utskottet den 31 augusti 2021. 

 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
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Dnr KS/2021:71 

§ 115 - Patientsäkerhetsberättelsen  
Är en sammanfattning över hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2020, 

vilka strategier, mål och resultat som uppnåtts.  

Isa Nyberg MAS/ Verksamhetsansvarig HSL har informerat Individ- och  

omsorgsutskottets ledamöter om Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2020, 

på utskottets sammanträde 2021-05-31 och berättelsen går vidare till  

godkännande i kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-05-31 § 32 

MAS/ Verksamhetsansvarig Isa Nyberg och socialchef Maria Perssons skrivelse, 

2021-05-24 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2020. 

 

Beslutet skickas till 

Isa Nyberg MAS/Verksamhetsansvarig HSL  

Carina Wiberg MAR/Verksamhetschef Rehab  
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Dnr KS/2021:311 

§ 116 - Kvalitetsberättelsen  

Kvalitetsberättelsen för Individ- och omsorgsavdelningen är en sammanfattning 

över hur kvalitetsarbetet har bedrivits under 2020, vilka åtgärder som vidtagits 

och vilka resultat som uppnåtts samt mål för 2021. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-05-31 § 34 

Kvalitetsberättelse Individ-och omsorgsavdelningen 2020 

Verksamhetschef Louise Jonassons skrivelse, 2021-05-24 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen för Individ- 

och  omsorgsavdelningen 2020. 

Beslutet skickas till 

Maria Persson Socialchef 

Pernilla Haglund Verksamhetschef 

Monica Davidsson Verksamhetschef 

Annica Lövgren Verksamhetschef 

Ann-Sofie Ronacher Verksamhetschef 

Louise Jonasson Verksamhetschef 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 47/55 

  

2021-06-14 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:291 

§ 117 - Godkännande av plan för god psykisk hälsa i 

Värmland  
I Värmland har ett arbete med revidering av analys och handlingsplan - stöd till 

riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020, pågått under 2020 och 

första delen av 2021. Arbetet med revideringen har skett på uppdrag av 

beredningsgruppen tillika styrgrupp för utvecklingsarbete kopplat till 

samordningsgruppen regional koordinering psykisk hälsa inom Nya perspektiv. 

Den reviderade planen har ett nytt namn, Plan för god psykisk hälsa i Värmland. 

Det övergripande målet är god psykisk hälsa i Värmland för alla. Uppföljning av 

planen sker årligen och ska gälla från beslutsdatum i respektive kommun och 

Region Värmland till och med 2024-12-31.  

Planen har tidigare skickats ut för synpunkter till verksamheter i kommun och 

regionens olika verksamheter samt till brukar- och anhörigföreningar och 

samordningsförbund m.fl., därefter har justeringar skett utifrån inkomna 

synpunkter. Individ- och omsorgsavdelningen har bidragit med synpunkter.  

Planen har godkänts av beredningsgruppen, Nya perspektiv 2021-05-10. Planen 

har nu skickats ut till kommuner och regioner för godkännande. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-05-31 § 38 

Socialchef Maria Perssons tjänsteskrivelse, 2021-05-20 

Plan för god psykisk hälsa i Värmland 

Följebrev till kommunerna 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plan för god psykisk hälsa i Värmland. 

 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef 

Jenny Dahlin, skolchef 

Sophia Alm, Regional koordinator psykisk hälsa, Arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen, Karlstad Kommun 
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Dnr KS/2021:337 

§ 118 - Demokratiprojektet Inte glömma, inte minnas  
Fredagen den 23 oktober signerade hela Värmlands län Demokratideklarationen 

för en stark demokrati. Kommittén Demokrati 100 år, Länsstyrelsen Värmland, 

Region Värmland och länets alla 16 kommuner deltog. 2021 är det 100 år sedan 

både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 

och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling. Syftet med 

deklarationen är att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin 

och den bygger på åtaganden som varje aktör, genom signering av deklarationen, 

ställer sig bakom eller åtar sig att göra under 2021. Kulturens – studieförbundet 

för kulturutövare kommer producera en teaterföreställning som bygger på boken 

"Inte glömma inte minnas" – en överlevares berättelse, som handlar om Flora 

Gladhs tid i Auschwitz. För att projektet ska bli genomförbart ska alla kommuner 

i Värmland, Region Värmland samt Länsstyrelsen delta. Varje kommun betalar 

500 kr/elev. Ex. Forshaga kommun har 125 elever, kostnaden för kommunen blir 

62 500 kr. Region Värmland betalar 500 kr/elev, 2869 elever, kostnaden för 

regionen blir 1 434 500 kr. Projektets totala kostnad 3 859 000 kr. Projektstart är 

2021-01-01 och beräknad premiär i maj 2021. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan från demokratiprojektet Inte glömma, inte minnas 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom att finansiera 

projektet med 51 500 enligt förslag. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall till liggande förslag genom acklamation. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att finansiera projektet med 51 500 

kr enligt förslaget. 

 

Beslutet skickas till 

Maria Rydén, maria.ryden@kulturens.se 

Ekonomienheten  

mailto:maria.ryden@kulturens.se
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Dnr KS/2020:430 

§ 119 - Svar på medborgarförslag - Önskemål om att 

kommunen sänder kommunfullmäktiges möten på 

webben  

Tack för ditt medborgarförslag. 

Ditt förslag nådde 25 röster 2020-10-02. 

Många andra kommuner sänder sina fullmäktigesammanträden på webben och vi 

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

kommun.  

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

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

fullmäktiges sammanträden live på webben.  

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

i drift tidigt under hösten.  

Sändningen kommer att ligga kvar på hemsidan i två veckor efter sammanträdet. 

Handlingar i ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerströms skrivelse, 2021-06-07 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-03-01 § 15 

Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-09-03 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Administrativa enheten 
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Dnr KS/2021:23 

§ 120 - Anmälningsärenden  
Dnr KS 2021/4, handling 1839 

Protokoll direktionen Värmlands läns vårdförbund 2021-03-19 

Dnr KS 2021/4, handling 1883 

Kvartalsrapport Friskvårdscentralen Hagfors januari-mars 2021 

Dnr KS 2021/4, handling 1927 

Årsredovisning 2020 Hjälpmedelsnämnden 

Dnr KS 2021/4, handling 2138 

Enkät-Brottsförebyggande rådet 

Dnr KS 2021/32, handling 1872 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning Mål nr  1082-21 

Dnr KS 2021/32, handling 1873 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning Mål nr 1082-21 

Dnr KS 2021/32, handling 2085 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning Mål nr 2212-21 

Dnr KS 2021/32, handling 2086 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Underrättelse Mål nr 2212-21 

Dnr KS 2021/32, handling 2087 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 2194-21 

Dnr KS 2021/32, handling 2089 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Underrättelse Mål nr 2245-21 

Dnr KS 2021/32, handling 2090 

Hovrätten i västra Sverige, Protokoll Mål nr Ö 3001-21 

Dnr KS 2021/32, handling 2110 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 2245-21 

Dnr KS 2021/32, handling 2175 

Hovrätten i västra Sverige, Rättelse komplettering Mål nr T 3091-20 

Dnr KS 2021/32, handling 1997 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning, Mål nr 247-21 

Dnr KS 2021/32, handling 2176 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning, Mål nr 2194-21 

Dnr KS 2021/32, handling 2177 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning, Mål nr 2245-21 
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Dnr KS 2021/32, handling 1997 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning, Mål nr 247-21 

Dnr KS 2021/32, handling 2127 

Hovrätten i västra Sverige, Dom Mål nr T 3091-20 

Dnr KS 2021/32, handling 2266 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 2212-21 

Dnr KS 2021/49, handling 1877 

IVO, Beslut,  DNR 10341//2021 

Dnr KS 2020/482, handling 12 

IVO, Beslut Dnr 45912/2020-6 

Dnr KS 2021/49, handling 1916 

IVO, Beslut Dnr 10341/2021 

Dnr KS 2021/49, handling 1941 

IVO, Meddelande-IVO lämnar klagomål på er verksamhet 

Dnr KS 2021/49, handling 2111 

IVO, Beslut Dnr 12749/2021-7 

Dnr KS 2021/247, handling 1993 

Tillsynsmeddelande, Arbetsmiljöverket 

Ordförandebeslut tidsbegränsad hyresgaranti 210518 

Dnr KS 2021:6, handling 2107 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket angående Covid -19 och det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet 

Dnr KS 2021:10, handling 2118 

Skolavtal Hagfors kommun/Falkenbergs kommun om enskild elev 

Dnr KS 2021:10, handling 2122 

Skolavtal Hagfors kommun/Södertälje kommun om enskild elev 

Dnr KS 2021:11, handling 1917 

Överenskommelse med Regionen och Länsstyrelsen i Värmland för samverkan kring 

undersökningen Elevers drogvanor Värmland 

Dnr KS 2021:168, handling 1925 

Avslutsbrev angående tillbudsanmälan, ÄBC Gymnasie och f-9 

Dnr KS 2021:223, handling 2101 

Synpunkt - Skolskjuts för barn i björkliden 
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Dnr KS 2021:234, handling 1991 

Förhandsbesked från Arbetsförmedlingen gällande finansierade kommunala ungdomsjobb 

2021 

Dnr KS 2021:258, handling 2053 

Kompletterande uppgifter för anmälan av särskild händelse till Arbetsmiljöverket 5 mars  

Dnr KS 2021:264, handling 1920 

Utredning kopplad till anmälan Arbetsmiljöverket, 2021-03-01, ÄBC Administrativa 

korridoren 

Dnr KS 2021:265, handling 1921-1923 

Utredning kopplad till anmälan Arbetsmiljöverket, Kyrkhedens skola 

Dnr KS 2021:266, handling 1924 

Utredning kopplad till anmälan Arbetsmiljöverket, Treklöverns förskola 

Dnr KS 2021:273, handling 1990 

Utredning kopplad till anmälan Arbetsmiljöverket, Sunnemo förskola/fritidshem 

Dnr KS 2021:277, handling 2052 

Ansökan om utökat antal förskoleplatser för Föräldrakooperativet Bushuset 

Synpunkter och klagomål inom förskola eller grundskola 

Dnr KS 2021:272, handling 1989 

Påtalade brister i utemiljön vid förskolan Milan 

Kränkningsärenden 

Dnr KS 2021:60, handling 1942 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:70, handling 1944 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:77, handling 2117 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:107, handling 2069 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:109, handling 2121 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2021:229, handling 1945 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:230, handling 1946 

Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 
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Dnr KS 2021:255, handling 1947 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan 

Prästkragen 

Dnr KS 2021:256, handling 1948 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 

Dnr KS 2021:263, handling 1919 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 

Dnr KS 2021:267, handling 1938 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:268, handling 1939 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:269, handling 1940 

Anmälan och avslut trakasserier eller kränkande behandling, Sunnemo skola f-3 

Dnr KS 2021:278, handling 2055 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:279, handling 2056 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola f-3 

Dnr KS 2021:281, handling 2065 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola f-3 

Dnr KS 2021:282, handling 2066 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:283, handling 2067 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:284, handling 2068 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

Dnr KS 2021:285, handling 2119 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Myrans förskola 

Dnr KS 2021:286, handling 2120 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola f-3 

Frånvaroanmälan 

Dnr KS 2021:73, handling 1949 

Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 7-9 
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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Dnr KS/2021:23 

§ 121 - Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2021-05-11 tom 2021-06-07 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1999 

Personalärenden - februari-mars 2021 

 

Dnr KS 2021:5, handling 2139 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

kopplat till spridning av covid-19 

 

Dnr KS 2021:5, handling 2179 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen klass IN3 ÄBC kopplat till spridning av 

Covid19 

 

Dnr KS 2021:5, handling 2529 

Personalärenden - april 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 1914 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag april månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 2284 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen april månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 2286 

Delegeringsbeslut vuxengruppen april månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 2285 

Delegeringsbeslut familjerätten april månad 2021 

Dnr KS 2021/8,handling 2287 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m april månad 2021 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-05-25 §§ 31-39 

 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2021-05-31 §§ 36-47 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-05-14 § S 65 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-05-18 § S 66 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-05-31 §§ S 67-73 

 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-01 §§ 36-50 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
 


