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§ 99 Information
Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med att ekonomichef Jonas Nilsson
informerade om driftbudget 2021 med plan för 2022 och 2023 och riktlinjer för
resultatutjämningsreserv i Hagfors kommun.
_____
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Dnr KS 2020/27

§ 100 Driftbudget 2021 och plan 2022-2023
Förslag till driftsbudget för år 2021 samt plan för åren 2022 och 2023 innebär ett
budgeterat resultat för 2021 med +1 467 000 kr, år 2022 med -13 699 000 kr samt
2023 med -28 858 000 kr.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-16 § 151
Budgetkommitténs protokoll, 2020-11-02 § 4
Förslag till driftbudget 2021 och plan 2022 och 2023
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) presenterar Socialdemokraternas förslag till driftbudget
2021 med plan för 2022 och 2023 och yrkar bifall till denna.
Kristoffer Ejnermark (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget
med ändring under IOU punkt 6 där besparing buffert tas bort och istället
finansieras genom justering med extra statsbidrag under punkt 17.
Mikael Edvardsson (SD) yrkar att punkten om särskolan lyfts ur budgetförslaget.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) utser liggande förslag till
huvudförslag.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer propositionsordning och finner
Socialdemokraternas förslag till budget som motförslag.
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer
propositionsordning och finner bifall för 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
Peter Åkerström (OR)
Ja
Anders Thörne (S)
Nej
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Boo Westlund (OR)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)
Yadviha Löf (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)
Kristoffer Ejnermark (V)
Thony Liljemark (OR)
Madelene Tönnberg (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)
Peter Brunius (OR)
Jan Bergqvist (S)
Joakim Biehl (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Joakim Lander (S)
Annika Hagberg (OR)
Lena Svensson (S)
William Åkerström (OR)
Margret Bergkvist (S)
David Bildt (C)
Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Jan Klarström (SD)
Nenne Westlund (OR)
18 ja-röster
14 nej-röster
3 avstår

Ja
Nej
Ja
Avstår
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Avstår
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Avstår
Ja

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2021 samt plan för åren 2022 och
2023 innebär ett budgeterat resultat för 2021 med +1 467 000 kr, år 2022 med -13
699 000 kr samt 2023 med -28 858 000 kr.
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Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med motiveringen: SD:s
fullmäktigegrupp reserverar sig skriftligt mot delen i kommunstyrelsens
budgetförslag om nedläggning av Kyrkhedens särgrundskola, då det omöjliggör
det efterfrågade behovet hos de elever som behöver den formen av undervisning.
Det är ingen långsiktig besparing, utan ett initiativ som för negativa följder med
sig.

_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 9/31

2020-11-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/27

§ 101 Förslag till budget för revisorernas verksamhet
2021
I budget för 2021 finns 564 000 kronor avsatta för revisorernas verksamhet.
Enligt kommunallag (2017:725) 11 kap. 8 § ska förslag till budget för
revisorernas verksamhet upprättas av fullmäktiges presidium.
Förslaget innebär således att revisorerna har 564 000 kronor att disponera år 2021.
Handlingar i ärendet
Presidiets protokoll, 2020-11-18 § 1
Förslag till budget 2021
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget för revisorernas verksamhet
för 2021.
_____
Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomienheten
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Dnr KS 2020/535

§ 102 Riktlinjer för resultatutjämningsreserv i Hagfors
kommun, RUR
Från 1 januari 2013 finns i enlighet med kommunallagen möjlighet att årligen
reservera medel till en resultatutjämningsreserv, RUR, som får användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Kravet för införande är att kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för
resultatutjämningsreserv.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-16 § 152
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-11Förslag till riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa och anta riktlinjer för
resultatutjämningsreserv i Hagfors kommun.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Dnr KS 2013/54-21

§ 103 Beslut att anta förslag till Detaljplan för
Bågskytten, Kyrkheden 5:1 samt del av Grinnemo
1:91, i Ekshärad, Hagfors kommun
Hagfors kommun har upprättat antagandehandlingar daterade 2020-10-22
tillhörande “Förslag till DETALJPLAN FÖR BÅGSKYTTEN, Kyrkheden 5:1
samt del av Grinnemo 1:91, Hagfors kommun, Värmlands län.
Planen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL
2010:900 (SFS 2014:900).
Planen har varit föremål för granskning under tiden 2020-06-30 - 2020-08-11.
Ett granskningsutlåtande med Bilaga till granskningsutlåtandet bifogas planen.
Inga av de inkomna synpunkterna har föranlett någon förändring av planförslaget,
annat än förtydliganden och klargöranden under rubrik Fastighetsrättsliga frågor i
planbeskrivningen. I bilagan till granskningsutlåtandet redovisas de inkomna
synpunkterna och Hagfors kommuns svar samt vilka åtgärder som genomförts i
planen, och i efterföljande del redovisas en sammanställning av bakgrund och
motiveringar till utformningen av planen och vår uppfattning om de sju lindarna.
Syfte
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen har varit att ersätta gällande plan och
den tidigare planbestämmelsen användning A för allmänna ändamål. Boverket har
tagit bort bestämmelse A eftersom den blivit inaktuell. Planområdet omfattar
fastigheten Kyrkheden 5:1 (Bågskytten/det före detta kommunhuset i Ekshärad)
samt en del av den kommunägda fastigheten Grinnemo 1:91 (allmän platsmark).
Planområdet är ca 0,5 hektar stort och har delats in i kvartersmark och allmän
platsmark.
Bearbetning efter samråd
Under samrådet inkom synpunkter på att det före detta kommunhuset har höga
arkitektoniska och kulturhistoriska värden som behöver skyddas och tas tillvara.
Den i samrådshandlingen föreslagna användningen C1B (centrumändamål dock ej
handel och bostäder) för byggnad, byggrätter och tomt medförde krav på
omfattande bearbetningar och kompletteringar med utredningar om mark och
geotekniska förutsättningar, trafik, buller och vibrationer m.m. och krav på att de
införda byggrätterna minskades ned avsevärt. Efter samrådet omarbetades
planförslaget.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 12/31

2020-11-30

Kommunfullmäktige

De större byggrätterna togs bort, användningen ändrades till C1 och skydds- och
varsamhetsbestämmelser (q) och (k) infördes för byggnaden. Istället infördes tre
mindre byggrätter för komplementbyggnader (kryssmark) - en för sophus placerad
norr om byggnaden, en för eventuell carport/parkering i direkt anslutning till
lokalgatan i norr samt en tredje för ändamål som t ex pergola, glasskiosk och
likvärdigt placerad sydväst om byggnaden. Angränsande gällande plan (som
omfattar Ekshärads Församlings parkering) har en planområdesgräns som inte
ligger i liv med Kyrkheden 5:1 och därför ändrades det nya planförslagets
planområdesgräns så den nu ligger i liv med fastighetsgränsen.
Alternativ
Hagfors kommun undersökte även flera olika alternativ att förlägga byggrätterna
på. De andra alternativen medför dock att en angöring måste finnas - antingen
från befintlig infart från väg 62 (parkeringen vid Klarälvsvägen) eller från
befintlig infart från väg 924 (Ekshärads Församlings enskilda parkering). Väg 62
omfattas av väglagen. Inga nya in- och utfarter och vägar får anläggas från väg 62
och det är direkt olämpligt med nya infarter till planområdet i korsningen och från
väg 924.
Skulle byggrätten för eventuell carport/parkering ha förlagts väster, sydväst eller
söder om byggnaden, skulle körytor, vändplatser och carport/parkering behövt
anläggas framför det före detta kommunhuset på de öppna platserna. Det skulle
riskera att påtagligt skada det före detta kommunhusets höga arkitektoniska och
kulturhistoriska värden.
Bearbetning efter granskning
Under granskningen inkom Länsstyrelsen med synpunkten att en bestämmelse om
förbud mot rivning av byggnaden (r) bör införas. Hagfors kommun har valt att
inte införa någon sådan bestämmelse eftersom kommunfullmäktiges majoritet
skulle rösta emot att en sådan införs.
Länsstyrelsen lämnade även synpunkten att den mindre byggrätten för
komplementbyggnad (för eventuell carport/parkering) med direkt infart mot
lokalgatan i norr, omfattar delar av allén. Åtgärder som kan komma att skada en
skyddad biotop enligt miljöbalkens kap 7 § 11 är förbjudna. Länsstyrelsen
förordar därför ett avstånd på minst 2 meter utanför trädkronornas droppzon för
att undvika skada på trädens rötter. För åtgärder som ska genomföras närmare
alléträden behöver dispens sökas.
Hagfors kommun har gjort bedömningen att synpunkten inte föranleder någon
ändring av planförslaget.
Plankartan har inte förändrats och i övrigt har endast klargörande text införts
under rubriken Fastighetsrättsliga frågor i planbeskrivningen.
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Bakgrund, motiveringar, ställningstaganden och övrig information
Eftersom de sju lindarna berör utformningen av planen, kan det vara lämpligt att
belysa problematiken i ett vidare perspektiv dels för att klargöra frågor som kan
inverka på den återstående prövningsprocessen. (Hänvisning till Bilaga till
granskningsutlåtande sista avsnittet/rubrik Motiveringar till utformningen av
planen och vår uppfattning om de sju lindarna).
Kommunen har dock inte haft möjlighet att utföra dispensåtgärderna på lindarna
under detta år. Dispensen går ut 2020-12-31. Därför måste en ny ansökan om
dispens lämnas in. Ansvaret hanteras i ett separat ärende av berörd förvaltning.
Bakgrund
Länsstyrelsens beslut om dispens (2018-04-27) har delvis varit utgångspunkt för
planens utformning.
Länsstyrelsen har lämnat ett beslut om dispens (daterat 2018-04-27) för åtgärder
på alléträden. I beslutet anges att träd 6 och 7 fristående och inte ingår i allén (träd
1-5 mot Klarälvsvägen). Allén har kulturhistoriskt värde för fastigheten så i första
hand bör allén bli kvar. Länsstyrelsens bedömning är att farliga träd får avverkas.
I samband med att ansökan om dispens lämnades in och prövades har Hagfors
kommun gjort undersökningar och provtagningar av träden och en arborist
anlitades för att göra okulärkontroll av de sju lindarna. Av redovisningen framgår
bl. a (enligt vedertagna klassificeringssystem) att samtliga sju lindar har
omfattande skador med risk för rotbrott och rotvälta och att träd 4, 5 och 7 klassas
som farliga till mycket farliga för persontrafik. Träd 6, 7, 5, 4 och 3 har
bevarandevärde klass 3 och träd 2 har bevarandevärde klass 2. (Bevarandevärde =
vitalitet+säkerhet+ekonomi, och anges med skalan 1-3 där 3 är sämsta värdet).
Arboristens helhetsbedömning är att om träden inte är k-märkta (d.v.s. omfattas
av skyddsbestämmelser i gällande plan) eller har något speciellt biologiskt värde
rekommenderar de att inte använda så mycket pengar på träden eftersom de (så att
säga) redan står på fel plats. Nya träd bör inte återplanteras på samma plats.
Länsstyrelsens bedömning (i beslut om dispens 2018-04-27) är att särskilda skäl
föreligger och dispens har lämnats för att ta ned alléträd 4 och 5 under villkor att
nya träd återplanteras (allé behålls).
Motiveringar som berör utformningen av planen och vår uppfattning om
träden
Hagfors kommun har gjort bedömningen att träd 6 och 7 inte utgör en allé samt att
alléträd 1-5 mot Klarälvsvägen utgör en allé.
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Träd 6 och 7
Träd 6 och 7 omfattas inte av §§ 5-7a i Förordning (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m. (med ändringar t.o.m. SFS 2020:640). I gällande plan
finns inga skyddsbestämmelser eller k-märkning införda för något träd. Träd 6
och 7 bedöms inte ha sådana värden att de omfattas av generellt eller särskilt
biotopskydd. Trädens biologiska värden kan tillvaratas genom faunadepå och
återplantering kan ske med nya träd på annan lämplig mark. Hagfors kommuns
bedömning är att någon dispens för åtgärder på träd 6 och 7 därför inte behöver
lämnas in till Länsstyrelsen. Vi önskar dock en bekräftelse från Länsstyrelsen på
detta.
Skulle någon myndighet hävda att träd 6 och 7 trots allt omfattas av biotopskydd,
borde bestämmelsen kunna åberopas i § 8 i Förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (med ändringar t.o.m. SFS 2020:640). § 8
anger att: Bestämmelsen i §§ 5-7a gäller inte markområden i omedelbar
anslutning till bebyggelse. Definitionen på bebyggelse är enligt PBL kap 1 § 1: en
samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än
byggnader.
Hagfors kommun menar att det inte råder någon tvekan om att det aktuella
markavsnittet där träd 6 och 7 står ingår i ett fullt exploaterat bebyggelseområde
mitt i centrala Ekshärad och att bebyggelseområdet var ämnat det före detta
kommunhuset med tillhörande parkering. I gällande plan har marken planlagts
som bebyggelsemark för användning (A). Såväl kommunhus med tillhörande
parkering som lokalgata i norr är bekräftade och fastställda. I verkligheten saknas
dock en iordningställd trottoar/markerad gångbana på södra sidan av gatan (under
trädkronorna). I den nya planen planläggs det aktuella markavsnittet där träd 6
och 7 står, som kvartersmark för användning C1. Vår bedömning är att kvartersmarken motsvarar tidigare byggnadsmark och att det aktuella markavsnittet där
träd 6 och 7 står är mest lämpat för sådana ändamål som hör till användningen
(d.v.s. C1). Vi har alltså inte bedömt att det aktuella markområdet skulle vara
mest lämpat för naturmark, park eller att användas för sådana ändamål som träd
och trädplanteringar.
I enlighet med PBL kap 2 § 2 har det aktuella markavsnittet därför getts företräde
för användning C1 och därtill hörande ändamål - t ex en mindre byggrätt för
eventuell carport/parkering i direkt anslutning till lokalgatan. Förslaget möjliggör
bl. a att en handikapp parkeringsplats kan anläggas nära byggnaden samt att en
bredare, hinderfri, tillgänglighetsanpassad entréväg kan iordningställas mellan
lokalgatan och byggnadens entréer där nivåskillnaderna inte är så stora. Detta
skulle även underlätta för sopsortering, avfallshantering, räddningstjänst,
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färdtjänst och övriga tillfälliga transporter som kan behöva ske ända fram till
byggnadens entréer.
Det aktuella markavsnittet behövs för att bestämmelserna i PBL kap 2 § 6 ska
kunna tillgodoses om behov uppstår i framtiden. T ex att erforderlig
trafikförsörjning kan ske fram till området och byggnaden, att räddningstjänst och
avfallshantering underlättas, att personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga lättare kan använda området samt att en god trafikmiljö kan
åstadkommas för planområdet som helhet så att risken för trafikolyckor
minimeras. Dessutom ska hänsyn tas till att framtida ändringar och
kompletteringar ska kunna göras varsamt på ett sätt som skyddar det före detta
kommunhusets höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden.
Allén (träd 1-5)
Utgångspunkten inför upprättandet av antagandehandlingen har varit att alléträden
4 och 5 kommer att tas ned och ersättas med nya träd som återplanteras på samma
plats. De nya alléträdens trädkronor kommer att bli betydligt mindre i omfattning.
Därmed blir även droppzonen mindre liksom zonen 2 meter utanför. I regel
anpassar sig nyplanterade träds rotsystem till rådande förhållanden. I detta fall
kommer trädens rötter att etablera sig genom att ta de mest gynnsamma vägarna
för att trädet ska utvecklas väl. De befintliga lindarnas skador har däremot
uppkommit på grund av den asfaltering och trafikering som skett i efterhand på
befintliga etablerade rotsystem.
Med hänsyn till detta bedöms byggrätten för eventuell carport/parkering påverka
trädens rotsystem mer än möjligen minimalt. Om Länsstyrelsen gör bedömningen
att zonen fortfarande ska vara 22 meter bred (= diametern på trädkronorna plus ett
område 2 meter utanför), kommer dispens att behöva sökas för att anlägga
carport/parkering.
Konsekvenser av planens genomförande
Ett antagande av planen har bedömts vara förenlig med bestämmelserna i planoch bygglagen och medför god hushållning med markresurserna enligt PBL kap 2
§ 2 och miljöbalken kap 3. Om planen genomförs fullt ut kommer det före detta
kommunhuset att skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar dess höga
prioriterade arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Därutöver kommer den
öppna platsbildningen med skulpturer, sittplatser och gångstråk att respekteras
och tillvaratas, eftersom man undviker att trafik leds in i området. Planen bidrar
till att uppfylla målen i Hagforsstrategin och de nationella miljömålen God
bebyggd miljö, Gestaltad livsmiljö och Levande städer (politik för en hållbar
stadsutveckling som även avser en långsiktigt hållbar landsorts utveckling).
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Handlingar i ärendet
Handlingar för beslut om antagande
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-16 § 154
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-03 § 61
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-10-27
Planbeskrivning antagandehandling
Plankarta antagandehandling
Granskningsutlåtande och Bilaga till granskningsutlåtande
Underlag
PM-Kulturmiljö (rev 2020-10-22).
Illustrationskarta daterad 2020-05-14.
Tidigare beslutade handlingar
Fastighetsförteckning/samrådskrets upprättad 2019-06-20.
Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2019-08-15.
Grundkarta upprättad 2019-06-26.
PM Geotekniska synpunkter upprättad 2019-06-25.
Övriga dokument (kan begäras ut)
Beslut Kommunstyrelsen § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys.
Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 (ej aktualitetsförklarad 2019).
Ditt Värmland kulturmiljö 202 Ekshärads kyrka (se PM-Kulturmiljö).
Tidigare beslut
Beslut om planbesked § 6, 2013-01-31.
Beslut om samråd § 79, 2019-09-03.
Beslut om granskning § 93, 2020-06-25.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2020-10-22, i
enlighet med 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt att anta FÖRSLAG TILL
DETALJPLAN FÖR BÅGSKYTTEN (Kyrkheden 5:1 och del av Grinnemo 1:91)
i Ekshärad Hagfors kommun, Värmlands län, upprättad i enlighet med plan- och
bygglagen (2010:900 /2014:900), samt att upphäva dess motsvarande område i
gällande detaljplaner.
_____
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Beslutet skickas till
johans@klara.se
miljö.bygg@hagfors.se
louise.sjöholm@hagfors.se
hakan.finnkvist@hagfors.se
conny.meijer@hagfors.se
marcus.ekenhall@hagfors.se
liisa.larsson@hagfors.se
ricardo.archer@hagfors.se
emil.florell@hagfors.se
malin.skoog@hagfors.se
johannes.ainergren@hagfors.se
annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS 2020/509

§ 104 Vård- och omsorgstaxa
Vård- och omsorgs taxan gäller de som fått en insats beviljad enligt
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen såsom hemtjänst-, hemsjukvårdsoch/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt
boende. Taxan gäller även i tillämpliga delar inom LSS-verksamhet,
socialpsykiatri och övrig socialtjänst.
Vård- och omsorgstaxan justeras inför 2021 genom indexreglerade höjningar.
Taxan har även kompletterats gällande tillämpliga delar inom socialtjänst genom
avgift för kost vid boende i HVB-hem och stödboende enligt SoL. Dokumentet
har därmed reviderats något i inledande information om för vem taxan gäller.
En avgift är borttagen, förbrukningsartiklar inom särskilt boende, verksamheten
kommer inte erbjuda det 180 kronor paketet med toalett- och hushållspapper,
tvätt- och sköljmedel, haklappar, tvättlappar, soppåsar och rengöringsmedel
längre. Vid behov kommer de boende istället kunna få hjälp att inhandla detta på
annat sätt.
Ändring av rubriken Hälso- och sjukvård/rehabiliterings första mening där
sjuksköterska är utbytt till Hemsjukvårdssinsats utförd av sjuksköterska eller
vård- och omsorgspersonal.
Samtliga ändringar är markerade med röd text i förslag till reviderad vård- och
omsorgstaxa. En korrigerad version kommer publiceras på www.hagfors.se när
taxan för 2021 är antagen av kommunfullmäktige.
Som komplement till vård- och omsorgstaxan kommer verksamheten att revidera
befintliga rutiner för att kvalitetssäkra hanteringen av avgifter inom individ- och
omsorgsavdelningen samt komplettera delegationsordningen med delegat för
beslut om eventuella avvikelser från taxan.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-16 § 155
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-10-26 § 73
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-10-16
Förslag till reviderad vård- och omsorgstaxa för år 2021
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad vård- och omsorgstaxa för år
2021.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS 2020/462

§ 105 Sammanträdesdagar för 2021
Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens utskott och kommittéer har upprättats.
Kommunfullmäktige (KF) sammanträder på måndagar kl. 19:00.
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder på måndagar kl. 09:00.
Kommunledningsutskottet (KLU) sammanträder på tisdagar kl. 13:15.
Individ- och omsorgsutskottet (IOU) sammanträder på måndagar kl. 13:15.
Barn- och bildningsutskottet (BOBU) sammanträder på tisdagar kl. 09:00.
Bokslutskommitté (BoK) och Budgetkommitté (BuK) sammanträder på måndagar
kl. 08:00.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-16 § 156
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-11-09
Förslag på sammanträdesdagar 2021
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för
2021.
_____
Beslutet skickas till
Verksamhetschefer
Växeln
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Dnr KS 2020/309

§ 106 Ändring av e-förslag till medborgarförslag
Kommunfullmäktige antog 2020-06-29 § 65 riktlinjer för e-förslag. Syftet med eförslag är att kommunens invånare kan rösta på inkomna medborgarförslag.
Ett förslag som kommer in är ett medborgarförslag oavsett om det lämnas in i
fysisk eller digital form och därför föreslås att e-förslag ändrar namn till
medborgarförslag. Denna ändring gäller både antagna riktlinjer och benämning på
Hagfors kommuns hemsida.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-16 § 157
Fullmäktigeberedningens protokoll, 2020-10-15 § 6
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att e-förslag fortsättningsvis benämns som
medborgarförslag.
_____
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2020/309

§ 107 Ändring av riktlinjer
I antagna riktlinjer för e-förslag framgår under rubriken beredning och behandling
att ett förslag går vidare om det uppnår tillräckligt många ja-röster.
Samma riktlinjer säger under rubriken Beslut och återkoppling att när ett förslag
har fått 25 röster ska ärendet upp till kommunfullmäktige för att fullmäktige ska
få möjlighet att avgöra om ärendet ska överlämnas eller remitteras till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
För att förkorta handläggningstiden för de förslag som har uppnått 25 röster
föreslås att de två första meningarna under rubriken Beslut och återkoppling i
riktlinjerna stryks och att ett förslag som uppnått tillräckligt många röster går
direkt till vidare beredning.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-16 § 158
Fullmäktigeberedningens protokoll, 2020-10-15 § 5
Riktlinjer för e-förslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra riktlinjer för e-förslag enligt förslag.
_____
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2020/15

§ 108 Inkommen motion
Centerpartiet i Hagfors har lämnat en motion där man föreslår att Hagfors tar efter
Svenska Turistföreningens kampanj ”The Swedish Number” från 2016. Idén med
kampanjen var att vem som helst kunde ringa ett nummer och fråga en
slumpmässig svensk som i sin tur kunde förmedla sin egen bild av Sverige. Vem
som helst kunde anmäla sig som frivillig till detta.
På samma sätt skulle man istället kunna ringa en hagfôrsing. Den frivillige som
svarar kan då exempelvis berätta om hur det är att leva och bo i Hagfors, eller dela
med sig av sina egna smultronställen.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-11-18
Centerpartiets motion – Ring en hagfôrsing, 2020-11-13
Beslut
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning.
_____
Beslutet skickas till
Lars Sätterberg
Ingela Axelsson
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Dnr KS 2020/15

§ 109 Svar på interpellation - allvädersbanor
Tack Tomas för dina frågor kopplade till allvädersbanor.
Jag antar att de diskussioner som varit kring allvädersbanor inte har undgått någon
i kommunen, men jag vill var noga med att säga att vi i OR aldrig sagt nej till
allvädersbanor.
Det är inte det diskussionen handlat om.
Vi har däremot varit mycket tveksamma till placeringen uppe vid Hagforsvallen,
där det finns risker med att bygga kopplade till områdets markförhållanden.
Personligen har jag ingen egen sakkunskap inom området geoteknik. Jag har
förhållit mig till den markundersökning som gjorts av SWECO, och som sedan
har analyserats av sakkunnig personal inom kommunen. Bland annat av vår
samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm som har avrått från att bygga vid
Hagforsvallen. Det finns en dokumenterad risk att marken består av deponerat
material och miljöfarliga rester som vid anläggning av banorna kan innebära att
kommunen tvingas sanera hela området.
Det här är som du vet orsaken till att airdomen inte byggdes vid Hagforsvallen,
och en möjlig orsak till sprickbildning i ishallen. Efter provborrning stoppades
bygget av airdomen vid Hagforsvallen för att istället bygga den på annan plats
med säkrare markförhållanden.
Då vi i OR, liksom även S, har ansvar för kommunens ekonomi, vill vi inte
riskera våra medborgares skattepengar med en omfattande sanering av området.
Vi ansåg att projektet fick stå tillbaka tills vi hittat en annan lämplig plats för
dessa banor.
Vi har också föreslagit ett område nere vid ÄBC, och det är den stora grusplanen
som ligger norr om skolan. Fotbollens behov av träningsytor kan mycket väl
tillgodoses vid Hagforsvallen och airdomen, och då kan grusplanen vid ÄBC
nyttjas för annat. Alternativt kan också en fotbollsplan finnas kvar i en framtida
arenalösning.
Placeringen av banorna gör även att fler kan nyttja banorna än vad som är fallet
idag. Skolans elever hinner inte upp till Hagforsvallen på idrottslektioner vilket
gör att en ny anläggning skulle kunna nyttjas betydligt mer vid ÄBC. Läget blir
även mer centralt vilket också gör att spontant idrottande kan öka.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 25/31

2020-11-30

Kommunfullmäktige

Friidrotten skulle även kunna få fler utövare genom denna placering då fler
ungdomar på skolan skulle få möjlighet att prova friidrott under lektionstid.
Syftet bör självklart vara att så många som möjligt kan nyttja allvädersbanorna.
Nu har ett arbete inletts för att utreda ny placering samt kostnader. I dagsläget är
det därför svårt att ge ett svar på när och till vilken kostnad vi kan bygga
allvädersbanor. I utredningen måste vi klargöra bland annat de frågor du ställer till
mig.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers svar på interpellation, 2020-11-20
Tomas Petterssons interpellation, 2020-10-19
Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
_____
Beslutet skickas till
Tomas Pettersson
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Dnr KS 2020/15

§ 110 Svar på interpellation - Fritidsbanken
Tack Thomas för din fråga angående fritidsbanken och vilka planer som finns för
den verksamheten framöver.
Som du skriver har fritidsbanken varit ett projekt under 3 år, där kommunen
gjorde en avsättning på 3 miljoner för kostnader i projektet.
Projektpengarna tar mycket riktigt slut under hösten 2021. I projektets uppstart
var ambitionen att någon eller några föreningar skulle ta sig an denna verksamhet
men så har det inte blivit.
Vi har idag en projektledare anställd vi har även personer från
arbetsmarknadsenheten som går på olika stödåtgärder som är kopplade till
fritidsbanken.
Fritidsbanken har idag sin verksamhet i gamla folktandvårdens lokaler på en yta
av cirka 150 kvm.
Fritidsbanken är viktig på många olika sätt i vår kommun. Den är viktig för
skolan, den är viktig för allmänheten men den är även viktig för människor
kopplade till AME (arbetsmarknadsenheten). Här har de möjlighet att pröva på
och utvecklas i en verksamhet som är betydelsefull för många i vårt samhälle.
Samtidigt som man får möjligheten att stärka sitt eget lärande och bemötande av
människor för att förhoppningsvis i ett senare skede ta sig ut på arbetsmarknaden.
Samtidigt står vi inför ett par tuffa ekonomiska år. Därför har jag gett
förvaltningen i uppdrag att se hur vi kan behålla denna viktiga verksamhet och
dess ändamål, men samtidigt se om vi kan komma ner i kostnad. Det handlar om
allt från personal till minskning av lokalytor.
Min förhoppning är att vi har ett förslag att ta ställning till i början av 2021 som vi
sen ska ha med i budgetarbetet inför 2022. Men vi måste även hitta en ekonomisk
lösning för kvarvarande tid under 2021.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers svar på interpellation, 2020-11-20
Tomas Petterssons interpellation, 2020-10-19
Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
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_____
Beslutet skickas till
Tomas Pettersson
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Dnr KS 2020/92

§ 111 Svar på medborgarförslag - Utställning och
visning av kommunägd konst
Förslagsställaren inkom 2020-01-03 med ett medborgarförslag om att vid tider då
det inte är någon pågående utställning i stadshuset skulle kommunägd konst
kunna visas, gärna med nya verk för varje gång det annars är tomt på väggarna.
Kommunen tycker det är ett trevligt initiativ som också varit upp i planering på
kulturenheten. I dagsläget har vi inte någon budget för att köpa in konst, men vi
kan absolut visa konst som redan ägs av kommunen. Det behöver vara ett lite
längre uppehåll mellan andra utställningar för att fungera praktiskt.
Under rådande omständigheter med pandemin har vi dock begränsat också
utställningsverksamheten, men vi hoppas att kunna återta den inom kort.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-166
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-03 § 63
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2020-09-28
Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-01-03
Beslut
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Skolchef jenny.dahlin@edu.hagfors.se
Kultur- och bibliotekschef tina.bergenbrink@edu.hagfors.se
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Dnr KS 2020/423

§ 112 Svar på medborgarförslag - att kommunen ska
anställa fler elevassistenter och barnskötare
Ett medborgarförslag har inkommit där man uttryckt en önskan om att fler
utbildade barnskötare och elevassistenter kan bli anställda.
Svar från barn- och bildningsavdelningen
Tack för ditt förslag.
När det gäller tjänster inom avdelningen barn- och bildning så har vi barnskötare
inom förskolan där grundbemanningen ser ut så att vi har två förskollärare och en
barnskötare per avdelning. Inom skola och förskola behöver vi i vissa fall tillsätta
tjänster som barn-/elevresurser för barn/elever i behov av särskilt stöd. Här ser vi
gärna att man är utbildad barnskötare.
Vid nya tjänster och vid förlängning av visstidsanställningar annonseras dessa
alltid ut och varje år har vi flera annonser ute där man har möjlighet att söka
någon av dessa barn- och elevresurstjänster.
För övrigt ser vi gärna att fler vill vara vikarier i våra verksamheter. Detta särskilt
inom skolan där vi just nu har få anmälda vikarier. Om du är intresserad av att
vara vikarie inom våra verksamheter kan du ta kontakt med våra rektorer som kan
hänvisa dig vidare.
Du uttrycker att du vill att man som utbildad ska få förtur till tjänster.
Vid anställning är det många parametrar som ska vägas in. Några av dessa är
utbildning, erfarenhet, särskild kompetens utifrån barnet/elevens behov och
naturligtvis personlig lämplighet.
Inom verksamheten finns det ingen outbildad personal eller personal som saknar
erfarenhet
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets ordförande Boo Westlunds skrivelse, 2020-10-05
Förslagsställares medborgarförslag, 2020-09-03
Förslag på sammanträdet
Thony Liljemark (OR) yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning.
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Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer
propositionsordning och finner bifall för Thony Liljemarks yrkande genom
acklamation.
Beslut
Ärendet återremitteras för vidare beredning.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Barn- och bildningsutskottet
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Dnr KS 2020/23

§ 113 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-10-26 §§ 85-98
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-16 §§ 149-170
Medborgarförslag - Önskemål om en trevligare och mer inbjudande hemsida för
kommunen
Medborgarförslag - Önskemål om förtroendemannaregister på webben
Medborgarförslag - Önskemål om upprustning av Åsenslingan
Medborgarförslag - Önskemål om digital lokalbokning
Medborgarförslag - Önskemål om högsta tillåtna hastighet 30 km/h i Sunnemo
Medborgarförslag - Önskemål om avstängning för genomfart mellan
Lastarebacken och södra delen av Ängfallhedsvägen i Dalen
Länsstyrelsen: Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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