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§ 66 - Information
Kommunrevisionens ordförande Jan Bohlin påminde kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare om att besvara den enkät som skickades ut i början av
september.
Jan Bohlin informerade också om att när en granskningsrapport har besvarats av
kommunstyrelsen kommer svaret att mejlas ut till kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare.
Därefter gav utvecklingschef Lars Sätterberg en presentation om vilka projekt
som är på gång i kommunen. Lars Sätterberg informerade bland annat om
handelsprojekt, centrummiljöer, landsbygdsutveckling samt näringslivs- och
etableringsarbetet, där Hagfors har avancerat upp 29 platser från förra mätningen.
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Dnr KS/2021:354

§ 67 - Skolmiljarden
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,25 miljarder
kronor, den så kallade skolmiljarden, för 2021. För Hagfors kommuns del innebär
detta ett bidrag om 1 096 091 kronor. Barn- och bildningsutskottet har föreslagit
fördelning av medlen inom verksamheten. När det kommer till klassificering av
bidraget anger Rådet för kommunal redovisning ”Skolorna behöver inte ansöka
om pengarna, utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till
varje kommun att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt
till utbildning. Ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till
skolväsendet, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma
hur pengarna ska användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör
ingen explicit kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med
anledning av en statligt beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i
form av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa åtgärder för att
tillgodogöra sig bidraget. Utifrån RKR-R2-Intäkter följer därav att det aktuella
bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa
redovisningen.”
I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2021 behöver förändras.
Förändringarna består i att ramen för barn- och bildning behöver ökas med
1 096 091 kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med
lika mycket. Ingen resultateffekt uppstår.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-09-13 § 129
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 55
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-06-23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och bildningsutskottet
uppgående till 1 096 091 kronor samtidigt som budgeten för generella statsbidrag
utökas med lika mycket.
Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
Ekonomienheten
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Dnr KS/2021:358

§ 68 - Reviderat reglemente och samverkansavtal för
drift- och servicenämnden
Bakgrund
Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal
har reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre
justeringar har gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den
samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma
nämnden fatta beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden.
Beslut ska fattas av respektive parts fullmäktige. Den gemensamma drifts-och
servicenämnden har fått information om föreslagna justeringar i reglemente och
avtal för samverkan.
Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr.
Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av
grundbelopp, gäller från den 1 januari 2022.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-09-13 § 130
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 53
Administrativ chef Johnny Lövgrens tjänsteskrivelse, 2021-08-10
Karlstads kommuns Tjänsteskrivelse revidering reglemente och avtal för
samverkan drifts-och servicenämnden
Reviderat reglemente DSN
Reviderat avtal för samverkan DSN
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads
kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000
kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal
för samverkan.
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Beslutet skickas till
Johnny Lövgren, administrativ chef
Karlstads kommun, Kommunledningskontoret
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Dnr KS/2021:420

§ 69 - Revidering av VA- taxa, taxa för Hagfors
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
att gälla från och med 2022-01-01
Hagfors kommun står inför flera investeringar inom VA-verksamheten, för att
säkra driften och justera verksamhetsområden i enlighet med fattade beslut.
Förändringarna i taxan är fördelade skäligt och rättvis utifrån vilka kunder som har
nytta av respektive investering.
Råvattenledning
För att förbättra säkerheten i kommunens vattendistribution byggs en ny
råvattenledning parallellt med befintlig ledning. Genom att ha parallella ledningar
minskar risken för problem med råvatten till Ullens vattenverk. Kostnaden för att
färdigställa byggandet av råvattenledningen är beräknat till 2 Mkr och taxan är
beräknad med avskrivningstid på 80 år.
Förändringen i taxan görs på avgiften för bostadsenhet för de kunder som har
kommunalt dricksvatten.
Nytt drift- och övervakningssystem
Ett drift- och övervakningssystem används för att övervaka tryckförändringar och
förändrade vattennivåer i vattenverk och ledningsnät, vilket indikerar om det finns
vattenläckor eller andra problem med vattendistributionen. Det system som
används i Hagfors kommun idag är gammalt och vid problem har verksamheten
upplevt svårigheter att hitta reservdelar och konsulter med kunskap om systemet.
Kostnaden är uppskattad till 5 Mkr och taxan är beräknad med en avskrivningstid
på 15 år.
Förändringen i taxan görs på avgiften per bostadsenhet och påverkar alla kunder
som har kommunala VA-tjänster.
Utökat verksamhetsområde
För att verkställa tidigare politiska beslut om revidering av VAverksamhetsområden i bl.a. Gustavsfors och Gunnerud behöver nätet av vattenoch avloppsledningar byggas ut. Kostnaden för utbyggnad av det kommunala
ledningsnäten i dessa områden är beräknad till 17 Mkr. Taxeökningen är beräknad
med en avskrivningstid på 70 år.
Förändringen i taxan görs på avgifter för vattenmätare och dagvattenhantering
som betalas av kunder inom kommunala verksamhetsområden.
Sammanställning förslag till justering av VA-taxa
Alla priser är angivna inklusive moms.
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Tabell 1. Brukningsavgifter enligt 14.1 a) en grundavgift per år
Beskrivning av tjänst

Taxa 2021

Föreslagen taxa 2022

3 372 kr

3 475 kr

2*Qn 2,5 kbm/h 20 mm

14 162 kr

14 350 kr

3*Qn 2,5 kbm/h 20 mm

19 312 kr

19 575 kr

Qn 6 kbm/h 25 mm

21 000 kr

21 125 kr

Qn 2,5 kbm/h 20 mm

Tabell 2. Brukningsavgifter enligt 14.1 c), e) och g)
Beskrivning av tjänst

Taxa
2021

Föreslagen
taxa 2022

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet,
för varje påbörjad 150 m2 BTA hos kontors- och
servicefastighet samt annan därmed jämställd fastighet

772 kr

840 kr

e) en avgift per år och fastighet för omhändertagande
av dagvatten från fastigheten från en- och
tvåfamiljsfastighet

257 kr

275 kr

g) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet,
för varje påbörjad 150 m2 BTA hos kontors- och
servicefastighet samt därmed jämställd fastighet för
omhändertagande av ytvattenavledning från gata

51 kr

65 kr

Tabell 3. Brukningsavgifter enligt 14.2.1 c)
Beskrivning av tjänst

Taxa Föreslagen taxa
2021
2022

c) en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet, och därmed jämställd fastighet

772 kr

810 kr

Tabell 4. Brukningsavgifter enligt 14.2.2 c)
Beskrivning av tjänst

Taxa Föreslagen taxa
2021
2022
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c) en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet, och därmed jämställd fastighet

772 kr

805 kr

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-09-13 § 131
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 58
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-08-24
Bilaga 1 - Exempel på kostnadsförändringar för kund
Nu gällande VA-taxa
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar av aktuell VA-taxa att gälla
från och med 2022-01-01.

Beslutet skickas till:
Ekonom anna.domeij@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se
GVA-chef emil.florell@hagfors.se
Va-renhallning@hagfors.se
Ingela.axelsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:351

§ 70 - Årsredovisning Värmlands läns vårdförbund
2020
Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat årsredovisningen för
år 2020.
Hagfors kommun är en av medlemskommunerna i Värmlands läns Vårdförbund
och får årsredovisningen för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
De av medlemmarna utsedda revisorerna har granskat verksamheten för
Värmlands läns Vårdförbund under 2020.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2021-04-28 att årsredovisningen
godkänns av respektive fullmäktige och att direktionen och de enskilda
ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-09-16
Årsredovisning Värmlands läns Vårdförbund 2020
Protokollsutdrag direktionen, 2021-03-19 § 4
Protokollsutdrag direktionen, 2021-05-28 § 17
Granskning av årsredovisning PWC 2020
Revisionsberättelse för år 2020
Beslutsgång
Thony Liljemark (OR) och Pernilla Boström (S) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Värmlands läns
Vårdförbund för år 2020 och beviljar direktionens ledamöter ansvarsfrihet.
Beslutet skickas till:
Värmlands läns Vårdförbund, Box 93, 667 22 Forshaga
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Dnr KS/2020:15

§ 71 - Svar på motion - Ring en Hagfôrsing
Upplevelsen av kommunen och bilden av kommunen sedd utifrån är oerhört
värdefull för att vi långsiktigt ska få en positiv utveckling. Sedan får givetvis inte
verkligheten vara en helt annan än den bild vi försöker ge, d v s marknadsföring
kan inte påklistrad får då blir den snart genomskådad. Den viktigaste
marknadsföringen för kommunen är därför de egna kommuninvånarna. Vi
tillsammans äger och skapar bilden av vår kommun. Motionärerna har därför helt
rätt i tanken med sitt förslag.
Det konkreta förslaget att inrätta ett särskilt telefonnummer dit man ringer och får
tips från en Hagfôrsing bedömer vi dock som svårt att genomföra. Precis som
motionärerna skriver genomfördes en liknande funktion nationellt Svenska
Turistföreningen. Detta nationella projekt genomfördes under c:a 2,5 månader
2016. Det upplevdes som lyckat men någon fortsättning har inte genomförts.
Nationellt finns ett bra underlag för att lösa både de tekniska krav som ställs för
att kunna genomföra detta och att “bemanna” med svarande på ett bra sätt.
Tekniskt kan vi säkert finna en lösning även lokalt. Den stora utmaningen bedöms
vara att organisera upp bemanning och kommunikation. Trots de positiva
tankarna bakom är vi mycket tveksamma till att prioritera resurser till det. Ett
alternativ vi tittar på inför nästa års sommarsäsong är att vi via en eller flera av
våra kommunikationskanaler samlar in och presenterar enskilda invånares
personliga tips och smultronställen. I det här läget föreslår vi därför att vi inte
utreder förslaget ytterligare.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-09-13 § 143
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 60
Utvecklingschef Lars Sätterbergs skrivelse, 2021-08-17
Centerpartiets motion - Ring en Hagfôrsing, 2020-11-13
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutet skickas till:
Centerpartiet Hagfors
Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se
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Dnr KS/2021:15

§ 72 - Svar på motion - Lönebonus till personalen i
äldreomsorgen
Coronapandemin fick sitt inträde i Hagfors under våren 2020. Våra verksamheter
har sedan dess på olika sätt anpassat sig utifrån nya regelverk och förutsättningar
för att förhindra att smitta tar sig in i verksamheterna och, om smitta tar sig in
trots förebyggande åtgärder, arbeta för att förhindra ytterligare smittspridning. En
stor mängd information har hanterats och våra verksamheter har snabbt ställt om
och bland annat utformat nya rutiner och arbetssätt, skapat nya former för möten
och skapat plattformar för information, hanterat skyddsutrustning, leda- utbildaarbeta på distans, nya städ- och tvättrutiner osv. Dialogen har varit i fokus och ett
fint samarbete såväl inom som mellan enheter och avdelningar har varit en
grundförutsättning för att lyckas driva verksamheten framåt.
Upplevelsen av arbetsmiljön inom Hagfors kommun har mätts årligen sedan
2012. Under 2019 gav medarbetarna inom Individ- och omsorg ett gott betyg till
arbetsmiljön med ett medelvärde på 3,99 på en femgradig skala. För år 2020
under rådande pandemi ger medarbetarna ett betyg på 4,02 på en femgradig skala.
I undersökningen inkluderas frågor såsom rimlig arbetsbelastning (3,78), känner
arbetsglädje (3,97), kan hantera stress (3,84) och en god fysisk arbetsmiljö (3,16).
Siffrorna inom parentes avser 2020 års mätning.
Under december fick vi ett utbrott med stor smittspridning på boendena Lillåsen
och Häggården. Medarbetare och chefer arbetade hårt under denna tid samtidigt
som den egna oron också var stor. Ett gediget arbete lades ner under denna tid och
personalförsörjningen var central där flera medarbetare fick byta ordinarie
arbetsställe och arbetstider för att kunna säkerställa de vakanser som uppkom.
Våra gällande avtal rymmer extra ersättning för såväl förskjuten arbetstid till
ersättning för extratid utöver ordinarie schema. Våren 2020 utdelades en
påskgåva om 200 kronor till all personal och i december 2020 en julklapp om 500
kronor. Ytterligare 500 kronor utdelades 2021 i påskgåva till all personal, för att
visa uppskattning för det fina arbete som lagts ner under denna tid.
Pandemin är inte över, smittan kvarstår i vårt samhälle, och vi behöver fortsatt
arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra att smittan åter får fäste i våra
verksamheter. Alla medarbetare inom samtliga verksamheter har hanterat och
hanterar fortfarande pandemin utifrån sin roll och uppdrag. Därför ser vi
svårigheter med att ge riktade ersättningar till medarbetare inom äldreomsorgen.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-09-13 § 144
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 64
Personalchef Felicia Weinbergs skrivelse, 2021-08-24
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-04-13 § 25
Vänsterpartiets motion, 2021-03-24
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutet skickas till:
Personalenheten
Vänsterpartiet

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 16/21

2021-09-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:381

§ 73 - Avsägelse av uppdrag - Madelene Tönnberg
Madelene Tönnberg (S) avsäger sig i skrivelse 2021-08-18 sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Kommunsektreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-09-16
Madelene Tönnbergs avsägelse, 2021-08-18
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 17/21

2021-09-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:425

§ 74 - Avsägelse av uppdrag - Kristoffer Ejnermark
Kristoffer Ejnermark (V) avsäger sig i skrivelse 2021-08-27 sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-09-16
Kristoffer Ejnermarks avsägelse, 2021-08-27
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/21

2021-09-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:437

§ 75 - Avsägelse av uppdrag - Anna Hammar
Anna Hammar (V) avsäger sig i skrivelse 2021-09-10 sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-09-16
Anna Hammars avsägelse, 2021-09-10
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 19/21

2021-09-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:447

§ 76 - Val av ledamot till kommunstyrelsen
Då Lena Svensson (S) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen
ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Malin Ericsson (S) till ledamot i
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 20/21

2021-09-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:448

§ 77 - Val av ersättare till kommunstyrelsen
Då Malin Ericsson (S) går in som ledamot i kommunstyrelsen ska fyllnadsval av
ersättare göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Malin Lindh (S) till ersättare i
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 21/21

2021-09-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:23

§ 78 - Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-06-28 §§ 48-65
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-14 §§ 128-147
KS/2021:1 handling 3325
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

