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Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Plats och tid Aulan, Älvstranden bildningscentrum kl. 19:00-23:20, ajournering 21:10-

21:20, 21:30-21:35 och 21:40-21:45 

  

Beslutande  

Jens Fischer (OR)  Roger Brodin (M) 

Tomas Pettersson (S)   Olof Bernt (SD) 

Peter Åkerström (OR)   Peter Brunius (OR) 

Anders Thörne (S)   Malin Ericsson (S) 

Boo Westlund (OR)  Anders Karlsson (L) 

Margret Bergkvist (S)   Jan Pfeiffer (OR) 

Stellan Andersson (C)   Joakim Lander (S) 

Yadviha Löf (SD)   Anna Oskarson (OR) 

Christina Axelsson (OR)  Margot Karlsson (S) 

Pernilla Boström (S)  Tomas Braneby (OR) 

Kristoffer Ejnermark (V)  Sten-Inge Olsson (S) 

Thony Liljemark (OR)  David Bildt (C) 

Håkan Lindh (S)  Joline Hedell (V) 

Birgitta Söderlund (OR)  Thor Millvik (OR) 

Anita Grundqvist (S)  Åsa Johansson (S) 

Anna-Karin Berglund (C)  Jan Klarström (SD) 

Katarina Carlsten (OR)  Nenne Westlund (OR) 

Erik Fröjel (S) 

  

Övriga Annika Hagberg (OR)                    Jan Bohlin, revisor, 19:00-20:00 

Jeroen van Bussel (OR)                    Stig Lövgren, revisor 

Joakim Biehl (L)                    Irene Runkvist Karlsson, revisor 

Richard Bjöörn, kommunchef                  Claes-Henrik Engström, revisor 

Jonas Nilsson, ekonomichef                    Petra Larstorp, revisor, 19:00-20:00 

Helena Granlund,                    Sara Källvik,  

kommunsekreterare                                   utvecklingskoordinator, 19:00-22:35 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2021-06-30  kl. 10:00 

  

Avser paragrafer §48 - §65 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 
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Ordförande  

 Peter Åkerström 

  

  

Justerande  

 Åsa Johansson                                      Christina Axelsson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-06-28 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-30 

Datum då anslaget tas ned 2021-07-22 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 48 - Information  

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en information från revisor Jan 

Bohlin. Jan Bohlin informerade om att kommunrevisionen har för avsikt att 

skicka ut en enkät till de förtroendevalda i Hagfors kommun. Enkäten kommer att 

skickas ut under de första veckorna i september och svarstiden kommer att vara 

ett par veckor. Svaren på enkäten kommer att vara underlag för möten mellan 

revisionen och ordförande och vice ordförande i respektive nämnd och utskott. 

Svaren kommer också att redovisas på något sätt. Jan Bohlin avslutade med att 

önska alla en trevlig sommar. 

Ekonomichef Jonas Nilsson informerade om drift- och investeringsbudget 2022 

och plan 2023-2024. 

Utvecklingskoordinator Sara Källvik presenterade kommunens övergripande 

målkort för det första tertialet 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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§ 49 - Ändring av föredragningslista  

Punkt 16 på dagordningen, KS/2021:349 val av ersättare till Hagfors Energi AB, 

utgår från dagens sammanträde. 
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Dnr KS/2021:27 

§ 50 - 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-14 § 94 

Budgetkommitténs protokoll, 2021-05-24 § 1 

Kommunstyrelsens förslag till budget 

Socialdemokraternas förslag till budget 

Protokoll MBL-förhandling driftbudget, 2021-06-17 

Förslag på sammanträdet 

Thony Liljemark (OR), Jens Fischer (OR), Stellan Andersson (C), Boo Westlund 

(OR) och Jan Klarström (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Anders Karlsson (L) yrkar bifall till liggande förslag och Roger Brodins (M) 

yrkande. 

Kristoffer Ejnermark (V) yrkar:  

Vänsterpartiet Hagfors yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till driftbudget 

med tilläggsyrkande att återlägga till studieresor till gymnasiet som togs bort i 

budget 2020 på 250 tkr, och återlägga budget på 30 tkr till att återlägga 

skanner/skrivare på ÄBC 7-9 som planerats tas bort höstterminen 2021. Detta är 

två tilläggsyrkanden som också lärarnas fackförbund krävt i förhandling med 

verksamheten och vi anser att det behövs för att säkra kvalitén och öka 

attraktiviteten till vår gymnasieskola, samt minska stress, trängsel och öka 

flexibiliteten på ÄBC 7-9. Detta vill vi bekosta med att ta bort personalkaffe för 

kommunens verksamhet på 546 tkr. Vi anser att det är rätt att prioritera skolans 

ökade kvalité och attraktivitet. 

Tomas Pettersson (S) yrkar:  

att S yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till Driftbudget 2022 samt plan 

2023-2024 

att S yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till driftbudget i sin helhet 

att S yrkar avslag på Vs förslag angående studieresor och skrivare 
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Roger Brodin (M) yrkar:  

IOU ny rad 21     

Omdisponering från KLA till ökade insatser för stegförflyttning inom ESA  

-100 år 2022 

Konsekvensbeskrivning 

-100 000kr 

Deltagare i ESAs verksamhet coachas framåt mot nästa steg i resan till nästa jobb 

och för en del det första. Genom en omfördelning av pengar från Rally Sweden 

som flyttat ska dessa användas till att skapa ytterligare stegförflyttande aktiviteter 

för en eller flera deltagare. Pengarna kan användas till fördjupat befintligt arbete 

eller till nya aktiviteter.    

                                                                                               2022 

KLA rad 15 ändras till: Svenska rallyt flyttar.   500 

Omdisponering 100tkr till 

museiverksamheterna 

Järnvägsmuseet och Monica Zetterlundmuseet.  -100 

Omdisponering 100tkr från Rally Sweden till IOU  -100 

Omdisponering till ospecificerade event 

som gynnar besöksnäringen.    -300 

Konsekvensbeskrivning 

Svenska Rallyt flyttar. + 500 000kr. 

-100 000kr avsätts till de unika museer vi har i Hagfors. Järnvägsmuseet är en 

unik plats för avkoppling, nyfikenhet och lärande. Pengarna ska användas till 

marknadsföring för att locka fler lokala besökare men även besökare från övriga 

delar av Sverige och världen. 

-100 000kr omfördelas till IOU och läggs på ESA. Syftet är att pengarna används 

till stegförflyttning för deltagare inom verksamheten. 

SBA rad 19 samt 20 tas bort. 

Rad 21 flyttas upp till rad 19 
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Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer 

propositionsordning och finner att Tomas Petterssons (S) yrkande blir motförslag 

till liggande förslag genom votering. 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer 

propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom votering. 

Omröstningsresultat 

Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång: 

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

Nej-röst innebär bifall till Roger Brodins (S) yrkande  

Jens Fischer (OR)   Avstår  

Tomas Pettersson (S) Ja 

Peter Åkerström OR)   Avstår 

Anders Thörne (S) Ja 

Boo Westlund (OR)   Avstår  

Margret Bergkvist (S) Ja 

Stellan Andersson (C)   Avstår  

Yadviha Löf (SD)   Avstår 

Christina Axelsson (OR)   Avstår  

Pernilla Boström (S)  Ja 

Kristoffer Ejnermark (V)   Avstår 

Thony Liljemark (OR)   Avstår  

Håkan Lindh (S) Ja 

Birgitta Söderlund (OR)   Avstår  

Anita Grundqvist (S)  Ja 

Anna-Karin Berglund (C)   Avstår  

Katarina Carlsten (OR)   Avstår  

Erik Fröjel (S)  Ja 

Roger Brodin (M)  Nej  

Olof Bernt (SD)   Avstår 

Peter Brunius (OR)    Avstår    

Malin Ericsson (S) Ja 

Anders Karlsson (L)  Nej 

Jan Pfeiffer (OR)       Avstår  

Joakim Lander (S) Ja 

Anna Oskarsson (OR)   Avstår  

Margot Karlsson (S)  Ja 
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Tomas Braneby (OR)   Avstår  

Sten-Inge Olsson (S) Ja 

David Bildt (C)   Avstår  

Joline Hedell (V)   Avstår  

Thor Millvik (OR)   Avstår  

Åsa Johansson (S) Ja 

Jan Klarström (SD)   Avstår 

Nenne Westlund (OR)   Avstår  

 

12 ja-röster 

2 nej-röster 

21 avstår 

Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång: 

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 

Boo Westlund (OR) Ja 

Margret Bergkvist (S)  Nej 

Stellan Andersson (C) Ja 

Yadviha Löf (SD) Ja 

Christina Axelsson (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)   Nej 

Kristoffer Ejnermark (V)   Avstår 

Thony Liljemark (OR) Ja 

Håkan Lindh (S)  Nej 

Birgitta Söderlund (OR) Ja 

Anita Grundqvist (S)   Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Katarina Carlsten (OR) Ja 

Erik Fröjel (S)   Nej 

Roger Brodin (M)   Avstår 

Olof Bernt (SD) Ja 

Peter Brunius (OR)  Ja 

Malin Ericsson (S)  Nej 

Anders Karlsson (L) Ja 

Jan Pfeiffer (OR)     Ja 

Joakim Lander (S)  Nej 
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Anna Oskarsson (OR) Ja 

Margot Karlsson (S)   Nej 

Tomas Braneby (OR) Ja 

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

David Bildt (C) Ja 

Joline Hedell (V)   Avstår 

Thor Millvik (OR) Ja 

Åsa Johansson (S)  Nej 

Jan Klarström (SD) Ja 

Nenne Westlund (OR) Ja 

20 ja-röster 

12 nej-röster 

3 avstår 

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. 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:27 

§ 51 - 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-14 § 95 

Budgetkommitténs protokoll, 2021-05-24 § 2 

Kommunstyrelsens förslag till budget 

Förslag på sammanträdet 

Sten-Inge Olsson (S) yrkar:   

att punkt 9 Ombyggnation, utbyggnation och anpassning centralförrådet  

återremitteras för att utredas ytterligare. 

 

Tomas Pettersson (S) yrkar:  

att punkt 23 Miljö vid Råda Rastplats justeras till -250 000 kr år 2022 samt till -

250 000 kr år 2023 

 

att ny punkt 25 -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 -150000 kr år 2023 

Beslutsgång 

Punkt 9 Ombyggnation, utbyggnation och anpassning centralförrådet: 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer 

propositionsordning och finner bifall för Sten-Inge Olssons (S) yrkande genom 

acklamation.  

Punkt 23 Miljö vid Råda Rastplats 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer 

propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom votering. 

Punkt 25 faller på grund av omröstningsresultatet på punkt 23. 
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Omröstningsresultat 

Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång: 

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 

Boo Westlund (OR) Ja 

Margret Bergkvist (S)  Nej 

Stellan Andersson (C) Ja 

Yadviha Löf (SD) Ja 

Christina Axelsson (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)   Nej 

Kristoffer Ejnermark (V)  Nej 

Thony Liljemark (OR) Ja 

Håkan Lindh (S)  Nej 

Birgitta Söderlund (OR) Ja 

Anita Grundqvist (S)   Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Katarina Carlsten (OR) Ja 

Erik Fröjel (S)   Nej 

Roger Brodin (M) Ja 

Olof Bernt (SD) Ja 

Peter Brunius (OR)  Ja 

Malin Ericsson (S)  Nej 

Anders Karlsson (L) Ja 

Jan Pfeiffer (OR)     Ja 

Joakim Lander (S)  Nej 

Anna Oskarsson (OR) Ja 

Margot Karlsson (S)   Nej 

Tomas Braneby (OR) Ja 

Sten-Inge Olsson (S)  Nej 

David Bildt (C) Ja 

Joline Hedell (V)  Nej 

Thor Millvik (OR) Ja 

Åsa Johansson (S)  Nej 

Jan Klarström (SD) Ja 

Nenne Westlund (OR) Ja 
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21 ja-röster 

14 nej-röster 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2022 samt 

plan för åren 2023 och 2024 innebärande investeringar om år 2022 med 146 

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

Punkt 9 Ombyggnation, utbyggnation och anpassning centralförrådet 

återremitteras för att utredas ytterligare. 

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

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:27 

§ 52 - Utdebitering 2022  
Hagfors kommun har, 2021, tillsammans med 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-14 § 96 

Budgetkommitténs protokoll, 2021-05-24 § 1 

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/2021:335 

§ 53 - 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-14 § 99 

Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2021-06-07 

Målkortsrapportering, 2021-04-30 
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för första tertialet 2021. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:318 

§ 54 - 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-14 § 100 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-02 § 46 

Kommunchef Richard Bjöörns skrivelse, 2021-05-26 

Värdering av bowlinganläggning 

Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsbudget för investering i 

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

 

Beslutet skickas till: 

Kommunchef Richard Bjöörn 

Samhällsbyggnadschef  Louise Sjöholm  

Ekonomichef Jonas Nilsson 
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Dnr KS/2021:319 

§ 55 - Beslut om tilläggsanslag 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.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-14 § 101 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-02 § 47 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-05-26 

Förslag på sammanträdet 

Åsa Johansson (S) yrkar:   

att ärendets rubrik ändras och texten anpassas till beslutet. 
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Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer 

propositionsordning och finner bifall för Åsa Johanssons (S) yrkande genom 

acklamation.  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget om anpassningar inom förskolan 

Prästkragen. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag.  

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef  Louise Sjöholm  

Ekonom Sofia Eriksson  
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Dnr KS/2021:320 

§ 56 - Beslut om tilläggsanslag 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. Det bör dock nämnas att projektet är mycket komplext och 

prognosen är osäker, det kan komma att tillkomma ytterligare kostnader om fler 

oförutsedda händelser inträffar.  
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Utöver investeringsprojektet som omfattar badhusmiljön och det tredje 

omklädningsrummet genomför fastighetsenheten ett omfattande underhållsarbete 

av omklädningsrum och duschrum. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-14 § 102 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-06-02 § 48 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-05-26 

Förslag på sammanträdet 

Åsa Johansson (S) yrkar:   

att ärendets rubrik ändras och texten anpassas till beslutet. 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer 

propositionsordning och finner bifall för Åsa Johanssons (S) yrkande genom 

acklamation.  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsavdelningens förslag. 

Investeringen finansieras genom tilläggsanslag 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef  Louise Sjöholm  

Ekonom Sofia Eriksson  
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Dnr KS/2021:333 

§ 57 - 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-14 § 98 

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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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/2021:15 

§ 58 - Svar på interpellation  
Svar på interpellation från Kristoffer Ejnermark (V) angående statligt stöd för 

habiliteringsersättning 

Tack Kristoffer Ejnermark för interpellationen. 

 

Det stämmer precis som du själv är inne på att det är verksamheten som söker och 

hanterar statsbidrag, detta är inget som politiken vanligtvis är inblandad i. 

 

När det gäller möjligheten att söka statligt stöd för habiliteringsersättning infördes 

det stödet 2018. Det fanns då en osäkerhet kring huruvida stödet skulle kvarstå 

och denna osäkerhet medförde att det från högsta nivå i kommunens förvaltning 

bestämdes att stödet inte skulle sökas, detta var alltså inget politiskt beslut. 

 

Därefter har inte frågan varit uppe till diskussion förrän nu när du Kristoffer 

väckte den politiskt och presenterade fakta och regler kring stödet. 

 

Efter att jag tagit del av dina synpunkter agerade jag så snabbt som möjligt 

eftersom ansökningstiden för att ansöka om statsstödet löpte ut den 1 juni. På 

initiativ av mig och OR lyftes därför frågan i individ- och omsorgsutskottet den 

31 maj och ett enigt utskott beslutade då att verksamheten skulle söka det aktuella 

statsbidraget, som uppgår till nära 500 000 kronor, vilket också skedde samma 

dag. Verksamheten fick även i uppdrag att till nästa utskottsammanträde 

presentera ett förslag på hur det statliga stödet ska fördelas bland de som har 

daglig verksamhet inom LSS och uppbär habiliteringsersättning (52 personer), en 

ersättning som i dagsläget uppgår till 36 kronor per dag. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets ordförande Thony Liljemarks svar på 

interpellation, 2021-06-15 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad. 

 

Beslutet skickas till 

Kristoffer Ejnermark 
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Dnr KS/2021:344 

§ 59 - Avsägelse av uppdrag/Anders Thörne  

Anders Thörne (S) avsäger sig i skrivelse 2021-05-31 sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, vice ordförande i miljö- och byggnämnden och ledamot i 

Hagfors Energi AB.  

Handlingar i ärendet 

Anders Thörnes avsägelse, 2021-05-31 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller framställan. 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Anneli Svensson 

Hagfors Energi AB 

Personalenheten 

Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 
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Dnr KS/2021:345 

§ 60 - Val av vice ordförande till miljö- och 

byggnämnden  

Då Anders Thörne (S) avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i miljö- och 

byggnämnden ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022 

Handlingar i ärendet 

Valberedningens protokoll, 2021-06-28 § 2 

Beslut 

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Margret Bergkvist (S) till vice ordförande i 

miljö- och byggnämnden för mandatperioden 2019-2022. 

 

Beslutet skickas till 

Personalenheten  

Administrativa enheten 

Anneli Svensson 
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Dnr KS/2021:346 

§ 61 - Val av ledamot till miljö- och byggnämnden  

Då Margret Bergkvist (S) går in som vice ordförande i miljö- och byggnämnden 

ska fyllnadsval av ledamot göras för mandatperioden 2019-2022. 

Handlingar i ärendet 

Valberedningens protokoll, 2021-06-28 § 3 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Oliver Persson (S) till ledamot i miljö- och 

byggnämnden för mandatperioden 2019-2022. 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 

Anneli Svensson 
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Dnr KS/2021:347 

§ 62 - Val av ersättare till miljö- och byggnämnden  

Då Oliver Persson (S) går in som ledamot i miljö- och byggnämnden ska 

fyllnadsval av ersättare göras för mandatperioden 2019-2022. 

Handlingar i ärendet 

Valberedningens protokoll, 2021-06-28 § 4 

Beslut 

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Kenneth Henriksson (S) till ersättare i miljö- 

och byggnämnden mandatperioden 2019-2022. 

 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 

Miljö- och byggavdelningen 

Christina Axelsson 
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Dnr KS/2021:348 

§ 63 - Val av ledamot till Hagfors Energi AB  

Då Anders Thörne (S) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Hagfors Energi AB 

ska fyllnadsval göras för mandat perioden 2019-2023. 

Handlingar i ärendet 

Valberedningens protokoll, 2021-06-28 § 5 

Beslut 

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Anders Johansson (S) till ledamot i Hagfors 

Energi AB för mandatperioden 2019-2023. 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 

Christina Axelsson 
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Dnr KS/2020:430 

§ 64 - 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 

Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-09-03 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

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

 

Dnr KS/2021:23 

§ 65 - Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-05-31 §§ 37-47 

 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-14 §§ 92-121 

 

KS/2021:1 handling 2682 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

 

KS/2021:1 handling 2683 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

 

 
 

 

 

 


