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Dnr KS/2021:210

§ 37 - Taxa förskola och fritidsverksamhet
Hagfors kommuns taxa för förskola och fritidsverksamhet föreslås korrigeras
enligt nedanstående.
●

●

●

Förskolebarn som börjar på fritidshem betalar förskoleavgift till och med
sista juli och fritidshemsavgift från och med 1 augusti.
I nuvarande regler ändras avgiften från och med 1 september.
Dagavgift för fritidshem för barn vars föräldrar är arbetssökande eller
långtidssjukskriven ändras avgiften till 70 kr/dag från och med 2021-0601. Nuvarande taxa är 50 kr/dag.
Allmän förskola följer skolårets läsårstider och avgiftsfri allmän förskola
ska gälla från och med skolstart. Tidigare beslut om avgiftsfri allmän
förskola är från och med 1 september.

Förtydligande kring de olika punkterna:
●

●

●

Punkt 1 avser att kostnaden för fritidshem nu ändras och tas ut från 1
augusti mot tidigare 1 september. Detta då barn som går över från
förskola till förskoleklass oftast även startar med inskolning på
fritidshemmet innan skolan börjar.
Punkt 2, dagavgift för fritidshem, avser ett mycket litet antal barn och
denna form av skolbarnomsorg nyttjas i snitt bara av ett fåtal familjer och
i snitt endast 15-25 dagar /månad totalt. Utifrån att avgiften inte justerats
sedan år 1999 föreslås denna höjning. Efter kontroll av avgift för denna
tjänst i Värmland har flertalet kommuner just 70 kr/dag som avgift.
Punkt 3 avser allmän förskola, dvs den avgiftsfria barnomsorg för barn 35 år som vårdnadshavare kan välja. Tiderna för denna barnomsorg styrs
av förskolan och föreslås följa skolårets läsårstider så att barn med endast
allmän förskola ej har barnomsorg då skolan ej har verksamhet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen protokoll, 2021-05-17 § 87
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-04-26 § 30
Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins skrivelse, 2021-03-15 med förtydligande
2021-05-10
Bilaga - Regler och avgifter för förskola och fritidshem 2021
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxa för förskola och fritidsverksamhet:
●
●

Förskolebarn som börjar på fritidshem betalar avgift för förskola till och
med sista juli och fritidshemsavgift från och med 1 augusti.
Allmän förskola följer skolårets läsårstider och avgiftsfri allmän förskola
ska gälla från och med skolstart.

Nivån på 50 kr kvarstår och förvaltningen får i uppdrag att utreda en indexhöjning
tillsammans med övriga avgiftshöjningar som sker inom skolan inför 2022.
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Mia Grahn, rektor
Shanti Antonsson, rektor
Helén Källvik, ekonom
Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent
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Dnr KS/2021:15

§ 38 - Inkommen motion - Inventering av obebodda
hus
Centerpartiet i Hagfors har lämnat en motion där man skriver att precis som i
många andra kommuner finns en hel del obebodda hus i Hagfors kommun.
Centerpartiet förslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen tar initiativ
till att genomföra en inventering av obebodda hus.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-05-18
Centerpartiets motion – Inventering av obebodda hus, 2021-05-17
Beslut
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning.
Beslutet skickas till
Jens Fischer
Louise Sjöholm
Ingela Axelsson
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Dnr KS/2021:15

§ 39 - Inkommen interpellation
Kristoffer Ejnermark (V) har inkommit med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) och individ- och
omsorgsutskottets ordförande Thony Liljemark (OR) gällande varför
verksamheten inte sökt statligt stöd till habiliteringsersättning.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-05-28
Kristoffer Ejnermarks interpellation, 2021-05-25
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer och individ- och omsorgsutskottets
ordförande Thony Liljemark svarar på interpellationen på kommunfullmäktiges
nästkommande sammanträde.
Beslutet skickas till
Kristoffer Ejnermark
Jens Fischer
Thony Liljemark
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E-post
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Dnr KS/2021:290

§ 40 - Avsägelse av uppdrag/Lena Svensson
Lena Svensson (S) avsäger sig i skrivelse 2021-05-19 sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i barn- och
bildningsutskottet och ersättare i överförmyndarnämnden.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-05-20
Lena Svenssons avsägelse, 2021-05-19
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Gemensam överförmyndarnämnd
Personalenheten
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad
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Dnr KS/2021:324

§ 41 - Avsägelse av uppdrag/Linus Köhler
Linus Köhler (OR) avsäger sig i skrivelse 2021-05-27 sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-05-28
Linus Köhler avsägelse, 2021-05-27
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad
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Dnr KS/2021:292

§ 42 - Val av ledamot till miljö- och byggnämnden
Då Jan Bergqvist (S) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i miljö- och
byggnämnden ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Ingegärd Olsson (S) till ledamot i miljö- och
byggnämnden för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Miljö- och byggavdelningen
Personalenheten
Ingegärd Olsson
Christer Stenmark
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Dnr KS/2021:294

§ 43 - Val av ersättare till miljö- och byggnämnden
Då Ingegärd Olsson (S) går in som ledamot i miljö- och byggnämnden ska
fyllnadsval av ersättare göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Ida Säker (S) till ersättare i miljö- och
byggnämnden för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
Ida Säker
Christer Stenmark

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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Dnr KS/2021:293

§ 44 - Val av ledamot till valnämnden
Då Jan Bergqvist (S) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valnämnden ska
fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Ida Säker (S) till ledamot i valnämnden för
mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
Ida Säker
Thor Millvik
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E-post
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Dnr KS/2018:398

§ 45 - Svar på medborgarförslag om uppsättning av
välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad, 1
Tack för förslagen om marknadsföring genom skyltning vid infarten till
Ekshärad.
Vill börja med att be om ursäkt för att svaret dröjt. När det gäller själva syftet med
förslagen delar vi helt synen på att vi ska synas och vara välkomnande.
Frågan om skyltar är också en återkommande fråga som utretts i kommunen flera
gånger. Det har handlat om både typen av skyltar, dess placering, syfte samt drift
och underhåll.
Kommunen ansvarar idag för en digital skylt som står efter riksväg 62 i höjd med
flygplatsen. På denna kan vi informera om aktuella händelser eller nyheter.
Placeringen är vald utifrån att den täcker upp en stor del av den trafik som sker
både inom och genom kommunen.
Sedan tidigare finns också mer traditionella skyltar men dessa har över tid slitits
ner. För ett par år sedan undersöktes möjligheten att sätta upp skyltar vid
kommunens olika infarter. Denna tanke lades dock ner då de arrenden som
begärdes från markägare bedömdes vara alltför högt. Det har sedan dess också
tittats på andra möjligheter att lösa skyltning genom samverkan med flera aktörer
men intresset har visat sig vara relativt svagt.
Vi jobbar löpande med att se över våra tätortsmiljöer för att skapa en attraktiv och
levande bygd. De kan handla om allt från belysning och blommor till samtal med
fastighetsägare för att vi gemensamt ska erbjuda trivsamma miljöer att besöka, bo
och verka i. Utifrån de relativt höga kostnaderna som arrenden och framställning
av skyltar medför prioriterar kommunen inte Välkomstskyltar i nuläget. Vi
släpper dock inte tanken utan vi fortsätter ta med oss frågan i det fortsatta arbetet.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-17 § 88
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Medborgarförslag, 2018-10-18
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Utvecklingsenheten
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Dnr KS/2019:74

§ 46 - Svar på medborgarförslag 2 angående skylt vid
infarten till Ekshärad
Tack för förslaget om marknadsföring genom skyltning vid infarten till Ekshärad.
Vill börja med att be om ursäkt för att svaret dröjt. När det gäller själva syftet med
förslagen delar vi helt synen på att vi ska synas och vara välkomnande.
Frågan om skyltar är också en återkommande fråga som utretts i kommunen flera
gånger. Det har handlat om både typen av skyltar, dess placering, syfte samt drift
och underhåll.
Kommunen ansvarar idag för en digital skylt som står efter riksväg 62 i höjd med
flygplatsen. På denna kan vi informera om aktuella händelser eller nyheter.
Placeringen är vald utifrån att den täcker upp en stor del av den trafik som sker
både inom och genom kommunen.
Sedan tidigare finns också mer traditionella skyltar men dessa har över tid slitits
ner. För ett par år sedan undersöktes möjligheten att sätta upp skyltar vid
kommunens olika infarter. Denna tanke lades dock ner då de arrenden som
begärdes från markägare bedömdes vara alltför högt. Det har sedan dess också
tittats på andra möjligheter att lösa skyltning genom samverkan med flera aktörer
men intresset har visat sig vara relativt svagt.
Vi jobbar löpande med att se över våra tätortsmiljöer för att skapa en attraktiv och
levande bygd. De kan handla om allt från belysning och blommor till samtal med
fastighetsägare för att vi gemensamt ska erbjuda trivsamma miljöer att besöka, bo
och verka i. Utifrån de relativt höga kostnaderna som arrenden och framställning
av skyltar medför prioriterar kommunen inte Välkomstskyltar i nuläget. Vi
släpper dock inte tanken utan vi fortsätter ta med oss frågan i det fortsatta arbetet.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-17 § 88
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2021-04-27
Medborgarförslag, 2019-11-30
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Utvecklingsenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr KS/2021:23

§ 47 - Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-04-26 §§ 29-36
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-17 §§ 78-91
KS/2021:1 handling 2001
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
KS/2021:271 handling 1966
Medborgarförslag - önskemål om farthinder på del av Skålviksvägen, Hagfors
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
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