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Övriga Margot Karlsson (S) 
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Dnr KS/2021:28 

§ 191 - Verksamhets- och budgetuppföljning  

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-oktober uppgår till 

591,3 miljoner kronor (mkr) vilket är 11,1 mkr lägre än budget (1,8 %). SKR:s 

prognos från 2021-09-30 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 21:35) har 

använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat 

om totalt 22,9 mkr. Prognosen är dock fortsatt osäker. 

Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och 

därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt 

följande: 

● Barn- och bildningsutskottet 5,7 mkr 

● Individ- och omsorgsutskottet 6,6 mkr 

 

Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 12,3 mkr. 

Efter detta skulle ca 6,9 mkr återstå av avsättningen. Vidare antas hela, 7,6 mkr, 

av verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade kostnadsökningar inom 

Individ- och omsorgsutskottet, barn- och bildningsutskottet alternativt 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader 

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

för januari till och med september har skett, samtliga intäkter har bokförts på 

kommunledningsavdelningen. Kompensationen uppgår i prognosen hittills till 5,4 

mkr. Något beslut om förlängning av perioden finns idag inte. 

Utfördelning av löneökningspott för lönerevision per 2021-04-01 har skett. Av 

totala potten om 10,6 mkr har 10,3 mkr utfördelats. Återstående 0,3 mkr förbättrar 

kommunens årsprognos. Fördelningen till verksamheterna på årsbasis har 

fördelats enligt följande: 

Kommunledningsavdelningen 0,6 mkr 

Samhällsbyggnadsavdelningen 0,7 mkr 

Miljö- och byggnadsnämnd 0,1 mkr 

Barn- och bildningsutskott 3,1 mkr 

Individ- och omsorgsutskott 5,8 mkr 

 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 14,3 

mkr lägre jämfört med budget (1,9%). De större avvikelserna mot budget i 

helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är: 

● Individ och omsorgsutskott -11,2 mkr 

● Kommunledningsavdelningen +22,0 mkr 

● Samhällsbyggnadsavdelningen -2,4 mkr 

● Skatteintäkter o generella bidrag +22,9 mkr 
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Underskottet inom Individ- och omsorgsutskottet består av 7,5 mkr avseende en 

prognos för kostnader för skyddsutrustning med anledning av pandemin. I 

dagsläget finns inget beslut att kommunerna ska kompenseras för merkostnader 

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

motsvarande. 

 

Kommunledningsavdelningens prognostiserade överskott om 22,0 mkr avser 

beror på engångseffekter till allra största del. Här har bokförts resterande del av 

ersättning för coronarelaterade överkostnader för 2020 uppgående till 12,0 mkr, 

ersättning för höga sjuklönekostnader 5,4 mkr samt effekt vid likvidation av 

Hantverkaren 12 KB 3,4 mkr. Syftet med Hantverkaren 12 KB var enbart att 

formellt äga primusfastigheten. Fastigheten såldes under mars månad 2021 och 

det uppstod en realisationsvinst i bolaget. Nu planeras för likvidation av bolaget 

under hösten/vintern 2021 och då kommer realisationseffekten att flyttas till 

kommunen. 

 

Budgeterat resultat för 2021 enligt beslut i november 2020 av 

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

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +42,1 mkr (5,3%). 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-11-15 

Verksamhets- och budgetuppföljning Hagfors kommunkoncern 

Utskottens- och nämndernas kommentarer 

 

Förslag till åtgärder 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

avdelnings verksamhetsrapport. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:531 

§ 192 - Uppföljning av beslutad internkontrollplan för 

2020/2021  
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 om reglemente och plan för 

internkontroll. I bifogade dokumentet “Uppföljning 2020/2021 av beslutad 

internkontrollplan” redovisas resultatet av granskningen för 2020/2021. 

Eventuella identifierade brister och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra 

hanteringen i framtiden ingår i uppföljningen. I kolumnen för “uppföljning” i 

nämnda dokumentet följer samtliga utförda granskningsmoment. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-11-05 

Uppföljning 2020/2021 internkontrollplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad uppföljning av den interna 

kontrollen för 2020/2021. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomichef Jonas Nilsson 

Ekonom Tobias Persson  
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Dnr KS/2021:532 

§ 193 - Ny internkontrollplan för 2021/2022  
Enligt reglemente för internkontroll skall kommunstyrelsen besluta om en ny 

internkontrollplan för kommande period. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-11-05 

Förslag 2021/2022 internkontrollplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att en ny internkontrollplan för perioden 

2021/2022 godkänns. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomichef Jonas Nilsson  

Tobias Persson 
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Dnr KS/2021:595 

§ 194 - Beslut om julklappar till personalen  

Tillsvidareanställd, visstidsanställd personal samt aktuellt antal timanställd 

personal inom kommunens verksamheter föreslås 2021 få en julgåva. 

Julgåvan består av ett presentkort i valören 1 000 kr från Hela Hagfors. 

Kostnaden uppgår till 1 600 000 kronor och föreslås belasta årets resultat. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-11-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge en julgåva till personal inom kommunens 

verksamheter. Kostnaden belastar årets resultat. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomienheten 

Personalenheten 
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Dnr KS/2021:361 

§ 195 - Etableringsfunktion i Värmland - 

Samverkansavtal  

Ärende 

Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal om en 

gemensam etableringsfunktion. Hagfors kommun ställde sig tidigare under hösten 

bakom ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet. Det har nu resulterat i att ett 

förslag till samverkansavtal tagits fram. Detta reglerar bl. a styrning och ledning 

av den nya gemensamma funktionen samt finansieringen av densamma. När det 

gäller just finansieringen har en justering gjorts jämfört med det underlag som låg 

till grund för inriktningsbeslutet. I den ursprungliga tanken bedömdes att 

kommunernas långsiktiga nivå skulle vara 10 kr/invånare. Denna har nu justerats 

till 8 kr/invånare. Först året, 2022, finansieras verksamheten helt av de 

gemensamma resurser som finns kvar sedan kommunalförbundet Region 

Värmlands tid. År 2023 är kostnaden för kommunerna 4 kr/invånare vilken sedan 

ökar med 2 kr/år fram t o m 2025. 

Under arbetets gång har avstämningar och diskussioner skett med 

Värmlandsrådets arbetsgrupp. Avtalet har också granskats av regionjurist och 

kommunjurist. Avtalet presenterades vid Värmlandsrådets arbetsutskott den 

29/10.  

Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom avtalet och tog även ett 

ställningstagande till att de gemensamma resurserna får användas som en del av 

finansieringen enligt avtalsförslaget. 

Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och 

regionfullmäktige.  

Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31/12 - 2021.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 88 

Utvecklingsenhetens skrivelse 2021-10-17 

Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland 

Förslag till beslut 

1. Hagfors kommun ställer sig bakom förslaget till avtal. 

2. Avtalet ska beslutas av respektive ingående part. 

 

Beslutet skickas till: 

Region Värmland, mona.bjorn@regionvarmland.se 

Utvecklingsenheten  

mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
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Dnr KS/2021:539 

§ 196 - Revidering av informationssäkerhetspolicy  
Information behöver hanteras på ett säkert sätt som gör att var och en som lämnar 

eller samlar in information ska kunna förlita sig på att den är riktig, konfidentiell, 

tillgänglig och spårbar med respekt för individen och den personliga integriteten. 

Detta gäller oavsett om informationen behandlas manuellt eller automatiserat och 

oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Informationens säkerhet 

är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter och bolag inom Hagfors 

kommun.  

Hagfors kommun och dess bolag hanterar stora mängder information. Att 

information som kommunen hanterar i relation till anställda, förtroendevalda, 

brukare och allmänheten är korrekt utgör en grund för tillit och förtroende.  

Utifrån förändringar i lagstiftningen har administrativa enheten arbetat fram ett 

förslag till reviderad informationssäkerhetspolicy. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 89 

Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2021-11-04  

Reviderad informationssäkerhetspolicy  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad informationssäkerhetspolicy för 

Hagfors kommun. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Administrativa enheten 
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Dnr KS/2021:576 

§ 197 - Grävföreskrifter och grävtaxa att gälla från och 

med 2022-01-01  

I Hagfors kommun krävs tillstånd för att gräva i allmän mark eller i övriga ytor 

som ägs av Hagfors kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen på Hagfors 

kommun handlägger varje år ett tiotal ansökningar om grävtillstånd. 

Handläggningstiden för dessa varierar beroende på arbetets omfattning och 

komplexitet. Med nuvarande rutiner är bestämmelser för grävning inte utförligt 

beskrivna, vilket medför en osäkerhet för de som avser gräva i kommunens mark, 

samt försvårar handläggning för kommunen. Ingen avgift för handläggning av 

grävtillståndet debiteras med nuvarande rutiner.  

Vid grävning i grönytor eller hårdgjorda ytor ställer Hagfors kommun krav på att 

den som gräver ska återställa ytan. Även om en hårdgjorda yta återställs korrekt 

påverkas livslängden negativt. Med nuvarande rutiner ersätts inte kommunen för 

den långsiktiga skada som görs på vägar och övriga hårdgjorda ytor.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har, med hjälp av konsult, tagit fram ett förslag på 

grävföreskrifter samt grävtaxa, vilka ger Hagfors kommun möjlighet till att 

debitera handläggningstid, återställning av ytor samt reglerar kompensation för 

den långsiktiga skada som görs på ytan. Dokumenten skapar också förutsättningar 

för en tydlig och likvärdig hantering av den här typen av ärenden. Entreprenören 

ges möjlighet att på ett tidigt stadie veta vad som åligger denna i ansvar och vad 

som förväntas i utförande, det blir enklare att kalkylera och samarbetet mellan 

entreprenören och kommunen bedöms förbättras då det tydliggörs tidigt vilka 

villkor och ansvar som föreligger.  

Många kommuner arbetar med att förbättra sina föreskrifter, och grävtaxa har 

blivit ett allt vanligare verktyg för kommunerna. I dagsläget tillämpas beslutade 

taxor i Hammarö, Karlstad, Grums, Kil, Torsby, Kristinehamn, Årjäng, Arvika 

samt Säffle.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 92 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-11-17 

Förslag till föreskrifter: Grävning i kommunal mark, Anvisningar och regelverk 

för grävning och återställande på kommunal mark 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till grävföreskrifter med grävtaxa att gälla 

från och med 2022-01-01. 
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Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

GVA- chef Emil Florell  

Driftledare Malin Skoog 

Kommunikatör Jenny Fridberg 
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Dnr KS/2021:405 

§ 198 - Revidering av delegeringsordning  
Administrativa enheten har arbetat fram ett förslag till revidering av 

gällande  delegeringsordning.  

Förändringar och tillägg har genomförts utifrån förslag och synpunkter som 

har  kommit in från kommunstyrelsens verksamhetsområden.  

Den reviderade delegeringsordningen föreslås gälla från och med 2022-01-01.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 90 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 118 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-11-29 § 162 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse 

Förslag på reviderad delegeringsordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning 

att  gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2020:248 

§ 199 - Förslag till beslut om Utformning av 

Hagforsvägen, Hagfors  

Hagforsvägen i Hagfors tätort är beslutad att stängas för genomfart av 

fordonstrafik. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att presentera de 

två alternativ för avstängningen som diskuterats samt vilka förutsättningar som 

krävs för att respektive alternativ skall kunna genomföras. De alternativ som 

presenteras är likvärdiga i funktion avseende trafiksäkerhet, 

parkeringsmöjligheter, underhållsaspekter och moderna standard. I båda 

alternativen föreslås gångfartsområde för de sektioner där fordon och oskyddade 

trafikanter rör sig tillsammans.  

 

Alternativ A: ca 6,5 miljoner  

Placering av vändplan i södra änden av Hagforsvägen innebär  

1. Breddning av vägsektion i norra infarten mot Parkvägen för att uppfylla 

standarden för Gång-och cykelväg + körbana.  

2. En refug med avsmalning som hastighetsdämpande åtgärd där GC-vägen 

upphör och Gångfartsområdet tar vid.  

3. Parkeringar för Blinkenbergsparkens besökare anläggs på den ytan som 

idag är en vegetationsbeklädd klippa, med infart från Norrings Väg. (Se 

bilaga 1). Den utpekade ytan för parkeringsplatserna kan komma att 

medföra utökade kostnader då området dels har berg i dagern och idag 

har höjdskillnader som måste hanteras för att parkeringsytan skall bli 

funktionell.  

 

Observera att alternativet är grovt kalkylerat då det inte är möjligt att fastställa 

exakt hur parkeringsytan kan genomföras och vilka åtgärder som kommer krävas 

utan ytterligare projektering och utredning av markförutsättningar och metoder 

för anläggning.  

Då det är berg i dagern som kan komma att innebära att sprängning måste ske 

samt att det konstaterats finnas förorenad mark i anslutning till området kan 

kostnadsbilden komma att förändras väsentligt jämfört mot den preliminära 

bedömningen. Mot bakgrund av de omständigheter och osäkerheter som finns 

kring alternativet avråder avdelningen från att gå vidare med Alternativ A.  

 

Alternativ B: 4,5 miljoner 

Placering av vändplan i norra änden av Hagforsvägen innebär  

1. Avsmalning av vägsektion för enbart Gång-och cykelbana i norra infarten 

mot Parkvägen.  

2. Gång och cykelbana övergår i Gångfartsområde vid vändplanen.  

3. Parkeringar iordningställs på yta nedanför Lekplatsen.  
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4. Parkeringar iordningställs på ytan längs Norrings Väg. (Se bilaga 2). 

 

Verksamheten bedömer inte att det finns några försvårande omständigheter som 

kan innebära väsentliga kostnadsförändring inom ramen för alternativ B.  

 

Alternativ B kan kompletteras med en utökad parkeringsyta i enlighet med det 

förslag på besöksparkeringar som finns i Alternativ A, se bilaga 3 “Justerat 

Alternativ B. Kostnaderna för Alternativ B bedöms vid en sådant komplettering 

bli likvärdiga som Alternativ A om parkeringsytan kompletteras.  Det är dock värt 

att notera att en sådan komplettering också innebär samma osäkerheter och 

utredningsbehov som i Alternativ A med hänsyn till berg och förorenad mark.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har på uppdrag av kommunledningsutskottet 

genomfört en enkätundersökning där de boende längst gatan fått möjlighet att 

rösta på det alternativ som de finner lämpligast. I samband med 

enkätundersökningen genomfördes också ett informationsmöte där de boende fick 

möjlighet att ställa frågor och få mer information om respektive alternativ.  

Sammanlagt kom det in 16 enkätsvar, varav 13 röstade på alternativ A och 3 på 

alternativ B.  

 

Kommunledningsutskottet beslutade 2021-11-23 § 23 att ge 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att gå vidare och verkställa alternativ A 

med en stängning i gatans södra ände mot Blinkenbergsparken.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 93 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-11-17 

Bilaga 1 - Alternativ A 

Bilaga 2 - Alternativ B 

Bilaga 3 - Justerat alternativ B 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med 6,5 mkr för 

färdigställande enligt förslag A. 

Protokollsanteckning 

Roger Brodin, Moderaterna anser att åtgärder i området kring gamla tvätten vid 

Hagforsvägen ska utföras på ett sådant sätt att sprängning kan undvikas, detta i 

syfte att så långt som möjligt undvika störningar i förorenad mark.  

Gällande parkering för besökare till Blinkenbergsparken kan en upprustning av 

den gamla avstjälpningsplatsen längs Filarevägen som av Hagfors Markplanering 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 17/46 

  

2021-12-06 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

schaktades ut till en parkering under 60-talet innebära ett alternativ för besökare 

att stå på. Idag är det en parkering för boende i området och då fyra lägenhetshus 

har rivits kan parkeringen utnyttjas i större grad av icke boende i området. Vidare 

kan man åter ta upp infart från norr enligt gammal bilväg mellan Filarevägen och 

Hagforsvägen in mot ”Bankbynninga” och där anlägga ett antal 

besöksparkeringar till parken.  (Då ej för genomfart.) 

 

Beslutet skickas till: 

Projektledare Elin Kask 

GVA-chef Emil Florell 

Ekonom Sofia Eriksson 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm  
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Dnr KS/2021:574 

§ 200 - Förslag på läsårstider 2022-2023  

Läsåret för alla elever inom förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasium 

skall omfatta 178 dagar. Höstlov infaller under v.44, sportlov under vecka 9, samt 

påsklov veckan efter påsk, vecka 16.  

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 114 

Barn- och bildningschefs tjänsteskrivelse 2021-11-15 

Bilaga läsårstider 2022-2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Höstterminen för elever omfattar tiden 2022-08-15 – 2022-12-22 

Vårterminen för elever omfattar tiden  2023-01-10 – 2023-06-09 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Marie-Louise Karlsson, Serviceenheten 
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Dnr KS/2021:462 

§ 201 – Svar på revisionsrapport Samverkan mellan 

kommunen och Regionen avseende psykisk ohälsa 

bland barn och unga  
Utifrån revisionsrapporten “Granskning av samverkan mellan region och 

kommun kring barn och unga med psykisk ohälsa” har här individ- och 

omsorgsavdelningen i samarbete med barn- och bildningsavdelningen 

sammanställt svaret från Hagfors kommun. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 115 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-11-29 § 166 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Socialchef Maria Perssons tjänsteskrivelse 2021-11-01 

Svar gällande revision psykisk ohälsa bland barn och unga 

Revisionsrapport “Granskning av samverkan mellan region och kommun 

kring barn och unga med psykisk ohälsa” 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bifogat svar gällande revision psykisk ohälsa bland 

barn och unga. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisorerna 

Skolchef, Jenny Dahlin 

Socialchef, Maria Persson  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 20/46 

  

2021-12-06 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:552 

§ 202 - Ansökan om tillfälligt utökad barngrupp, 

föräldrakoopertivet Storken  

Den 4/11 inkom den fristående förskolan Storken med en ansökan om att få utöka 

antalet platser tillfälligt inom verksamheten från idag 17 platser till 18 platser från 

2022-01-01(Se ansökan i bilaga) samt utöka med ytterligare en plats, till 19 

platser, från 2022-04-01. Dessa utökningar önskas göras under perioden 2022-01-

01 till 2022-06-30 respektive 2022-04-01 till och med 2022-06-30. 

 

Konsekvenser 

I upptagningsområdet centrala Hagfors finns idag tre kommunal förskolor och två 

fristående förskolor. Dessa har följande organisation: 

 

Förskoleenhet Fristående Kommunal Antal 

platser 

Antal fyllda 

platser 

12/11 

Asplund   x 37 37 

Treklövern  x 58 42 

Milan  x 111 100 

Kojan x  19 19 

Storken x  17 16 

 

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

ganska stabilt i jämförelse med andra områden inom kommunen,  vilket gett ett 

högt tryck på barnomsorgsplatser inne i centrala Hagfors. 

 

Trend antal födda område Hagfors: 

Observera att mätdatum är 21/9, 2021.  

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 21/46 

  

2021-12-06 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 116 

Barn- och bildningschefs tjänsteskrivelse 2021-11-15 

Ansökan om utökning platser Storken 2021-11-04 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den tillfälliga utökningen av 

platser från 17 till 18 under perioden 1 januari till 30 juni och ytterligare en 

tillfällig utökning med ytterligare en plats, från 18-19 platser,  under 

perioden 1 april till 30 juni 2022. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Shanti Antonsson, rektor 

Mia Grahn, rektor 

Helén Källvik, ekonom  

Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent 

Fristående förskolan Storken, styrelsen, e-post: 

ordforande.storkenhagfors@gmail.com 
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Dnr KS/2021:575 

§ 203 - Utredningsuppdrag för kulturarvsmiljöer  

Detta ärende har initierats utifrån ett politiskt initiativ från Oberoende Realister. 

I översiktsplanen för Hagfors kommun från 2000 finns en rad mål formulerade för 

kommunens kulturarvsmiljöer. Ambitionen var att bli en kommunen där 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kulturminnen och miljöer tas till vara på så 

sätt att deras värden blir kända och därmed ingår i befolkningens kulturarv på ett 

aktivt sätt. Med hjälp av nio målsättningar skulle detta genomföras, med start 

2002. De uppsatta målen var: 

1. inventeringen av särskilt beaktansvärda byggnader uppdateras och revideras 

med en bevarandestrategi  

2. införa områdesbestämmelser där bygglovsplikten utökas för att skydda 

kulturhistoriskt intressanta miljöer 

3. påbörja arbetet med upprättandet av ett kulturmiljöprogram där de områden 

med höga kulturvärden inventeras  

4. verka för att områden med kulturmiljövärden och kulturminnen i skogen blir 

kända genom att modern GIS-teknik införs där data kan delas av kommunen, 

Stora Enso och skogsägarföreningar  

5. upprätta ett program för omfattningen och bevarande av lantbrukets äldre 

kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse  

6. i samarbete med Länsstyrelsen och Värmlands Museum inventera gamla 

värdefulla industrimiljöer och industrihistoriska minnesmärken med syfte om 

bevarande samt att göra dessa mer kända och tillgängliga. 

 

Här poängteras att vid all planering ska vi slå vakt om den lokala kulturella 

identiteten genom att lyfta fram våra orters särart och historia i ny arkitektur och 

omgivningsutformning. Och att ett arkitekturprogram bör upprättas för 

kommunen i vilket man ökar kunskapen och medvetandet över bygdens kulturella 

arv både vad avser byggnadsmiljöer som naturmiljöer.  I samband med detta gavs  

uppdrag till arkeologen Susanne Axelsson, tidigare verksam vid Värmlands 

Museum, att beskriva Hagfors forntidshistoria och fornlämningarnas betydelse.  

 

Dessutom anges att det inom kommunen också finns hundratals beaktansvärda 

byggnader och miljöer från Hagfors senare historia. En inventering gjordes av 

Värmlands Museum under åren 1975-78. De flesta beaktansvärda byggnaderna 

som nämns där är uppförda under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Efter 

beskrivningen av Hagfors tidiga historia, följer en uppräkning av kommunens 

viktigaste kulturmiljöer. Miljöbeskrivningarna återges också i översiktsplanens 

del II, 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 23/46 

  

2021-12-06 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

 

En förhållandevis lång tid har gått sedan dessa mål sattes upp. Även 

inventeringarna som gjordes behöver uppdateras då synen på vårt kulturarv på 

många sätt förändrats. En tydlig förändring som skett är värderingen av vårt 

industriella kulturarv som genom åren starkt uppgraderats och därmed behöver en 

helt ny översyn utifrån nya riktlinjer. Ett kulturarv som dessutom har en stor 

betydelse för vår bygd och utgör en viktig och omfattande andel av den. 

 

Flera andra större förändringar har skett under de tjugo år som gått. En av 

förändringarna är förståelsen av forntid i vår kommun, där de senaste årens 

arkeologiska undersökningarna framför allt i kommunens norra delar har  gett en 

helt ny bild med stor fyndrikedom. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 117 

Tjänsteskrivelse Kulturarvsmiljö 2021-11-15 

Översiktsplan Hagfors kommun 2000. 

Inventering gjord av Värmlands Museum 1975-78. 

Beslut 

Utifrån ovanstående föreslås att barn- och bildningsavdelningen får i uppdrag att 

påbörja ett långsiktigt arbete med en ny översikt över kommunens 

kulturarvsmiljöer där en prioritering tas fram för vilka miljöer som ytterligare 

behöver undersökas, beskrivas och ges ett skydd. För delar av detta arbete krävs 

anlitande av extern expertis för att få ett gediget grund- och beslutsunderlag. En 

plan för arbetet kommer att presenteras under 2022. 

Protokollsanteckning 

Roger Brodin, Moderaterna ställer sig bakom ett utredningsuppdrag. 

Upplevelsen idag är att det pågår ett kulturinventeringsarbete men att det finns 

stora möjligheter att utöka samverkan mellan olika parter. 

Genom att ta vara på kulturen kan vi skapa förutsättningar för ett ökat intresse för 

kulturfenomen i och kring Hagforsbygden men även för hela Värmland.  

Målgruppen skall vara invånare i såväl Hagfors kommun som hela Värmland 

samt turism sett till ett internationellt perspektiv. Vi har mycket att vara stolta 

över och det ska vi visa upp.  

Informerar att dialog har förts sedan tidigare med politikerkollegor inom 

Värmlandssamverkan, Region Värmland samt att frågor/synpunkter lyfts till 

tjänstepersoner och ordförande för Värmlands museum gällande en ökad 
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intensitet kring de kulturella företeelser vi har och har haft i hela Värmland och 

däribland Hagfors. Inte minst industrikulturen är intressant. 

Roger anser att vi ska arbeta för bred samverkan och att det kan vara aktuellt att 

sammanföra en grupp politiker från Hagfors med Region Värmlands Kultur- och 

bildningsnämnd (KBN) där hela eller delar av Värmlands museums styrelse bör 

bjudas in. 

Representation från Hagfors finns idag i KBN. Roger Brodin sitter som ersättare 

för Moderaterna. 

Sverigedemokraterna ställer bakom protokollsanteckningen. 

Beslutet skickas till 

Tina Bergenbrink, Kultur och bibliotekschef 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 
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Dnr KS/2021:588 

§ 204 - Nominering till kulturstipendiet 2021  

Hagfors kommun delar årligen ut ett kulturstipendium. Stipendiet kan delas ut till 

personer, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärksammade 

insatser för Hagfors kommun eller till begynnande lovande förmågor. 

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-11-29 

Nomineringar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att presentera 2021 års kulturstipendiat på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2021. 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 26/46 

  

2021-12-06 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:581 

§ 205 - Vård- och omsorgstaxa 2022  
Vård- och omsorgstaxan gäller de som fått en insats beviljad enligt 

socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen såsom hemtjänst-, hemsjukvårds-

, och/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.  

Förändringar föreslås på hur avgiftsutrymmet beräknas i samband med att äkta 

makar genom inflytt på särskilt boende blir SÄBO. I övrigt justeras Vård- och 

omsorgstaxan inför 2022 genom indexreglerade höjningar.  

Samtliga ändringar är markerade med röd text i förslag till reviderad vård- och 

omsorgstaxa, belopp inom parentes anger avgiften för föregående år. En 

korrigerad version publiceras på hagfors.se när taxan för 2021 är antagen av 

kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-11-29 § 161 

Socialchef MariaPersson tjänsteskrivelse 

Förslag till reviderad vård- och omsorgstaxa för år 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad vård- och omsorgstaxa för 

år 2022. 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, Socialchef 

Daniela Eriksson, Avgiftshandläggare 

 

  

http://www.hagfors.se/
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Dnr KS/2021:582 

§ 206 - Reviderat reglemente för pensionärsrådet 
För samverkan med pensionärsföreningar genom Hagfors kommuns 

pensionärsråd har det funnits ett normalreglemente som efter den senaste 

revideringen gäller från 2012-01-04. Inför 2022 föreslås härmed ett reviderat 

reglemente gälla som är mer samstämmigt med förslag till reviderat reglemente 

för rådet för funktionshinderfrågor. De två reglementena är reviderade med 

bibehållet syfte att skapa en arena för samverkan och ömsesidigt 

informationsutbyte mellan företrädare för intresseorganisationerna och Hagfors 

kommun. 

 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-11-29 § 164 

Socialchef Maria Perssons tjänsteskrivelse  

Förslag till reglemente för kommunalt pensionärsråd, Hagfors kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reviderat reglemente för kommunalt pensionärsråd, 

Hagfors kommun. 

Beslutet skickas till 

Socialchef, Maria Persson 

Ordförande och aktuella representanter för föreningar inom pensionärsrådet  
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Dnr KS/2021:586 

§ 207 - Reviderat reglemente för kommunalt råd för 

funktionshinderfrågor  
Råd för funktionshinderfrågor är en arena för samverkan med föreningar inom 

funktionshinderområdet och Hagfors kommun. För rådet har det funnits ett 

normalreglemente som efter den senaste revideringen gäller från 2011-12-27. 

Inför 2022 föreslås härmed ett reviderat reglemente gälla som är mer 

samstämmigt med förslag till reviderat reglemente för pensionärsrådet. De två 

reglementena är reviderade med bibehållet syfte att skapa en arena för samverkan 

och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för intresseorganisationerna 

och Hagfors kommun. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-11-29 § 165 

Socialchef Maria Perssons tjänsteskrivelse  

Förslag till reglemente för kommunalt råd för funktionshinderfrågor, Hagfors 

kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reviderat reglemente för kommunalt råd för 

funktionshinderfrågor, Hagfors kommun. 

Beslutet skickas till 

Socialchef, Maria Persson 

Ordförande och aktuella representanter för föreningar inom rådet för 

funktionshinderfrågor 
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Dnr KS/2021:589 

§ 208 - Interkommunal ersättning för förskola, 

fritidshem, förskoleklass och grundskola 2022  

Kommunerna i Värmland har enats om att använda en gemensam modell för 

beräkning av interkommunala ersättningar för förskola, pedagogisk omsorg, 

fritidshem förskoleklass och grundskola. Beräkningen ska utgå från budget och 

justeras inför varje kalenderår 

Handlingar i ärendet 

Ekonom Helén Källviks skrivelse, 2021-11-26 

Beslut 

Den interkommunala ersättningen för kalenderåret 2022 fördelas enligt följande: 

    Kronor per år 

Förskola, 1-3 år max 15 tim/vecka             133 089 

Förskola, 1-3 år över 15 tim/vecka             135 066 

Förskola, 4-6 år max 15 tim/vecka             131 725 

Förskola, 4-6 år över 15 tim/vecka             133 702 

Fritidshem       34 699 

Förskoleklass       82 124 

Grundskola år 1-3      88 725 

Grundskola år 4-6      99 046 

Grundskola år 7-9     103 600 

Grundsärskola, tillägg grundskola             198 064 

Avstämningstidpunkter är för årets tolv månader 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 

15/6, 15/7 eller 25/8 (juli), 25/8, 15/9, 15/10, 15/11 och 15/12. Ersättning lämnas 

för maximalt sex månader per termin. 

Beslutet skickas till 

Skolchef/Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 
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Dnr KS/2021:591 

§ 209 - Interkommunal ersättning för 

gymnasieutbildning 2022  

Varje år ska prislista fastställas för de utbildningar kommunen anordnar i egen 

regi. Prislistan fastställs utifrån budgeterade belopp. 

Kommunerna i Värmland har enats om en gemensam modell för att beräkna den 

interkommunala ersättningen för köp och försäljning av gymnasieplatser. Alla 

kommuner har tecknat ett samverkansavtal där de flesta detaljer är reglerade. 

Handlingar i ärendet 

Ekonom Helén Källviks skrivelse, 2021-11-26 

Beslut 

Den interkommunala ersättningen för kalenderåret 2022 fördelas enligt följande: 

Program   Kronor per år 

Barn och fritid   108 507 

Bygg och anläggning  121 614 

Bygg och anläggning, lärling  102 172 

El och energi   133 926 

Fordon och transport  150 754 

Industritekniska  142 884 

Vård och omsorg   137 406 

Ekonomi      95 408 

Naturvetenskap   114 602 

Samhällsvetenskap   108 846 

Teknik    101 320 

Introduktion    225 818 

Introd, särskild underv grupp  322 990 

Särskola   459 120 

För elever som går på nationell idrottsutbildning (NIU) används 

Riksidrottsförbundets rekommenderade NIU-avgift. 

Bidrag för elever på introduktionsprogrammet, programinriktat individuellt val, 

ersätts enligt riksprislistans nivå. 

Avstämningstidpunkter är för årets tolv månader 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6 

(juni), 31/8  (juli), 31/8 (augusti), 15/9, 15/10, 15/11 och 15/12. Ersättning lämnas 

för maximalt sex månader per termin. 
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Beslutet skickas till 

Rektor Carina Ek-Stenmark 

Rektor Eva-Lena Jonsson 

Skolstrateg Anneli Åslund 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 
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Dnr KS/2021:592 

§ 210 - Ersättning till fristående förskola, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola 2022  

Kommunerna ska senast i december varje år fatta beslut om vilket bidrag de 

fristående skolorna ska få för nästkommande år. Vilka delar som ska ingå i 

bidraget är reglerat i skollagen. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i 

förekommande fall ett individuellt tilläggsbelopp. 

Ersättningen till fristående förskoleenheter beräknas från och med år 2021 enligt 

den resursfördelningsmodell som kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 §160 

Handlingar i ärendet 

Ekonom Helén Källviks skrivelse, 2021-11-26 

Beslut 

Grundbeloppen för bidrag till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och 

grundskola för kalenderåret 2021 fördelas enligt följande: 

    Kronor per år 

Förskola, grund   120 190 

Förskola,1-3 åringar         6 026 

Förskola, 4-6 åringar         4 579 

Förskola, tillsynstid max 15 tim/vecka        4 255 

Förskola, tillsynstid över 15 tim/vecka        6 350 

Förskola, socioekonomiskt tillägg     2077/752/0 

Förskola, öppettider   3 436-4 242 

Fritidshem        36 781 

Förskoleklass      87 052 

Grundskola år 1-3       94 048 

Grundskola år 4-6   104 989 

Grundskola år 7-9   109 816 

Avstämningstidpunkter är för årets tolv månader 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 

15/6, 15/7 eller 25/8 (juli), 25/8, 15/9, 15/10, 15/11 och 15/12. Ersättning lämnas 

för maximalt sex månader per termin. 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 

Rektor Mia Grahn 

Rektor Shanti Antonsson 

Målargården, Herlenius väg 3, 683 40 Uddeholm 
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Storken, Ängfallhedsvägen 110, 683 33 Hagfors 

Kojan, Filarevägen, 683 31 Hagfors 

Bushuset, Grinnemovägen 8, 680 50 Ekshärad 

Bergatrollet, Bergsängs skola, 683 92 Hagfors 

Stubbar och Kottar, Gustav Janssons Väg 1, 684 31 Munkfors 
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Dnr KS/2021:593 

§ 211 - Ersättning till fristående gymnasieskolor 2022  

Kommunerna ska senast i december varje år fatta beslut om vilka bidrag de 

fristående skolorna ska få. För de utbildningar som finns i Hagfors kommun 

ersätts friskolorna med samma summa som budgeteras för kommunens egen 

gymnasieskola. Vilka delar som ska ingå i bidraget är reglerat i skollagen 

Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i förekommande fall ett individuellt 

tilläggsbelopp. För de utbildningar som ges inom samverkansområdet i Värmland 

och Hagfors kommun inte erbjuder fattas beslut utifrån samverkansområdets 

gemensamma prislista i januari 2022. 

Handlingar i ärendet 

Ekonom Helén Källviks skrivelse, 2021-11-26 

Beslut 

Grundbeloppen för bidrag till fristående gymnasieskolor för kalenderåret 2022 

fördelas enligt följande: 

Program   Kronor per år  

Barn och fritid   115 018 

Bygg och anläggning  128 911 

Bygg och anläggning, lärling  108 302 

El och energi   141 961 

Fordon och transport  159 799 

Industritekniska  151 457 

Vård och omsorg  145 650 

Ekonomi   101 132 

Naturvetenskap  121 478 

Samhällsvetenskap  115 377 

Teknik   107 399 

För elever som går på nationell idrottsutbildning (NIU) används 

Riksidrottsförbundets rekommenderade NIU-avgift. 

Bidrag för elever på introduktionsprogrammet, programinriktat individuellt val,  

ersätts enligt riksprislistans nivå. 

Avstämningstidpunkter är för årets tolv månader 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6 

(juni), 31/8 (juli), 31/8 (augusti), 15/9, 15/10, 15/11 och 15/12. Ersättning lämnas 

för maximalt sex månader per termin. 
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Beslutet skickas till 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 

Rektor Carina Ek-Stenmark 

Rektor Eva-Lena Jonsson 

Skolstrateg Anneli Åslund 

Fria Läroverken i Sverige AB, c/o Marginalen, Box 26134, 10041 Stockholm 

ForshagaAkademin, 66732 Forshaga 

Lillerudsgymnasiet AB, Lillerud, 66050 Vålberg 

Academia AB/Praktiska gymnasiet, prisbeslut@academia.se 

NTI Gymnasiet Sverige AB, Box 213, 10124 Stockholm 

Thorengruppen AB, Nygatan 25, 90329 Umeå 

Global bildning AB - Karlstads Globala gymnasium, Skiljevägen 18, 18256 

Danderyd 
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Dnr KS/2021:594 

§ 212 - Interkommunal ersättning för vuxenutbildning 

2022  

Vuxenutbildningen i Hagfors utnyttjas även av andra kommuner i Värmland. 

Hemkommunen beslutar om utbildning och föreslås debiteras enligt följande. 

Handlingar i ärendet 

Rektor Mattias Schelins och ekonom Helén Källviks skrivelse, 2021-11-26  

Beslut 

Den interkommunala ersättningen för kalenderåret 2022 för vuxenutbildning: 

Kurs  

Yrkesvux vård/BF/service  55 kr/poäng 

Yrkesvux vård/BF/service  

inkl extra stöd    75 kr/poäng 

Yrkesvux industri  85 kr/poäng 

Yrkesvux industri inkl extra stöd 105 kr/poäng 

Yrkes-SFI vård/BF/service  85 kr/poäng 

Yrkes-SFI industri  103 kr/poäng 

Gymnasiekurser - teoretiska             50 kr/poäng 

Grundvux   50 kr/poäng 

Komvux som särskild utbildning 150 kr/poäng 

Komvux som särskild utbildning,  

yrkesvux   280 kr/poäng 

SFI, yrkesinfärgad              74 kr/h 

SFI, praktisk   89 kr/h 

Vidarefakturering av tex NTI  Debiterat pris + 15 % 

 

Beslutet skickas till 

Studie- och yrkesvägledare Viktoria Hedelin 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 

Munkfors kommun 

Sunne kommun 

Torsby kommun 

Filipstads kommun 
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Dnr KS/2021:23 

§ 213 - Anmälningsärenden  

Dnr KS 2021/32, handling 5167  

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3827-21 

Dnr KS 2021/32, handling 5168  

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 2662-21 

Dnr KS 2021/32, handling 4695  

Förvaltningsrätten i Karlstad, Underrättelse Mål nr 5025-21 

Dnr KS 2021/32, handling 5080  

Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 4464-21 

Dnr KS 2021/32, handling 4986  

Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 4464-21 

Dnr KS 2021/32, handling 5056  

Högsta förvaltningsdomstolen, Beslut Mål nr 6242-21 samt 6243-21 

Dnr KS 2021/388, handling 4779  

IVO begäran om komplettering, IVO 

Dnr KS 2021/49, handling 4703  

IVO överlämnar klagomål på er verksamhet – IVO 

Dnr KS 2021/49, handling 5138  

IVO överlämnar klagomål på er verksamhet - IVO 

Dnr KS 2021/4, handling 4693  

Statistik Hagfors Friskvårdcentral juli-september 2021 

Dnr KS 2021/498, handling 5084  

Hjälpmedelsnämnden, Protokoll sammanträde 21112 

Dnr KS 2021/4, handling 5087  

Värmlands läns vårdförbund, Protokoll sammanträde 211015 

Dnr KS 2021:2, handling 4717 

Miljö- och byggavdelningens Inspektionsrapport, ÄBC gymnasiet 

Dnr KS 2021:2, handling 4719 

Synpunkt/fråga angående svårighet att komma i kontakt med kultur/fritidsverksamhet 

Dnr KS 2021:2, handling 4885 

Miljö- och byggavdelningens Inspektionsrapport, Asplundskolan gymnasiet 
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Dnr KS 2021:2, handling 4896 

Miljö- och byggavdelningens Tillsynsrapport enligt miljöbalken, Kyrkhedens skola, 

Grinnemo 1:84 

Dnr KS 2021:2, handling 4897 

Miljö- och byggavdelningens Tillsynsrapport enligt miljöbalken, Råda skola, Råda 1:145 

Dnr KS 2021:2, handling 4898 

Miljö- och byggavdelningens Tillsynsrapport enligt miljöbalken, ÄBC f-9, Hagfors 2:53 

Dnr KS 2021:2, handling 4899 

Miljö- och byggavdelningens Tillsynsrapport enligt miljöbalken, Sunnemo skola, 

Sunnemo 1:41 

Dnr KS 2021:2, handling 5037 

Miljö- och byggavdelningens Tillsynsrapport enligt miljöbalken, Forsskolan, Lärlingen 1 

Dnr KS 2021:2, handling 5038 

Miljö- och byggavdelningens Tillsynsrapport enligt miljöbalken, Byggprogrammet 

gymnasiet, Hantverkaren 12  

Dnr KS 2021:2, handling 4961 

Svar angående Drifts-och servicenämnden fråga om eventuellt deltagande i ett gemensamt 

upphandlingsprojekt av system för elev-hälsa 

Dnr KS 2021:521, handling 4786-4801 

Underlag inför tillsyn av fristående förskolor, föräldrakooperativet Storken  

Dnr KS 2021:521, handling 4870-4881 

Underlag inför tillsyn av fristående förskolor, föräldrakooperativet Målargården 

Dnr Ks 2021:552, handling 4949 

Ansökan om tillfälligt utökad barngrupp, Föräldrakooperativet Storken 

Dnr KS 2021:565, handling 5004 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2021:566, handling 5005 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 

Frånvaroanmälan 

Dnr KS 2021:522, handling 4802 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:523, handling 4803 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:525, handling 4807 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, Kyrkheden 4-6 
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Dnr KS 2021:557, handling 4964 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:558, handling 4965 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:559, handling 4966 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:560, handling 4967 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:562, handling 4968 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:563, handling 4973 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:571, handling 5023 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC f-3 

Dnr KS 2021:572, handling 5024 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC f-3 

Dnr KS 2021:573, handling 5025 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC f-3 

Kränkningsärenden 

Dnr KS 2021:470, handling 4809 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden f-3 

Dnr KS 2021:524, handling 4806 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:526, handling 4808 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2021:533, handling 4887 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2021:534, handling 4888 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2021:535, handling 4889 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:536, handling 4890 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 
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Dnr KS 2021:537, handling 4891 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:538, handling 4892 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:540, handling 4893 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:541, handling 4894 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:542, handling 4895 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:543, handling 4901 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:544, handling 4902 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:545, handling 4903 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:546, handling 4904 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:547, handling 4905 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:548, handling 4936 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:549, handling 4940 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:550, handling 4941 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:551, handling 4942 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran  

Dnr KS 2021:553, handling 4950 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 

Dnr KS 2021:554, handling 4953 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 
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Dnr KS 2021:555, handling 4954 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2021:567, handling 5017 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:569, handling 5021 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:570, handling 5022 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS/2021:23 

§ 214 - Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2021-11-09 tom 2021-11-29 

 

Dnr KS 2021:5, handling 5134 

Delegeringsbeslut - Omsättning av befintligt lån 

 

Dnr KS 2021:5, handling 5135 

Delegeringsbeslut -Beslut i brådskande ärende 

Dnr KS 2021:6, handling 4590 

Begäran om att elev får vara inskriven i annan kommun än hemkommunen, Torsby 

kommun 

Dnr KS 2021:6, handling 4591, 4805 

Ansökan och beslut gällande mottagande av barn i förskola från annan kommun, Torsby 

kommun 

Dnr KS 2021:6, handling 4592, 4804 

Ansökan och beslut gällande mottagande av barn i förskola från annan kommun, Torsby 

kommun 

Dnr KS 2021/8, handling 4994  

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag oktober månad 2021 

Dnr KS 2021/8,handling 4995  

Delegeringsbeslut LSS oktober månad 2021 

Dnr KS 2021/8,handling 4996  

Delegeringsbeslut Socialpsykiatrin oktober månad 2021 

Dnr KS 2021/8,handling 4998  

Delegeringsbeslut Vuxengruppen september månad 2021 

Dnr KS 2021/8,handling 4997  

Delegeringsbeslut Familjerätten september månad 2021 

Dnr KS 2021/8,handling 5155  

Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen september månad 2021 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-11-23 §§ 113-121 

 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2021-11-29 §§ 157-167 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-11-29 §§ S 168-178 

 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-23 §§ 87-95 
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

______ 
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Dnr KS/2021:561 

§ 215 - Information - Återrapport Hagforshem AB  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-13 att Hagforshem ska återkomma till 

kommunstyrelsen och presentera en plan för hur bolaget ska minska sina vakanser 

och förbättra sin ekonomi, för att över tid öka bolagets förmåga att klara 

bostadsbeståndets renoveringsbehov med eget kapital.  

Detta beslut togs i samband med att kommunfullmäktige beslutade om ökat 

underhåll inom bolagskoncernen. 

Hagforshems styrelse vill med denna skrivelse ge vår syn på vakanssituationen 

och hur bolaget ska arbeta för att minska vakanserna.  

Vakanser 

Totalt finns cirka 600 lägenheter i Hagforshems bestånd och antalet 

lägenhetsvakanser har under året pendlat runt 50 lägenheter motsvarande en 

vakansgrad om drygt 8 procent.  

Kategorilägenheter 

I genomsnitt kan cirka 20 av de 50 lägenheterna klassas som någon form av 

special- eller kategorilägenheter. Till exempel kan detta vara lägenheter i 

”Servicehuset” eller lägenheter speciellt anpassade för hyresgäster med 

rörelsehinder och/eller behov av insatser i olika former. Dessa lägenheter är inte 

biståndsbedömda men riktar sig inte heller till breda målgrupper på den ordinarie 

bostadsmarknaden.  

I denna vakanskategori ingår även andra lägenheter som av olika anledningar gör 

att de inte riktar sig till den ordinarie marknaden. Här kan även nämnas att 

ungefär hälften av vakanserna av kategorilägenheter är belägna i ett hus som det 

tidigare funnits rivningsplaner för, varför lägenheterna ej renoverats till 

uthyrningsbart skick. Idag för vi diskussioner med intressenter som skulle kunna 

leda till en upprustning av huset. I så fall kommer dessa vakanser att försvinna. 

Vad gäller arbetet för att minska vakanserna i denna kategori lägenheter är en 

nära dialog med berörda enheter/funktioner inom kommunen av stor vikt. 

Exempelvis kan det handla om rehab, säbo och hemtjänst. Här finns ingen quick-

fix men dialogen pågår och olika infallsvinklar prövas.  

Övriga vakanser 

Den återstående kategorin vakanser, under detta år i genomsnitt cirka 30 stycken, 

knappt fem procent, kan i sin tur delas in i flera underkategorier. Här finns till 

exempel de lägenheterna som är uppsagda men ännu inte urflyttade. Här är också 

de lägenheterna där vi ska eller håller på med renovering/underhåll av såväl 

mindre som större karaktär. För närvarande pågår renoveringsarbeten i ett tiotal 
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av dessa lägenheter. Kvarvarande antal lägenheter, givetvis över året varierande i 

antal, är sådana som kan hyras ut mer eller mindre per omgående.  

I marknadsföringen av våra lediga lägenheter använder vi vår hemsida där vi idag 

presenterar ett urval av lediga lägenheter från våra områden. Vi kommer att bygga 

ut hemsidan för att kunna visa upp fler lägenheter. Vi har också använt 

Veckobladet för annonser.  

Antalet vakanser kan tyckas stort, vilket det också är. En viss Coronaeffekt har 

märkts då såväl omflyttningar som inflyttningar av nya hyresgäster legat på en 

betydligt lägre nivå under pandemin. Detta är knappast specifikt för Hagforshem 

utan gäller marknaden i stort.  

Vårt motto är att erbjuda attraktiva hem i trygg och trivsam miljö. Genom att göra 

bolaget och vårt fastighetsbestånd mer attraktivt bedömer vi att efterfrågan på 

våra lägenheter från nya hyresgäster kommer att öka och våra vakanser 

därigenom att minska. Att behålla de hyresgäster vi redan har är också en viktig 

aspekt. 

Att arbeta för detta blir, genom beslutet som fullmäktige tagit, möjligt att göra i 

en helt annan takt. I grova drag möjliggör det extra underhållet att vi kan 

fördubbla underhållstakten och betydligt snabbare närma oss våra mål.   
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§ 216 - Information  

Ekonomichef Jonas Nilsson, barn- och bildningschef Jenny Dahlin, 

samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm och socialchef Maria Persson fanns på 

plats för att föredra ärenden och svara på frågor. 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerade dessutom om: 

 Förslag till årshjul 

 Uppföljning kränkande behandling jan – nov 2021 

 Elever skrivna i vår kommun som studerar i annan kommun 

Administrativ chef Johnny Lövgren gav en presentation om fiberutbyggnaden i 

kommunen. 

Kommunchef Richard Bjöörn rapporterade om coronaläget i kommunen.  

Richard Bjöörn informerade också om vilka områden som prioriterade områden 

som behandlas i kommunchefsnätverket. 

Kommunsekreterare Helena Granlund informerade om att den årliga 

politikerenkäten kommer att skickas ut under veckan. 

 

 

 
 

 

 

 


