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Dnr KS/2022:28

§ 86 - Verksamhets- och budgetuppföljning
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-mars uppgår till 200,0
miljoner kronor (mkr) vilket är 4,5 mkr högre än budget (2,3 %). SKR:s prognos
från 2022-02-17 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 22:06) samt verkligt
utfall avseende invånare i kommunen 2021-11-01, 11 569 invånare, har använts i
prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat om totalt
10,9 mkr. Nästa prognos från SKR släpps enligt plan 28 april 2022.
Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och
därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt
följande:
● Barn- och bildningsutskottet 5,4 mkr
● Individ- och omsorgsutskottet 6,0 mkr
Av skulden återstår efter ovan nämnd omfördelning ca 1,9 mkr.
Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader
med hänvisning till pandemin för perioden januari-mars 2022. Återbetalning för
december 2021 samt januari och februari 2022 har skett, samtliga intäkter har
bokförts på kommunledningsavdelningen. Kompensationen uppgår i prognosen
till 3,4 mkr. Något beslut om förlängning av perioden finns idag inte.
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 1,9
mkr högre jämfört med budget (0,2%). De större avvikelserna mot budget i
helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:
● Individ och omsorgsutskott -12,2 mkr
● Kommunledningsavdelningen +3,7 mkr
● Barn- och bildningsavdelningen -1,4 mkr
● Skatteintäkter o generella bidrag +10,9 mkr
Av verksamhetspotten prognostiseras 1,0 mkr åtgå för att täcka volymsrelaterade
överkostnader inom barn- och bildnings verksamhet och 7,1 att åtgå för
volymsrelaterade överkostnader inom Individ- och omsorgs verksamhet.
Underskottet inom Individ- och omsorgsutskottet består av 2,5 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 2022. Kommer ett sådant beslut minskar underskottet med
motsvarande.
Kommunledningsavdelningens prognostiserade överskott om 3,7 mkr avser beror
på engångseffekter till allra största del. 3,4 mkr avser ersättning för höga
sjuklönekostnader beroende på pandemin.
Från 1 januari 2022 bedrivs miljö- och byggnämndens verksamhet som en enhet i
samhällsbyggnadsavdelningen. Effekten blir att det i driftredovisningen på raden
för miljö- och byggnämnd enbart redovisas kostnader för nämnden.
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Verksamhetens kostnader samt verksamhetsbeskrivning finns under avsnittet
Samhällsbyggnadsavdelningen.
I det prognostiserade helårsresultatet för Hagforshem AB ingår det av fullmäktige
beslutade, KF 2022-03-28 § 34, ökat underhåll inom bolagskoncernen om 4,5
mkr. Underliggande prognostiserade resultatet för bolaget uppgår till budgeterade
0,2 mkr.
Budgeterat resultat för 2022 enligt beslut i november 2021 av
kommunfullmäktige var +33,2 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +42,3 mkr (5,1%).
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.
Handlingar i ärendet
Verksamhets- och budgetuppföljning Hagfors kommunkoncern.
Utskottens- och nämndernas kommentarer
Beslut
Rapporten godkänns.
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:233

§ 87 - Skolmiljarden 2022
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor,
den så kallade skolmiljarden. För Hagfors kommuns del innebär detta, för 2022,
ett bidrag om 1 214 227 kronor. Barn- och bildningsutskottet har föreslagit
fördelning av medlen inom verksamheten. När det kommer till klassificering av
bidraget anger Rådet för kommunal redovisning ”Skolorna behöver inte ansöka
om pengarna, utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till
varje kommun att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt
till utbildning. Ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till
skolväsendet, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma
hur pengarna ska användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör
ingen explicit kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med
anledning av en statligt beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i
form av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa åtgärder för att
tillgodogöra sig bidraget. Utifrån RKR-R2-Intäkter följer därav att det aktuella
bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa
redovisningen.”
I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2022 behöver förändras.
Förändringarna består i att ramen för barn- och bildning behöver ökas med 1 214
tusen kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med lika
mycket. Ingen resultateffekt uppstår.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 31
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och bildningsutskottet
uppgående till 1 214 tusen kronor samtidigt som budgeten för generella
statsbidrag utökas med lika mycket.
Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
Ekonomienheten
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Dnr KS/2022:229

§ 88 - Beslutsattester
Kommunstyrelsen ska delegera till vem som äger rätt att beslutsattestera och
godkänna betalningar inom barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde.
Delegeringen behöver uppdateras då vissa ansvar och verksamheter anpassats till
2022 års organisation och verksamhet.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 32
Ekonom Helén Källviks skrivelse, 2022-04-01
Förslag till beslutsattester BoB 2022
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner beslutsattester för barn- och bildningsutskottets
verksamhetsområde enligt förslag, att gälla från och med 1 juni 2022.
Beslutet skickas till
Helén Källvik, ekonom
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
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Dnr KS/2022:230

§ 89 - Samverkansavtal regional yrkesinriktad
vuxenutbildning i Värmland
Samverkande kommuner i Värmlands län har tidigare beslutat om att samverka
gällande statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning genom att
gemensamt söka statsbidrag.
Genom föreslaget avtal utökas samverkan så att utbildningsutbudet planeras och
fastställs gemensamt, samt att ett frisök införs för eleverna, som innebär att länets
kommunmedborgare har tillgång till alla kommuners utbildningsutbud.
Samverkansavtalets syfte är att bidra till uthållig tillväxt, stärkt
kompetensförsörjning och ökade utbildningsmöjligheter för medborgaren i
Värmland.
Syftet ska uppnås genom:
● utnyttjande av kommunernas samlade utbildningskapacitet för att skapa
tillväxtskapande utbildningar
● ett brett urval av utbildningar som fritt kan sökas av länets invånare
● att Region Värmland tillhandahåller bedömningar av länets
kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt
Parter i avtalet är följande kommuner: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums,
Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne,
Säffle, Torsby och Årjäng.
Övrig part: Region Värmland

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 33
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2022-04-21
Samverkansavtal i Värmland: regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Rapporten “Fördjupad samverkan och avtal gällande yrkesvux i Värmland”
Beslut
Kommunstyrelsen tecknar samverkansavtal gällande regional yrkesinriktad
vuxenutbildning i Värmland.
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Mattias Schelin, rektor Vuxenutbildningen
Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post
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§ 90 - Revidering regler och avgifter för förskola och
fritidshem
Hagfors kommuns regelverk gällande barnomsorg och fritidshem har reviderats
utifrån att exempelvis digitala funktioner tillkommit samt tillägg om
förskoleverksamhet på obekväm arbetstid.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 34
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2022-04-21
Regler och avgifter i förskola och fritidshem
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S): S yrkar att meningen ”Placering kommer att ske i första
hand utifrån vårdnadshavarens folkbokföringsadress och det upptagningsområde
som barnet tillhör” stryks. (Sidan 3 under placering).
Thony Liljemark (OR) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och
finner bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner revideringarna i regelverket för barnomsorg och
fritidshemsverksamhet i Hagfors kommun förutom att meningen ”Placering
kommer att ske i första hand utifrån vårdnadshavarens folkbokföringsadress och
det upptagningsområde som barnet tillhör” stryks. Ändringarna träder i kraft
2022-06-01.
Reservation
Oberoende realister reserverar sig mot beslutet till förmån för liggande förslag.
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Mia Grahn, rektor
Shanti Antonsson, rektor
Helén Källvik, ekonom
Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent
Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post
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Dnr KS/2022:222

§ 91 - Ansökan om utökning av antalet platser vid
fristående förskola 2022
Den 22/4 2022 inkom den fristående förskolan Bushuset med en ansökan om att
få utöka antalet platser inom verksamheten från idag 15 platser till 18 platser (Se
ansökan i bilaga).
Konsekvenser
I upptagningsområdet Ekshärad/Edebäck/Bergsäng finns idag en kommunal
förskola och två fristående förskolor. Dessa har följande organisation:
Förskoleenhet

Fristående

Myran

Kommunal

Antal platser

Antal fyllda
platser 25/4

x

74

73

Bushuset

x

15 + 3*

17

Bergatrollet

x

20

14

* Dispens om utökning av 3 platser gavs under läsåret 2021-2022.
Under de senaste 5 åren har barnantalet i upptagningsområdet som avses minskat
vilket har påverkat såväl kommunal som fristående verksamhet gällande
gruppstorlek. Minskningen av antalet barn har gjort att det i såväl kommunal som
fristående verksamhet blivit en utmaning att fylla barngrupperna. Under 2021
föddes totalt 87 barn i Hagfors kommun varav 26 tillhör upptagningsområdet för
Ekshärad och Bergsäng.
Utifrån ansökan 2021 beviljades dispens för 3 platser under läsåret 2021-2022. I
det beslut som skickades till Bushuset var det tydligt att huvudmannen inte
kommer kunna ansöka om permanent utökning av platser förrän påvisade brister
utifrån tillsynen 2020 är åtgärdade och godkända. Föreläggandet avser att
förskolan inte uppfyller kraven på dokumentation för uppföljning och analys av
förskolans verksamhet, vilket saknas på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå.
Det finns därför inte någon samlad kunskap om i vilken utsträckning förskolan
uppfyller de mål som finns för utbildningen i Skollag, läroplan eller andra
föreskrifter. Huvudmannen saknar även ett dokumenterat systematiskt
kvalitetsarbete bestående av planering, uppföljning och utvärdering och saknar
därför relevant kunskap om verksamheten för att kunna vidta åtgärder vid
konstaterade brister i syfte att utveckla utbildningen.
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Bristerna var inte godkända 31/8 2021 utan då gavs ytterligare föreläggande och
krav på komplettering av dokumentation. Förskolan ska nu senast den 31/5 - 2022
redovisa åtgärder till Hagfors kommun.
Utifrån att förskolan Bushuset ännu inte uppfyller de krav som påtalats utifrån
tillsynen anser Hagfors kommun att man i nuläget inte kan bevilja en utökning av
tre platser. Kommunstyrelsen kommer i nuläget inte att bevilja en utökning av
platser.
Utskottet föreslår att man inväntar Bushusets svar gällande föreläggandet som ska
inkomma senast 31/5 2022. Därefter kan ärendet eventuellt tas upp på nytt under
förutsättning att förskolan kan redovisa för huvudmannen att bristerna som
framkom i tillsynen 2020 gällande det systematiska kvalitetsarbetet är åtgärdade.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 36
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2022-04-25
Ansökan om utökning platser Bushuset 2022-04-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte bevilja en utökning av platser på
kooperativet Bushuste utifrån att man inte uppfyller kraven utifrån tillsynen 2020.
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Mia Grahn, rektor
Helén Källvik, ekonom
Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent
Fristående förskolan Bushuset, styrelsen, e-post: bushuset.eksharad@telia.com
Grinnemovägen 8,
683 60 Ekshärad
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Dnr KS/2022:236

§ 92 - Samarbetsavtal Hagfors kommun - Hagfors
motorcykelklubb Valsarna 2022
Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) har erbjudit ett Hagfors kommun ett
samarbetsavtal, ”Guldsponsor”, för säsongen 2022. Valsarna kommer under
säsongen att köra i allsvenskan, fortsätta sin satsning på den egna
ungdomsverksamheten och nå en framskjuten placering i allsvenskan 2022. Som
”Guldsponsor” för ett belopp om 50 000 SEK för säsongen 2022 erbjuds
exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på
förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam
samt reklam på hemsida.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 32
Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2022-04-27
Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Motorcykelklubb
Samarbetsavtal 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upprätta ett samarbetsavtal med Hagfors
Motorcykelklubb (Valsarna) som innebär att man blir ”Guldsponsor”
speedwaysäsongen 2022. Genom upprättande av samarbetsavtal ska kommunen
ges möjlighet till exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor
läktarskylt, reklam på förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i
programblad, sargreklam samt reklam på hemsida.
För detta erhåller Hagfors Motorcykelklubb en ersättning på 50 000 kronor för
säsongen 2022. Kostnaden belastar utvecklingsenhetens konto 31310.
Beslutet skickas till:
Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) kansli@valsarna.nu
Lennart Leo Larsson – Utvecklingsenheten lennart.larsson@hagfors.se
Ekonomienheten
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Dnr KS/2022:235

§ 93 - Ansökan om bidrag till takbyte på uthus vid
Brostugan
DHR - Hagfors, Munkfors Filipstad är en lokalförening bildad 1957 och har i
dagsläget ca: 50 medlemmar. Verksamheten består av mottagande av
kondoleanser, uthyrning av en bostadslägenhet och lokaler för mötesverksamhet
för föreningar och privatpersoner. En annan central roll i verksamheten är att
bevaka frågor rörande tillgänglighet för rörelsehindrade inom hela kommunen.
Man bedriver sin verksamhet i Brostugan i centrala Hagfors. Från 1 januari 2002
tog man över fastigheten från Hagfors kommun, ett avtal skrevs som reglerar att
DHR ansvarar för inkomster och utgifter fram till 2029. Brostugan är också
kontor för DHR Värmlands distrikt.
Fastighetens uthus är i behov av takbyte, för mer information se bifogad bilaga
med offert. Finansieringsplan för åtgärden är; Bidrag - Länsstyrelsen, Fonderade
bygdemedel 22 500 kronor, egen insats 5 000 kronor samt bidrag Hagfors
kommun 47 500 kronor. Totalkostnad för arbetet 75 000 kronor (inkl. moms).
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 33
Förening- & evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse 2022-04-27
Ansökan från DHR - Hagfors, Munkfors och Filipstad 2022-04-22
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad medfinansiering
på 47 500 för ovanstående investering. Kostnaden belastar Kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter.
Beslutet skickas till:
Lennart.larsson@hagfors.se
DHR hagfors-munkfors@dhr.se
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Dnr KS/2022:234

§ 94 - Ansökan om bidrag för utveckling av
Uddeholms golfklubb
Uddeholms Golfklubb (UdGK) har inkommit med en ansökan om bidrag för att
utveckla sin verksamhet. UdGK är en förening som startade sin verksamhet 1965
med en 9-hålsbana vilken var Värmlands tredje golfbana. År 1975 utökades banan
med ytterligare nio hål och blev därmed Värmlands andra 18-håls bana.
Utvecklingsmässigt hade man en topp under 90-talet då föreningen hade drygt
1000 medlemmar, man är idag fortsatt en av kommunens största föreningar med
drygt 500 medlemmar. UdGK har under första delen av 2000-talet upplevt en
vikande trend på flera plan vilket inneburit att verksamheten blivit lidande. År
2011 hängde ett konkret konkurshot över klubben vilket kunde undvikas tack vare
ett stort ideellt engagemang samt att ett antal lokala företag klev in. Dessa bildade
företaget Golfstar AB och köpte anläggningen, löste befintliga lån och har sedan
dess arrenderat ut anläggningen till klubben för en låg årlig kostnad.
Under 2021 startade ett visionsarbete som innefattar en anläggning i toppskick,
ökat medlemsantal, ökat antal besökande gäster samt stärkt ekonomi. Man har
idag påbörjat ett samarbete med sex lokala företag inom besöksnäringen och
erbjuder ett flertal olika golfpaket. En ökning av antalet besökare gynnar
besöksnäringen samt andra delar av kommunens näringsliv. Klubben jobbar mot
målet; “En Värmlandsidyll värd att besöka”.
Då kommunen tappat ett evenemang som genererade ett stort antal gästnätter
inom besöksnäringen när Svenska Rallyt flyttade till Umeå ser vi att detta kan
vara en, av flera, möjligheter till att fylla tomrummet och öka kommunens
attraktionskraft. Det finns en stor kraft i det arbete som föreningslivet gör för att
få fler besökare till Hagfors. Det kan handla om allt från att arrangera tävlingar,
turneringar, läger och liknande till att som i det här fallet utveckla sina
anläggningar på ett sätt som ökar reseanledningarna till kommunen. Vi ser det
som särskilt positivt att föreningen i det här fallet söker samarbete med andra
aktörer inom besöksnäringen.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 34
Ansökan från Uddeholms Golfklubb
Utvecklingsenheten, Lennart Leo Larssons skrivelse, 2022-04-27
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Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Uddeholms Golfklubb ett utvecklingsbidrag på 50 000
kronor för utveckling av klubbens verksamhet med att öka attraktionskraften.
Kostnaden finansieras inom utvecklingsenhetens budget.
Beslutet skickas till:
Uddeholms Golfklubb uddeholmsgk@telia.com
Utvecklingsenheten, lennart.larsson@hagfors.se
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Dnr KS/2022:226

§ 95 - Arkivföreskrifter för Hagfors kommun
Då dokumenthanteringsplanerna för Hagfors kommun är under revidering har
administrativa enheten arbetat fram ett förslag till arkivföreskrifter för
kommunen. Detta för att komplettera de intagna bestämmelserna om arkivvård i
arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446).
Arkivföreskrifterna behövs för att kunna följa den digitala utvecklingen och ha
möjligheten att förvara handlingar som inkommer eller upprättas digitalt i
verksamhetssystemen under en längre tid.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 35
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2022-04-25
Förslag till arkivföreskrifter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna arkivföreskrifter för
Hagfors kommun.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
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Dnr KS/2022:232

§ 96 - Riktlinjer för val till sakområdesforum
Samverkansavtal Värmland reglerar samverkan mellan Region Värmland och
länets 16 kommuner. Syftet med samverkan är bland annat att upprätthålla en
långsiktig och strategisk planering för Värmland, som bidrar till att gemensamma
resurser används på ett effektivt sätt. I utvärderingen av samverkansavtalet
framfördes rekommendationer för att vidareutveckla samarbetet och inrättandet
av samområdesforum är en del i vidareutvecklingen. Sakområdesforum är ett
politiskt informationsforum för specifika sakfrågor och har inte mandat att göra
ställningstagande i specifika frågor. Ställningstaganden görs enbart av
ordföranderådet. Sakområdesforum ska hålla en dialog med respektive
yrkesnätverk för att säkra dialogen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i
länets kommuner och regionen. Direktörsberedningen ansvarar för att utse vilka
yrkesnätverk som ska fungera som stöd till sakområdesforumen.
De tre sakområdesforumen är:
 Hälso- och sjukvårdsforum,
 Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum samt
 Kultur- och bildningsforum
I varje sakområdesforum erbjuds samtliga kommuner möjlighet att utse två
ledamöter per kommun och forum, och med möjlighet till personliga ersättare
med närvarorätt i ordinarie ledamots frånvaro.
För Hagfors kommuns del föreslås att ledamöter och ersättare väljs utifrån
mandatfördelning i respektive utskott. Det vill säga att ordförande och vice
ordförande i individ- och omsorgsutskottet utses till ordinarie ledamöter i hälsooch sjukvårdsforum och nummer tre och fyra i turordningen i utskottet blir
ersättare för dessa.
På samma sätt föreslås att ordförande och vice ordförande i
kommunledningsutskottet utses till ordinarie ledamöter i kollektivtrafik- och
regionalt utvecklingsforum och nummer tre och fyra i turordningen i utskottet blir
ersättare för dessa.
Ordförande och vice ordförande i barn- och bildningsutskottet utses till ordinarie
ledamöter kultur- och bildningsforum och nummer tre och fyra i turordningen i
utskottet blir ersättare för dessa.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 36
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-04-16
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Missiv om Värmlandsrådets arbetsformer samt om val av ledamöter och
personliga ersättare till sakområdesforum, 2021-02-28
Värmlandsrådets arbetsformer
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna för val till sakområdesforum.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
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Dnr KS/2018:258

§ 97 - Utveckling av Hagforsparken - återrapport
Kommunstyrelsen beslutade hösten 2021 om fortsatta utvecklingsuppdrag kring
Hagforsparken. Arbetet med förberedelser inför konkreta insatser har sedan dess
fortsatt. Några insatser hann inte genomföras innan tjälen under fjolåret främst
p.g.a. brist på personella resurser både internt och hos aktuella entreprenörer.
Första steget under året är att skapa ett separat elabonnemang för gått ur marken.
Utgiften totalt inkl. ny anslutning och elarbeten beräknas till Hagforsparken.
Detta är beställt och kommer att genomföras när tjälen helt c:a 150 tkr. Arbetet
kommer att samordnas med iordningställandet av ställplatser. När det gäller
ställplatser har en genomgång av ambitionsnivåer gjorts och förslaget är att vi
erbjuder såväl el, färskvatten och latrintömning. Kostnadsskillnaden mot att bara
erbjuda el och möjlighet att tappa s.k. gråvatten bedöms som relativt liten.
Sammantaget bedöms utgiften för ställplatser till c:a 1 100 tkr.
När det gäller genomgången av befintliga byggnader föreslås att parkserveringen
rivs. Kostnaden för detta inkl. sortering av avfall bedöms bli c:a 350 tkr. Det kan
också bli aktuellt med ytterligare mindre rivningskostnader varför vi bör reservera
totalt 400 tkr för detta.
I stort föreslås annars att övriga byggnader rustas och målas. Totalt för detta finns
en offert på knappt 900 tkr. De största posterna rör byte av tak på dansbanan och
renoveringen av toaletterna i “Apburen”. I övrigt är det mest översyn och byte av
panel samt målning.
Tidsmässigt bedömer vi att samtliga åtgärder kan genomföras under året. Först
kommer rivning av staket o l, elseparering och ställplatser att prioriteras. Övriga
delar kommer sannolikt att kunna genomföras parallellt i steg 2.
Totalt slutar investeringsutgiften för ovan angivna delprojekt på c:a 2,1 mnkr,
vilket ryms inom den beslutade ramen på 2,5 mnkr som avsatts för
centrumutveckling 2022. Eftersom det parallellt pågår planering av några andra
projekt med koppling till centrummiljöerna finns en risk att ett överskridande kan
uppstå i år om allt hinner slutföras. För samma projekt finns 1 mnkr avsatt även
2023 så ett eventuellt överskridande kan då hanteras inom den ramen. Frågan
kommer att följas upp i samband med kommande helårsprognoser.
Förutom investeringsutgifterna ska även de bedömda rivningskostnaderna på 400
tkr finansieras. Detta föreslås ske inom den miljon som i budget avsatts för
engångskostnader och rearesultat.
De redovisade insatserna kommer att lyfta miljön och möjligheterna i
Hagforsparken mycket och de skapar en bra grund för den fortsatta dialogen med
föreningar och andra aktörer som kan vara med och skapa och utveckla
verksamheter i parken.
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Driftkostnaderna för byggnaderna i parken bedöms inte öka med några större
summor netto. Det är dock viktigt att vi sköter det långsiktiga underhållet och det
avsätts pengar för skötsel av gångstråk och grönytor.
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att utreda detta ytterligare.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 37
Utvecklingschef Lars Sätterbergs tjänsteskrivelse, 2022-04-26
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och utvecklingsenheten får i samverkan
med samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att jobba vidare utifrån redovisade
förslag.
Protokollsanteckning
Tomas Pettersson (S): ”Vi Socialdemokrater har vid ett flertal tillfällen lyft att vi
vill se att Hagforsparkens område bör innehålla något som är anpassat för ”äldre
barn”, som till exempel BMX-bana eller annat för aktiva unga. Vi ser fram emot
att verksamheten kommer fram med förslag i denna riktning”.
Beslutet skickas till:
Utvecklingsenheten
Samhällsbyggnadsavdelningen
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Dnr KS/2022:238

§ 98 - Förslag till beslut om markreservation och
överlåtelse av mark, Portvakten 1, för nyexploatering
av bostadsrätter
När kommunens bostadsförsörjningsplan togs fram 2017, bedömdes det
fortfarande finnas ett utbudsöverskott av villor och lägenheter. Det som primärt
bedömdes saknas på marknaden var bostäder anpassade för äldre samt bostäder
anpassade för personer med funktionsvariationer. Under 2022 kommer
exploatering av bostäder med kooperativ hyresrätt för seniorer färdigställas vilket
bedöms tillgodose behovet för målgruppen seniorer. Fortsatt finns ett behov av att
se över tillgängligheten i det befintliga utbud av bostäder som finns inom
kommunen. Dock är inte efterfrågan för tillfället större än att anpassningar kan
göras löpande. Det finns också en beredskap för att utreda möjligheterna till
ytterligare ett LSS-boende med fem anpassade lägenheter inom kommunen.
Det kan konstateras att bostadsmarknaden i kommunen har sedan 2017 genomgått
en förändring och det märks idag att det finns en större efterfrågan på såväl villor
som bostadsrätter, vilket kan ses som ett trendbrott jämfört med hur marknaden
såg ut för några år sedan då bostadsförsörjningsplanen togs fram. Utifrån de
frågor som kommer till kommunen och det kommunala bolaget så är det tydligt
att det finns en efterfrågan på lite större lägenheter och bostadsrätter, särskilt
lägenheter i markplan med möjlighet till utevistelse och trädgård.
Under första kvartalet 2022 har diskussioner förts med Sakofall Fastigheter AB,
som uttryckt intresse av att undersöka möjligheterna till nyexploatering av
bostadsrätter i Hagfors tätort. Bolaget har presenterat ett koncept med
bostadsrätter i parhus, vilket bedöms ligga i linje med den efterfrågan som finns.
Totalt planeras för en första etapp med fem parhus, totalt tio bostadsrätter. En
förutsättning för att en exploatering skall kunna genomföras är att minst 8 av
lägenheterna tecknas innan byggstart.
Bolaget önskar därför reservera aktuell fastighet, Portvakten 1, under 12
månaders tid från det att beslut vinner laga kraft för att kunna påbörja försäljning
av bostadsrätter.
I det fall försäljningen faller väl ut och minst 8 lägenheter har tecknats inom 12
månader är ambitionen att gå vidare med en överlåtelse av marken och därmed
möjliggöra exploatering.
I det fall en överlåtelse av marken behöver ske innan villkoret om 80 % sålda
lägenheter är uppfyllt har parterna kommit överens om att köpet skall återgå om
villkoret inte kan uppfyllas och att exploatering därför inte kommer att
genomföras. Vid en återgång köper kommunen tillbaka marken för samma
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köpeskilling som köparen erlagt. Ingen part har rätt till någon annan särskild
ersättning om köpet återgår.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 39
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-27
Plankarta portvakten 1
Förslag Köpekontrakt med bilagor
Förslag Exploateringsavtal
Referensobjekt och presentation Sakofall Fastigheter AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medge Sakofall Fastigheter AB, (5569806010), reservation av fastigheten Portvakten 1 under 12 månaders tid för att
möjliggöra försäljning av bostadsrätter. Reservationen gäller med ensamrätt under
hela 12 och Kommunfullmäktige garanterar med sitt beslut att fastigheten inte
kommer att vara föremål för förhandling eller försäljning till annan part under den
tid som reservationen gäller.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att godkänna förslag till Köpekontrakt samt
förslag till Exploateringsavtal och godkänner att försäljning av Portvakten 1 sker
till Sakofall Bostadsutveckling 2 AB, 559339-3886, i enlighet med villkor i de
föreslagna avtalen. Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadschef i
uppdrag att verkställa en överlåtelse av Portvakten 1 i det fall projektering och
försäljningen av planerade bostadsrätter faller väl ut och bolaget bedömer att en
exploatering kan genomföras.
Beslutet skickas till:
Sakofall Fastigheter AB tom@sakofall.se
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se
TF Samhällsbyggnadschef Emil Florell emil.florell@hagfors.se
Planarkitekt Annika Ekblom annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS/2020:443

§ 99 - Svar på Medborgarförslag om offentlig toalett
vid busstationen, Hagfors
Förslagsställaren har inkommit med medborgarförslag om att uppföra en toalett i
anslutning till Hagfors bussterminal i centrum då det saknas toalett på många
bussar samtidigt som det är många resenärer i området.
Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett möjligheterna tillsammans med
Hagforshem som äger angränsande restaurangbyggnad och kan konstatera att en
offentlig toalett kan angöras antingen i f.d. Taxilokalen alternativt som en egen
byggnad.
En offentlig toalett ska enligt gällande normer vara tillgänglighetsanpassad och
säker för samtliga medborgare oavsett funktionsvariation. Det innebär att
standarden för en offentlig WC oavsett om den är fristående eller kan angöras
inom befintlig lokal behöver vara anpassad enligt de normer som gäller för
offentlig RWC. Vidare bör WC-stol, tvättställ och övriga faciliteter utföras i
rostfritt samt vara förankrade på ett säkert sätt för att undvika skadegörelse.
Toalettpappershållare är normalt dold eller inbyggd.
En separat toalettbyggnad skulle kunna placeras i anslutning till området mellan
pendlarparkeringen och busshållplatserna. Kostnaderna för att nyanlägga en
separat toalettbyggnad bedöms uppgå till ca 1-1,2 miljoner kronor inklusive
anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Som alternativ till en nyproducerad
toalett har avdelningen undersökt om det är möjligt att flytta den toalett som finns
i anslutning till f.d. Södra skolan till det utpekade området vid bussterminalen. En
flytt av befintlig offentlig toalett bedöms uppgå till 500 000 kronor inklusive
anslutning för VA. Då området är detaljplanelagt och beläget inom kommunalt
VA-område får mulltoa eller andra enskilda alternativ inte tillämpas som
permanent lösning.
Som alternativ till en fristående toalett kan befintlig lokal, “f.d. taxi”, byggas om
och anpassas. Lokalen är dock uthyrd till extern hyresgäst i nuläget. Kostnaderna
för anpassning och ombyggnation av befintlig lokal för att möjliggöra en toalett
enligt gällande normer och standard bedöms uppgå till ca 600 000 kronor, en
förutsättning är dock att de rostfria inventarier som finns på befintlig toalett kan
återanvändas. För att undvika framtida problem med avloppsstopp behöver även
byggnadens avloppssystem ses över och en fettavskiljare behöver installeras om
delar av lokalen skall användas som toalett då det är återkommande problem med
fett från restauranglokalen. Kostnaden för översyn och erforderliga åtgärder som
krävs för att hantera fett från restauranglokalen har inte beaktats i beräkningen för
ombyggnation då det avser åtgärder som fastighetsägaren behöver vidta oavsett
om ombyggnation sker eller ej och inte kan anses vara en kostnad som ska belasta
ett eventuellt ombyggnadsprojekt.
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Observera att samtliga kostnader för investering och ombyggnation är
uppskattade kostnader, någon projektering har ej genomförts för något av
alternativen. Samtliga alternativ förutsätter också att visst material kan återbrukas
från befintlig toalett.
Årlig drift för en fristående toalett bedöms uppgå till ca 20 000 kronor per år
exklusive hänsyn till eventuell skadegörelse baserat på kostnaderna för drift av
befintlig toalett i centrum. årlig driftkostnad för lokal inom Hagforshems byggnad
är beräknad till 40 000 kronor per år, i det ingår hyra, el och städning. Observera
att ingen av årskostnaderna tar hänsyn till kapitalkostnader och investering.
Då det inte bedöms finnas behov av två toaletter så nära varandra och en flytt av
befintlig bedöms vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet förordar
samhällsbyggnadsavdelningen alternativet med en flytt av befintlig toalett till nytt
läge i anslutning av bussterminalen.
I det fall kommunfullmäktige förordar ombyggnation av taxilokal eller
nyproduktion föreslås den befintliga toaletten avvecklas genom rivning och de
inventarier som är i gott skick kan då återbrukas på ny plats.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 38
Förslagsställarens förslag 2020-09-09
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 94
Kommunalrådets tjänsteskrivelse 2022-04-26
Förslag på sammanträdet
På kommunledningsutskottets sammanträde 2022-05-03 efterfrågades en
kostnadsredovisning på att behålla den befintliga toaletten i anslutning till
församlingshemmet och beslutsunderlaget skulle kompletteras till
kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-16. Då det efterfrågade underlaget inte
hanns med till kommunstyrelsesammanträdet yrkar Socialdemokraterna och
Oberoende Realister att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och
finner bifall på yrkandet genom acklamation.
Beslut
Ärendet återremitteras för att det efterfrågade beslutsunderlaget ska kunna
redovisas.
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Beslutet skickas till:
GVA-chef Emil Florell
Driftledare Johannes Ainegren
Fastighetschef Conny Meijer
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Dnr KS/2021:15

§ 100 - Svar på motion-Upptäck och motverka våld
och kränkningar i hemmet
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat in en motion där man skriver att
omsorgspersonal har ett viktigt arbete genom att se till att brukarna får sina behov
tillgodosedda i det egna hemmet eller på ett boende. Våld i hemmet är något som
förekommer i alla åldrar, bland yngre och äldre. Med rätt kunskaper och tydlig
rutin kan vår omsorgspersonal upptäcka om kränkningar och våld förekommer i
hemmet och bli trygga i hur dom ska agera. Socialdemokraterna yrkar på att all
omsorgspersonal ska få utbildning i hur kränkningar och våld i hemmet kan
upptäckas/förekommas och att det ska tas fram tydliga rutiner för hur personalen
ska agera om misstanke finns.
Inom avdelningens verksamheter är det Individ- och familjeomsorgen som utreder
och kan besluta om skydd- och stödinsatser till barn och vuxna som är utsatta för
våld i nära relationer och till våldsutövare. Däremot är medarbetare inom andra
verksamheter viktiga i arbetet för att både den våldsutsatta och våldsutövaren ska
få rätt stöd och hjälp. Samverkan inom och mellan verksamheterna är viktigt i
arbetet med våld i nära relation.
Inom Individ- och omsorgsavdelningen påbörjades ett utvecklingsarbete kring
våld i nära relationer under 2021. På avdelningens övergripande sajt publiceras
material kring våld i nära relationer. Individ- och omsorgsavdelningen har
påbörjat en avdelningsövergripande rutin vid upptäckt av våld i nära relation.
Rutinen syftar till att våld i nära relation ska upptäckas och alla anställda ska ha
kunskap om vad de ska göra vid misstanke och/eller upptäckt av våld i nära
relation. Våldsutsatta och våldsutövare ska få rätt stöd och hjälp och våldet ska
upphöra.
När rutinen ska implementeras under 2022 kommer medarbetare inom Individoch omsorgs-avdelningen i alla verksamheter få kompetensutveckling genom
grundläggande information om våld i nära relation. Implementeringen ska skapa
trygghet hos medarbetare i vart de ska vända sig för att få ytterligare information
samt vart de ska vända sig om de misstänker våld i nära relation.
Utbildning till medarbetare som handlägger och arbetar med individer som
utsatts, upplevt eller utövat får återkommande kompetensutveckling för respektive
målgrupp, anordnade av t.ex. Länsstyrelsen, Socialstyrelsen etcetera. Individ- och
omsorgsavdelningens ledningsgrupp har påbörjat den digitala webbkursen om
våld som utarbetats av Nationellt centrum för kvinnofrid. Webbkurs om våld är en
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introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor
och våld i nära
relationer.
Utbildningen har påbörjats under våren 2022. Utbildning inom detta viktiga
ämnesområde har funnits och kommer finnas med i avdelningens fortsatta arbete
med kompetensförsörjning. Efterföljden av pandemin och lång tid utan fysiska
möten och träffar har skapat ett stort behov av prioriteringar av vilka
kompetensutvecklande insatser vi planerar in. I nuvarande planering som finns är
en aktivitet
att fler funktioner inom verksamheten ska genomföra Webbkurs om våld från
Nationellt centrum för kvinnofrid. Syftet är att ge medarbetare som möter eller
fattar misstankar om våld i nära relation ska ha en egen grundläggande kunskap
för att kunna upptäcka och lämna uppgifterna vidare. Yrkeskategorier som
handlägger ärenden med våld i nära relation ska ha kunskap att använda
evidensbaserade metoder. Arbetshandledande funktioner och ledningspersonal
ska ha kunskap för att fånga upp och möta medarbetarna.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-05-02 § 65
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-01-31 § 8
Socialdemokraternas motion – Upptäck och motverka våld och kränkningar i
hemmet, 2021-12-22
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen
Beslutet skickas till
Socialdemokraterna
Individ- och omsorgsutskottet
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS/2022:259

§ 101 - Val av ledamöter och ersättare till
sakområdesforum
Samverkansavtal Värmland reglerar samverkan mellan Region Värmland och
länets 16 kommuner. Syftet med samverkan är bland annat att upprätthålla en
långsiktig och strategisk planering för Värmland, som bidrar till att gemensamma
resurser används på ett effektivt sätt. I utvärderingen av samverkansavtalet
framfördes rekommendationer för att vidareutveckla samarbetet och inrättandet
av sakområdesforum är en del i vidareutvecklingen. Sakområdesforum är ett
politiskt informationsforum för specifika sakfrågor och har inte mandat att göra
ställningstagande i specifika frågor. Ställningstaganden görs enbart av
ordföranderådet. Sakområdesforum ska hålla en dialog med respektive
yrkesnätverk för att säkra dialogen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i
länets kommuner och regionen. Direktörsberedningen ansvarar för att utse vilka
yrkesnätverk som ska fungera som stöd till sakområdesforumen I varje
sakområdesforum erbjuds samtliga kommuner möjlighet att utse två ledamöter
per kommun och forum, och med möjlighet till personliga ersättare med
närvarorätt i ordinarie ledamots frånvaro.
Handlingar i ärendet
Missiv om Värmlandsrådets arbetsformer samt om val av ledamöter och
personliga ersättare till sakområdesforum, 2021-02-28
Värmlandsrådets arbetsformer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Thony Liljemark (OR) och Pernilla Boström (S) utses till ledamöter i Hälso- och
sjukvårdsforum för tiden tom 2022-12-31. Camilla Hülphers (OR) och Sten-Inge
Olsson (S) utses till personliga ersättare.
Jens Fischer (OR) och Tomas Pettersson (S) utses till ledamöter i Kollektivtrafikoch regionalt utvecklingsforum för tiden tom 2022-12-31. Boo Westlund (OR)
och Margot Karlsson (S) utses till personliga ersättare.
Boo Westlund (OR) och Håkan Lindh (S) utses till ledamöter i Kultur- och
bildningsforum för tiden tom 2022-12-31. Birgitta Söderlund (OR) och Malin
Ericsson (S) utses till personliga ersättare.
Beslutet skickas till
Region Värmland
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Dnr KS/2022:255

§ 102 - Val av ledamot till kommunledningsutskottet
Då Peter Åkerström (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunledningsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunstyrelsen fyllndsväljer Boo Westlund (OR) till ledamot i
kommunledningsutskottet för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten
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Dnr KS/2022:256

§ 103 - Val av ersättare till kommunledningsutskottet
Då Boo Westlund (OR) går in som ordinarie ledamot i kommunledningsutskottet
ska fyllandsval av ersättare göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Annika Hagberg (OR) till ersättare i
kommunledningsutskottet för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten
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Dnr KS/2022:257

§ 104 - Val av ledamot till individ- och
omsorgsutskottet
Då Peter Åkerström (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i individ- och
omsorgsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Camilla Hülphers (OR) till ledamot i individoch omsorgsutskottet för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 33/43

2022-05-16

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:258

§ 105 - Val av ersättare till individ- och
omsorgsutskottet
Då Camilla Hülphers (OR) går in som ledamot i individ- och omsorgsutskottet
ska fyllnadsval av ersättare göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Tomas Braneby (OR) till ersättare i individ- och
omsorgsutskottet för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Administrativa enheten
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Dnr KS/2022:260

§ 106 - Business Region Värmland - utseende av
politisk representant i styrgruppen
Kommunerna och Region Värmland har samtliga fattat beslut om
samverkansavtal gällande Business Region Värmland (BRV) i slutet av 2021.
Av samverkansavtalet framgår bland annat att det finns ett antal grupper kopplade
till BRV och däribland en politisk styrgrupp som består av en politisk
representant per part (regionen och Värmlands 16 kommuner).
I förarbetet och i processen med BRV beskrivs att den politiska strukturen bygger
på Värmlandsrådets och Ordföranderådets struktur, där Ordföranderådet består av
kommunstyrelseordföranden samt ordföranden i regionens styrelse och nämnder.
Avtalstexten är dock formulerad utifrån kommunernas självstyrelse och
kommunerna utser sin representant.
Handlingar i ärendet
Samverkansavtal Business Region Värmland
Beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) till
representant i styrgruppen.
Beslutet skickas till
Region Värmland, mona.bjorn@regionvarmland.se
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Dnr KS/2022:23

§ 107 - Anmälningsärenden
Dnr KS 2022/4, handling 1654
Kontrollrapport livsmedel-Solåsbacken
Dnr KS 2022/4, handling 2707
Kontrollrapport livsmedel-Sättragården
Dnr KS 2022/4, handling 2625
Kontrollrapport livsmedel-Björkdungen
Dnr KS 2022/4, handling 1926
Återrapportering av 2021 års statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och
omsorg
Dnr KS 2022/4, handling 1944
Återrapportering av 2021 års utvecklingsmedel till kommuner för arbetet mot våld i nära
relationer
Dnr KS 2022/4, handling 2625
Kontrollrapport livsmedel från Miljö- och byggavdelningen, Björkdungen, Snickaren 1
Dnr KS 2022/4, handling 2707
Kontrollrapport livsmedel från Miljö- och byggavdelningen, Sättragården, Repratören 1
Dnr KS 2022/44, handling 2708
Protokoll Direktionen Värmlands läns vårdförbund 2022-03-24
Dnr KS 2022/193, handling 1935
Projekt Familjekompis Värmlands glesbygd, stöd ansökan § 37 a-medel
Dnr KS 2022/192, handling 1932
Ledningsgruppen Personligt ombud Värmland 210923
Dnr KS 2022/192, handling 1931
Verksamhetsberättelse delår 2021-Personligt ombud Värmland
Dnr KS 2022/16, handling 1930
Synpunkter och klagomål vård och omsorg
Dnr KS 2022/50, handling 1930
Protokoll årsmöte Agera Värmland 2022
Dnr KS 2022/181, handling 1731
Årsmöte 2022, Friskvården i Värmland

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 36/43

2022-05-16

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2022/181, handling 1730
Budget 2022, Friskvården i Värmland
Dnr KS 2022/181, handling 1732
Valberedningen förslag 2022, Friskvården i Värmland
Dnr KS 2022/181, handling 1733
Revisionsberättelse, Friskvården i Värmland
Dnr KS 2022/181, handling 1734
Styrelsesammanträde 220127, Friskvården i Värmland
Dnr KS 2022/181, handling 1735
Verksamhetsberättelse 2021, Friskvården i Värmland
Dnr KS 2022/181, handling 1736
Verksamhetsplan 2022, Friskvården i Värmland
Dnr KS 2022/181, handling 1737
Årsredovisning, Friskvården i Värmland
Dnr KS 2021/498, handling 1623
Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2021-Protokoll 220311
Dnr KS 2021/498, handling 1624
Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2021
Dnr KS 2021/498, handling 1625
Hjälpmedelsnämndens Nämndplan inkl mätplan för Hjälpmedelsnämnden 2022
Dnr KS 2021/498, handling 1626
Hjälpmedelsnämndens Nämndplan-reviderad 220311
Dnr KS 2021/498, handling 1627
Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2023-Protokoll 220311
Dnr KS 2021/498, handling 1628
Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2023
Dnr KS 2021/498, handling 1629
Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2022-Protokoll 220311
Dnr KS 2021/498, handling 1630
Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2022
Dnr KS 2021/498, handling 1631
Hjälpmedelsnämndens närvaro-Protokoll 220311
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Dnr KS 2021/498, handling 1632
Hjälpmedelsnämndens närvaro
Dnr KS 2022/39, handling 2726
Ordförandebeslut 2022-04-20, 6 § LVU
Dnr KS 2022/40, handling 1713
Överklagande beslut avgift-Privatperson
Dnr KS 2022/40, handling 2554
Dom i mål 260-22 Olaga hot Ungdomsvård
Dnr KS 2022/42, handling 2497
Ivo överlämnar klagomål på er verksamhet-IVO
Dnr KS 2022/42, handling 2496
Beslut-IVO
Dnr KS 2022/42, handling 2555
Meddelande om tillsyn vid Gruppbostad Källgården och begäran om handlingar
Dnr KS/2022/16, handling 2561
Synpunkt/klagomål brister i vård och omsorg, Häggården
Dnr KS 2022:2, handling 2706
Beslut från Länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet, anläggande av
flytbrygga Torsby 1:226 Stiftelsen Donationen Åsarna
Dnr KS 2022:85, handling 1833
Delgivning i mål 783-22 Kallelse till förhandling angående tillämpning av skollagen för
enskilda elever
Dnr KS 2022:222, handling 2702
Ansökan om utökat antal förskoleplatser vid föräldrakooperativet Bushuset
Trakasserier
Dnr KS 2022:61, handling 2564
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2022:112, handling 2565
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2022:113, handling 2566
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2022:160, handling 1831
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
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Dnr KS 2022:189, handling 1830
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2022:203, handling 2526
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:205, handling 2552
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:206, handling 2553
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:207, handling 2557
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:208, handling 2558
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:209, handling 2559
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:210, handling 2560
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:212, handling 2563, 2703
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling,Kyrkheden
f-3
Dnr KS 2022:213, handling 2567, 2704
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkeden
f-3
Dnr KS 2022:215, handling 2581
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:216, handling 2583
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Frånvaroutredning
Dnr KS 2021:563, handling 2577
Avslut om utredning av elevs frånvaro ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:167, handling 2568
Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:168, handling 1828
Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 7-9
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Dnr KS 2022:187, handling 1826, 1827
Frånvaroanmälan och avslut, Äbc 7-9
Dnr KS 2022:188, handling 1829
Anmälan om elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:198, handling 1985 - 2282
Anmälan och avslut om utredning av elevs frånvaro, gymnasiet åk 1
Dnr KS 2022:199, handling 2283 - 2415
Anmälan och avslut om utredning av elevs frånvaro, gymnasiet åk 2
Dnr KS 2022:200, handling 2416 - 2495
Anmälan och avslut om utredning av elevs frånvaro, gymnasiet åk 3
Dnr KS 2022:211, handling 2562
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, Kyrkhedens skola åk 4-9
Dnr KS 2022:214, handling 2570, 2701
Anmälan och avslut om utredning av elevs frånvaro ÄBC 7-9

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS/2022:23

§ 108 - Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2022-04-05 tom 2022-05-09
Dnr KS 2022/5, handling 2619
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel - Råda IK
Dnr KS 2022/5, handling 2620
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel - DHR Hagfors, Munkfors
och Filipstad
Dnr KS 2022/5, handling 2621
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel - Sunnemo IF
Dnr KS 2022/5, handling 2763
Delegeringsbeslut - Personalärenden jan-feb 2022
Dnr KS 2022/5, handling 2764
Delegeringsbeslut - Personalärenden mars 2022
Dnr KS 2022/5, handling 2786
Beviljande av bidrag, Värmullsåsens mountainbike och enduro
Dnr KS 2022/5, handling 2787
Beviljande av bidrag, Bergsängs BK
Dnr KS 2022/5, handling 2788
Beviljande av bidrag, Valsarna Speedway
Dnr KS 2022:6, handling 1906
Beslut om mottagande i gymnasiesärskola
Dnr KS 2022:6, handling 1907
Beslut om mottagande i gymnasiesärskola
Dnr KS 2022:6, handling 198
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2022:6, handling 1982
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2022:6, handling 1983
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2022:6, handling 1984
Skolskjuts vid växelvis boende
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Dnr KS 2022:6, handling 2528
Delegeringsbeslut - utökad tid på förskola
Dnr KS 2022:6, handling 2529
Delegeringsbeslut - utökad tid på förskola
Dnr KS 2022:6, handling 2584
Delegeringsbeslut - Utredning för särskilda skäl gällande skolgång för enskild elev,
kyrkhedens skola
Dnr KS 2022:6, handling 2585
Delegeringsbeslut - utökad tid i förskola
Dnr KS 2022:6, handling 2705
Delegeringsbeslut - utökad tid i förskola
Dnr KS 2022/8, handling 2716
Delegeringsbeslut LSS mars månad 2022
Dnr KS 2022/8, handling 2715
Delegeringsbeslut Socialpsykiatrin mars månad 2022
Dnr KS 2022/8, handling 2717
Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen mars månad 2022
Dnr KS 2022/8, handling 2721
Delegeringsbeslut Vuxengruppen februari månad 2022
Dnr KS 2022/8, handling 2718
Delegeringsbeslut Familjerätten februari månad 2022
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2022-04-04 § 59
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2022-05-02 §§ 60-74
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-05-03 §§ 31-37
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 §§ 29-42

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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§ 109 - Information
Kommunstyrelsens sammanträde inleddes med en presentation av biträdande
regiondirektör Lars Christensen. Lars Christensen berättade om bland annat om
regionens uppdrag, som bland annat innefattar hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik, regional utveckling och kultur- och utbildning. Lars Christensen
informerade även den gemensamma målbilden för Värmland, där
Värmlandsstrategin, med koppling till Hagforsstrategin, ligger till grund.
Presentationen avslutades med en genomgång av viktiga frågor 2022 som bland
annat innefattar vår förmåga att bidra till att utveckla Värmland samt
kostnadsutveckling för den värmländska vården.
Därefter presenterade verksamhetsansvarig för serviceenheten Marie-Louise
Karlsson verksamheterna inom kost och städ.
Socialchef Maria Persson gav en nulägesrapport från individ- och
omsorgsavdelningen samt en övergripande information om särskilt
boende/korttidsboende.
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin föredrog barn- och bildningsavdelningens
ärenden på dagordningen.
Utvecklingschef Lars Sätterberg föredrog punkterna 8, 9 10 och 13 på
dagordningen.
Ekonomichef Jonas Nilsson informerade om verksamhets- och
budgetuppföljningen.
Kommunchef Richard Bjöörn gav en lägesrapport om situationen i Ukraina.
Richard Bjöörn informerade även om pensionsläget kommande år samt
redogjorde för SCB:s senaste befolkningsstatistik.
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§ 110 - Sekretess
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