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

  

Beslutande Jens Fischer (OR)  Roger Brodin (M) 

Tomas Pettersson (S)   Tomas Braneby (OR) 

Peter Åkerström (OR)   Oliver Persson (S) 

Ulla Lundh (S)   Joakim Biehl (L) 

Annika Hagberg (OR)  Jan Pfeiffer (OR) 

Margret Bergkvist (S)   Joakim Lander (S) 

Stellan Andersson (C)   Anna Oskarson (OR) 

Olof Bernt (SD)   Margot Karlsson (S) 

Annika Hagberg (OR)  William Åkerström (OR) 

Pernilla Boström (S), §§ 107-113, 115-117 Sten-Inge Olsson (S) 

Thony Liljemark (OR),            Hanna Isaksson (C) 

Anita Grundqvist Heikkinen (S) Thor Millvik (OR), §§ 107-113,  

Birgitta Söderlund (OR)  115-117  

Jessica Larsson (S)  Åsa Johansson (S)  

Anna-Karin Berglund (C)  Karl Persson (SD) 

Katarina Carlsten (OR)                                  Ben Hamaeid (OR)  

Erik Fröjel (S)                          Jeroen van Bussel (OR), § 114                                                                 

 

 

Övriga 

                                                                       Ingegerd Olsson (S), § 114 

 

Torbjörn Hedlund (OR)                         Jan Bohlin, revisor                     

Richard Bjöörn, kommunchef                        Stig Lövgren, revisor 

Jonas Nilsson, ekonomichef                         Irene Runkvist Karlsson, revisor                    

Helena Granlund,                         Claes-Henrik Engström, revisor 

kommunsekreterare                       

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2021-12-21 

  

Avser paragrafer §107 - §117 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Peter Åkerström 
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Justerande  

 Tomas Pettersson                                        Tomas Braneby 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-22 

Datum då anslaget tas ned 2022-01-13 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 107 - Utdelning av 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 lovande förmågor. Stipendiet är avsett att 

stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser. 

 

Kulturstipendiet 2021 tilldelades Therése Olsson med motiveringen: 

  

”För sitt platsspecifika konstnärskap som med stor nyfikenhet och med ett 

tvärdisciplinärt perspektiv utforskar den egna hembygden tilldelas Therése 

Olsson Hagfors kommuns kulturstipendium. Under flera år har hon med 

Dragsjöberg som bas, på ett drivet sätt arbetat processorienterat både i egna 

projekt och tillsammans med andra. Theréses devis, att samtidskonsten bör 

tillgängliggöras mer på landsbygden och inte bara tillhöra staden, genomför hon 

på ett sätt som berikar oss med konstupplevelser men också sätter vår plats på 

den internationella konstkartan.”  

 

Stipendiaten tackade för utmärkelsen med orden: "Jag har fått flera utmärkelser 

tidigare, men det är stort att få det hemma. Det känns som en stor ära." 
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Dnr KS/2021:361 

§ 108 - 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-06 § 195 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 88 

Utvecklingsenhetens skrivelse 2021-10-17 

Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslut 

1. Hagfors kommun ställer sig bakom förslaget till avtal. 

2. Avtalet ska beslutas av respektive ingående part. 
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Beslutet skickas till: 

Region Värmland, mona.bjorn@regionvarmland.se 

Utvecklingsenheten 

  

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

§ 109 - 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-06 § 196 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-11-23 § 89 

Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2021-11-04  

Reviderad informationssäkerhetspolicy  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad informationssäkerhetspolicy för 

Hagfors kommun. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Administrativa enheten 
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Dnr KS/2021:576 

§ 110 - 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-06 § 197 

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 

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/2020:248 

§ 111 - 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-06 § 199 

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 på sammanträdet 

Roger Brodin (M): Att stänga Hagforsvägen för genomfart är lämpligt med tanke 

på upplevda problem kring genomfart. Dock upplevs det som olämpligt att ens 

diskutera sprängning då det kan påverka området negativt. Vid stängning av 

vägen bör kostnader hållas ner så långt som möjligt och för att bespara pengar bör 

andra planer kring parkering ses över.    

Moderaterna yrkar   

att: Vägen stängs i södra änden.   

att: Parkering planeras i annat parknära område.  
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Jens Fischer (OR) yrkar bifall för liggande förslag. 

 

Tomas Pettersson (S) yrkar bifall för liggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer 

propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom acklamation. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med 6,5 mkr för 

färdigställande enligt förslag A. 

Reservation 

Roger Brodin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

 

Beslutet skickas till: 

Projektledare Elin Kask 

GVA-chef Emil Florell 

Ekonom Sofia Eriksson 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm  
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Dnr KS/2021:581 

§ 112 - 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 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-06 § 205 

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

Socialchef MariaPersson tjänsteskrivelse 

Förslag till reviderad vård- och omsorgstaxa för år 2022 

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/2021:584 

§ 113 - Avsägelse av uppdrag - Per-Håkan Häll  

Per-Håkan Häll (C) avsäger sig i skrivelse 2021-11-23 sina uppdrag som ersättare 

i kommunfullmäktige och ersättare i Hagfors Energi AB.  

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlund skrivelse, 2021-12-08 

Per-Håkan Hälls avsägelse, 2021-11-23 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller framställan. 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Hagfors Energi AB 

Personalenheten 

Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 
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Dnr KS/2021:621 

§ 114 - Årsredovisning 2020 för Klarälvdalens 

Samordningsförbund  

Styrelsen för Klarälvdalens Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning 

för år 2020.  

Förbundets revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen 2021-04-12 att 

årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Hagfors kommun är en av medlemskommunerna i Klarälvdalens 

Samordningsförbund och får årsredovisningen för beslut om ansvarsfrihet och 

fastställelse. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlund skrivelse, 2021-12-08 

Årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse för Klarälvdalens 

Samordningsförbund 

Revisionsberättelse 

Beslutsgång 

Thor Millvik (OR) och Pernilla Boström (S) deltar inte i beslutet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för år 2020 och ger styrelsen för 

Klarälvdalens Samordningsförbund ansvarsfrihet.  

Beslutet skickas till 

Klarälvdalens Samordningsförbund, Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga 

 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 17/19 

  

2021-12-20 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:629 

§ 115 - Val av ersättare till valnämnden  

Då Jan Sandström (S) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden ska 

fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Göran Eriksson (S) till ersättare i valnämnden 

för mandatperioden 2019-2022. 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Personalenheten 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/19 

  

2021-12-20 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:630 

§ 116 - Val av ersättare till valberedningen  

Då Jan Sandström (S) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i valberedningen ska 

fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Göran Eriksson (S) till ersättare i 

valberedningen för mandatperioden 2019-2022. 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Personalenheten 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 19/19 

  

2021-12-20 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:23 

§ 117 - Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-11-29 §§ 94-106 

 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-12-06 §§ 191-216 

 

Dnr KS/2021:462 Svar på revisionsrapport Samverkan mellan kommunen och 

Regionen avseende psykisk ohälsa bland barn och unga 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

______ 

 
 

 

 
 


