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Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl. 09:00–10:05 

Kommunalrådets tjänsterum kl. 10:05-14:45, ajournering 12:10-13:30 

  

Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Boo Westlund (OR) 

Pernilla Boström (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

Christina Axelsson (OR), 09:00-12:10 

Lena Svensson (S) 

Thony Liljemark (OR), 09:00-14:00, §§ 149-163, 166-169 

Anna-Karin Berglund (C) 

Mikael Edvardsson (SD) 

Peter Brunius (OR), 13:30-14:45, §§ 149-170 

Erik Fröjel (S) 

Birgitta Söderlund (OR), 14:00-14:45, §§ 164, 165 och 170 

  

Övriga Margot Karlsson (S) 

Roger Brodin (M) 

Kattarina Hjern (OR) 

Emma Koskelainen (L) 

Jan Klarström (SD) 

Richard Bjöörn, tf kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Ralf Sundhäll, kommunikatör, 09:00-14:30 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 09:00-14:00 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, 09:25-10:05 

Leo Larsson, förenings- och evenemangssamordnare, 09:05-09:25, 14:05-

14:15 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2020-11-17 

  

Avser paragrafer 149 - 170 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 
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Ordförande  

 Jens Fischer 

  

  

Justerande  

 Tomas Pettersson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-11-16 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-17 

Datum då anslaget tas ned 2020-12-09 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 149 Ändring av föredragningslista 

Punkterna 8 och 9 på dagordningen byter plats med varandra. 

_____ 
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§ 150 Information 

Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larsson inledde dagens sammanträde 

men en information kring samarbete och samordning med kommunens föreningar 

och vilka möjligheter som finns för föreningar att söka bidrag.  

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin redogjorde sedan för Ny resursmodell 

förskola 2021 och Allmän förskola för 3-5 åringar. 

Därefter informerade ekonomichef Jonas Nilsson om driftbudget 2021 med plan 

för 2022 och 2023, riktlinjer för resultatutjämningsreserv i Hagfors kommun samt 

verksamhets- och budgetuppföljning för perioden januari till september. 

_____ 
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Dnr KS 2020/27 

§ 151 Driftbudget 2021 och plan 2022-2023 

Förslag till driftsbudget för år 2021 samt plan för åren 2022 och 2023 innebär ett 

budgeterat resultat för 2021 med +1 467 000 kr, år 2022 med -13 699 000 kr samt 

2023 med -28 858 000 kr. 

Handlingar i ärendet 

Budgetkommitténs protokoll, 2020-11-02 § 4 

Förslag till driftbudget 2021 och plan 2022 och 2023 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) presenterar Socialdemokraternas förslag till driftbudget 

2021 med plan för 2022 och 2023 och yrkar bifall till denna. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 

bifall för liggande förslag genom votering. 

Omröstningsresultat 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

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

 

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)   Nej 

Boo Westlund (OR) Ja 

Pernilla Boström (S)   Nej 

Peter Åkerström (OR)  Ja  

Göran Eriksson (S)   Nej 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Peter Brunius (OR) Ja 

Lena Svensson (S)   Nej 

Thony Liljemark Ja  

Erik Fröjel (S)   Nej 

Anna-Karin Berglund (C) Ja 

Mikael Edvardsson (SD)   Avstår 

 

7 ja-röster 

5 nej-röster 
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1 avstår 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2021 samt plan för åren 2022 och 

2023 innebär ett budgeterat resultat för 2021 med +1 467 000 kr, år 2022 med -13 

699 000 kr samt 2023 med -28 858 000 kr. 

Reservationer 

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

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/535 

§ 152 Riktlinjer för resultatutjämningsreserv i Hagfors 

kommun, RUR 

Från 1 januari 2013 finns i enlighet med kommunallagen möjlighet att årligen 

reservera medel till en resultatutjämningsreserv, RUR, som får användas för att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 

Kravet för införande är att kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-11- 

Förslag till riktlinjer för resultatutjämningsreserv 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa och anta riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv i Hagfors kommun. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2020/28 

§ 153 Verksamhets- och budgetuppföljning 
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-september uppgår till 

524,3 miljoner kronor (mkr) vilket är 7,0 mkr högre än budget (1,4 %). SKR:s 

prognos från 2020-10-01 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 20:39) har 

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

om totalt 13,2 mkr. Prognosen är dock oerhört osäker. SKR beskriver den som ett 

scenario snarare än en prognos.  

 

Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och 

därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt 

följande: 

● Barn- och bildningsutskottet       5,1 mkr 

● Individ- och omsorgsutskottet     6,0 mkr 

Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 11,1 mkr. 

Efter detta återstår ca 8,1 mkr av avsättningen. 

 

Regeringen har beslutat att samtliga arbetsgivare ska kompenseras för hela 

sjuklönekostnaden för perioden april-juli 2020. Återbetalning har skett och 

påverkar periodens resultat, totalt sett 5,6 mkr, positivt i verksamheterna enligt 

följande: 

● Kommunledningsavdelningen 0,1 mkr 

● Samhällsbyggnadsavdelningen 0,3 mkr 

● Barn- och bildningsutskott 1,5 mkr 

● Individ- och omsorgsutskott 3,7 mkr 

 

  

Vidare antas hela, 7,5 mkr, av verksamhetspotten åtgå till att täcka 

volymsrelaterade kostnadsökningar inom verksamheterna enligt följande: 

● Individ- och omsorgsutskottet      7,5 mkr 

 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 11,4 

mkr högre jämfört med budget (1,6 %). Överflyttning har skett av medel från 

kommunledningsavdelningen till individ- och omsorgsavdelningen avseende 

sökbara medel för överkostnader inom hemtjänst, 4,6 mkr. De större avvikelserna 

mot budget i helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är: 

● Kommunledningsavdelningen  -5,6 mkr 

● Samhällsbyggnadsavdelningen   -0,3 mkr 

● Barn- och bildningsutskott  +0,1 mkr 

● Individ och omsorgsutskott  -11,9 mkr 

● Skatteintäkter o generella bidrag  +13,2 mkr 

  

Budgeterat resultat för 2020 enligt beslut i november 2019 av 

kommunfullmäktige var +21,3 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +23,3 mkr (3,0 %). 
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Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-10-19 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2013/54-21 

§ 154 Beslut att anta förslag till Detaljplan för 

Bågskytten, Kyrkheden 5:1 samt del av Grinnemo 

1:91, i Ekshärad, Hagfors kommun 

Hagfors kommun har upprättat antagandehandlingar daterade 2020-10-22 

tillhörande “Förslag till DETALJPLAN FÖR BÅGSKYTTEN, Kyrkheden 5:1 

samt del av Grinnemo 1:91, Hagfors kommun, Värmlands län.   

Planen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 

2010:900 (SFS 2014:900).   

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2020-06-30 - 2020-08-11. 

Ett granskningsutlåtande med Bilaga till granskningsutlåtandet bifogas planen. 

Inga av de inkomna synpunkterna har föranlett någon förändring av planförslaget, 

annat än förtydliganden och klargöranden under rubrik Fastighetsrättsliga frågor i 

planbeskrivningen. I bilagan till granskningsutlåtandet redovisas de inkomna 

synpunkterna och Hagfors kommuns svar samt vilka åtgärder som genomförts i 

planen, och i efterföljande del redovisas en sammanställning av bakgrund och 

motiveringar till utformningen av planen och vår uppfattning om de sju lindarna.   

Syfte 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen har varit att ersätta gällande plan och 

den tidigare planbestämmelsen användning A för allmänna ändamål. Boverket har 

tagit bort bestämmelse A eftersom den blivit inaktuell. Planområdet omfattar 

fastigheten Kyrkheden 5:1 (Bågskytten/det före detta kommunhuset i Ekshärad) 

samt en del av den kommunägda fastigheten Grinnemo 1:91 (allmän platsmark). 

Planområdet är ca 0,5 hektar stort och har delats in i kvartersmark och allmän 

platsmark. 

Bearbetning efter samråd 

Under samrådet inkom synpunkter på att det före detta kommunhuset har höga 

arkitektoniska och kulturhistoriska värden som behöver skyddas och tas tillvara. 

Den i samrådshandlingen föreslagna användningen C1B (centrumändamål dock ej 

handel och bostäder) för byggnad, byggrätter och tomt medförde krav på 

omfattande bearbetningar och kompletteringar med utredningar om mark och 

geotekniska förutsättningar, trafik, buller och vibrationer m.m. och krav på att de 

införda byggrätterna minskades ned avsevärt. Efter samrådet omarbetades 

planförslaget. 
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De större byggrätterna togs bort, användningen ändrades till C1 och skydds- och 

varsamhetsbestämmelser (q) och (k) infördes för byggnaden. Istället infördes tre 

mindre byggrätter för komplementbyggnader (kryssmark) - en för sophus placerad 

norr om byggnaden, en för eventuell carport/parkering i direkt anslutning till 

lokalgatan i norr samt en tredje för ändamål som t ex pergola, glasskiosk och 

likvärdigt placerad sydväst om byggnaden. Angränsande gällande plan (som 

omfattar Ekshärads Församlings parkering) har en planområdesgräns som inte 

ligger i liv med Kyrkheden 5:1 och därför ändrades det nya planförslagets 

planområdesgräns så den nu ligger i liv med fastighetsgränsen. 

Alternativ 

Hagfors kommun undersökte även flera olika alternativ att förlägga byggrätterna 

på. De andra alternativen medför dock att en angöring måste finnas - antingen 

från befintlig infart från väg 62 (parkeringen vid Klarälvsvägen) eller från 

befintlig infart från väg 924 (Ekshärads Församlings enskilda parkering). Väg 62 

omfattas av väglagen. Inga nya in- och utfarter och vägar får anläggas från väg 62 

och det är direkt olämpligt med nya infarter till planområdet i korsningen och från 

väg 924.   

Skulle byggrätten för eventuell carport/parkering ha förlagts väster, sydväst eller 

söder om byggnaden, skulle körytor, vändplatser och carport/parkering behövt 

anläggas framför det före detta kommunhuset på de öppna platserna. Det skulle 

riskera att påtagligt skada det före detta kommunhusets höga arkitektoniska och 

kulturhistoriska värden.  

Bearbetning efter granskning 

Under granskningen inkom Länsstyrelsen med synpunkten att en bestämmelse om 

förbud mot rivning av byggnaden (r) bör införas. Hagfors kommun har valt att 

inte införa någon sådan bestämmelse eftersom kommunfullmäktiges majoritet 

skulle rösta emot att en sådan införs. 

Länsstyrelsen lämnade även synpunkten att den mindre byggrätten för 

komplementbyggnad (för eventuell carport/parkering) med direkt infart mot 

lokalgatan i norr, omfattar delar av allén. Åtgärder som kan komma att skada en 

skyddad biotop enligt miljöbalkens kap 7 § 11 är förbjudna. Länsstyrelsen 

förordar därför ett avstånd på minst 2 meter utanför trädkronornas droppzon för 

att undvika skada på trädens rötter. För åtgärder som ska genomföras närmare 

alléträden behöver dispens sökas. 

Hagfors kommun har gjort bedömningen att synpunkten inte föranleder någon 

ändring av planförslaget. 

Plankartan har inte förändrats och i övrigt har endast klargörande text införts 

under rubriken Fastighetsrättsliga frågor i planbeskrivningen.  
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Bakgrund, motiveringar, ställningstaganden och övrig information 

Eftersom de sju lindarna berör utformningen av planen, kan det vara lämpligt att 

belysa problematiken i ett vidare perspektiv dels för att klargöra frågor som kan 

inverka på den återstående prövningsprocessen. (Hänvisning till Bilaga till 

granskningsutlåtande sista avsnittet/rubrik Motiveringar till utformningen av 

planen och vår uppfattning om de sju lindarna). 

Kommunen har dock inte haft möjlighet att utföra dispensåtgärderna på lindarna 

under detta år. Dispensen går ut 2020-12-31. Därför måste en ny ansökan om 

dispens lämnas in. Ansvaret hanteras i ett separat ärende av berörd förvaltning.      

Bakgrund 

Länsstyrelsens beslut om dispens (2018-04-27) har delvis varit utgångspunkt för 

planens utformning.  

Länsstyrelsen har lämnat ett beslut om dispens (daterat 2018-04-27) för åtgärder 

på alléträden. I beslutet anges att träd 6 och 7 fristående och inte ingår i allén (träd 

1-5 mot Klarälvsvägen). Allén har kulturhistoriskt värde för fastigheten så i första 

hand bör allén bli kvar. Länsstyrelsens bedömning är att farliga träd får avverkas.  

I samband med att ansökan om dispens lämnades in och prövades har Hagfors 

kommun gjort undersökningar och provtagningar av träden och en arborist 

anlitades för att göra okulärkontroll av de sju lindarna. Av redovisningen framgår 

bl. a (enligt vedertagna klassificeringssystem) att samtliga sju lindar har 

omfattande skador med risk för rotbrott och rotvälta och att träd 4, 5 och 7 klassas 

som farliga till mycket farliga för persontrafik. Träd 6, 7, 5, 4 och 3 har 

bevarandevärde klass 3 och träd 2 har bevarandevärde klass 2. (Bevarandevärde = 

vitalitet+säkerhet+ekonomi, och anges med skalan 1-3 där 3 är sämsta värdet). 

Arboristens helhetsbedömning är att om träden inte är k-märkta (d.v.s. omfattas 

av skyddsbestämmelser i gällande plan) eller har något speciellt biologiskt värde 

rekommenderar de att inte använda så mycket pengar på träden eftersom de (så att 

säga) redan står på fel plats. Nya träd bör inte återplanteras på samma plats. 

Länsstyrelsens bedömning (i beslut om dispens 2018-04-27) är att särskilda skäl 

föreligger och dispens har lämnats för att ta ned alléträd 4 och 5 under villkor att 

nya träd återplanteras (allé behålls). 

Motiveringar som berör utformningen av planen och vår uppfattning om 

träden 

Hagfors kommun har gjort bedömningen att träd 6 och 7 inte utgör en allé samt att 

alléträd 1-5 mot Klarälvsvägen utgör en allé.  
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Träd 6 och 7 

Träd 6 och 7 omfattas inte av §§ 5-7a i Förordning (1998:1252) om områdesskydd 

enligt miljöbalken m.m. (med ändringar t.o.m. SFS 2020:640). I gällande plan 

finns inga skyddsbestämmelser eller k-märkning införda för något träd. Träd 6 

och 7 bedöms inte ha sådana värden att de omfattas av generellt eller särskilt 

biotopskydd. Trädens biologiska värden kan tillvaratas genom faunadepå och 

återplantering kan ske med nya träd på annan lämplig mark. Hagfors kommuns 

bedömning är att någon dispens för åtgärder på träd 6 och 7 därför inte behöver 

lämnas in till Länsstyrelsen. Vi önskar dock en bekräftelse från Länsstyrelsen på 

detta. 

Skulle någon myndighet hävda att träd 6 och 7 trots allt omfattas av biotopskydd, 

borde bestämmelsen kunna åberopas i § 8 i Förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (med ändringar t.o.m. SFS 2020:640). § 8 

anger att: Bestämmelsen i §§ 5-7a gäller inte markområden i omedelbar 

anslutning till bebyggelse. Definitionen på bebyggelse är enligt PBL kap 1 § 1: en 

samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än 

byggnader. 

Hagfors kommun menar att det inte råder någon tvekan om att det aktuella 

markavsnittet där träd 6 och 7 står ingår i ett fullt exploaterat bebyggelseområde 

mitt i centrala Ekshärad och att bebyggelseområdet var ämnat det före detta 

kommunhuset med tillhörande parkering. I gällande plan har marken planlagts 

som bebyggelsemark för användning (A). Såväl kommunhus med tillhörande 

parkering som lokalgata i norr är bekräftade och fastställda. I verkligheten saknas 

dock en iordningställd trottoar/markerad gångbana på södra sidan av gatan (under 

trädkronorna). I den nya planen planläggs det aktuella markavsnittet där träd 6 

och 7 står, som kvartersmark för användning C1. Vår bedömning är att kvarters- 

marken motsvarar tidigare byggnadsmark och att det aktuella markavsnittet där 

träd 6 och 7 står är mest lämpat för sådana ändamål som hör till användningen 

(d.v.s. C1). Vi har alltså inte bedömt att det aktuella markområdet skulle vara 

mest lämpat för naturmark, park eller att användas för sådana ändamål som träd 

och trädplanteringar. 

I enlighet med PBL kap 2 § 2 har det aktuella markavsnittet därför getts företräde 

för användning C1 och därtill hörande ändamål - t ex en mindre byggrätt för 

eventuell carport/parkering i direkt anslutning till lokalgatan. Förslaget möjliggör 

bl. a att en handikapp parkeringsplats kan anläggas nära byggnaden samt att en 

bredare, hinderfri, tillgänglighetsanpassad entréväg kan iordningställas mellan 

lokalgatan och byggnadens entréer där nivåskillnaderna inte är så stora. Detta 

skulle även underlätta för sopsortering, avfallshantering, räddningstjänst, 
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färdtjänst och övriga tillfälliga transporter som kan behöva ske ända fram till 

byggnadens entréer. 

Det aktuella markavsnittet behövs för att bestämmelserna i PBL kap 2 § 6 ska 

kunna tillgodoses om behov uppstår i framtiden. T ex att erforderlig 

trafikförsörjning kan ske fram till området och byggnaden, att räddningstjänst och 

avfallshantering underlättas, att personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga lättare kan använda området samt att en god trafikmiljö kan 

åstadkommas för planområdet som helhet så att risken för trafikolyckor 

minimeras. Dessutom ska hänsyn tas till att framtida ändringar och 

kompletteringar ska kunna göras varsamt på ett sätt som skyddar det före detta 

kommunhusets höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden.   

Allén (träd 1-5) 

Utgångspunkten inför upprättandet av antagandehandlingen har varit att alléträden 

4 och 5 kommer att tas ned och ersättas med nya träd som återplanteras på samma 

plats. De nya alléträdens trädkronor kommer att bli betydligt mindre i omfattning. 

Därmed blir även droppzonen mindre liksom zonen 2 meter utanför. I regel 

anpassar sig nyplanterade träds rotsystem till rådande förhållanden. I detta fall 

kommer trädens rötter att etablera sig genom att ta de mest gynnsamma vägarna 

för att trädet ska utvecklas väl. De befintliga lindarnas skador har däremot 

uppkommit på grund av den asfaltering och trafikering som skett i efterhand på 

befintliga etablerade rotsystem.   

Med hänsyn till detta bedöms byggrätten för eventuell carport/parkering påverka 

trädens rotsystem mer än möjligen minimalt. Om Länsstyrelsen gör bedömningen 

att zonen fortfarande ska vara 22 meter bred (= diametern på trädkronorna plus ett 

område 2 meter utanför), kommer dispens att behöva sökas för att anlägga 

carport/parkering. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Ett antagande av planen har bedömts vara förenlig med bestämmelserna i plan- 

och bygglagen och medför god hushållning med markresurserna enligt PBL kap 2 

§ 2 och miljöbalken kap 3. Om planen genomförs fullt ut kommer det före detta 

kommunhuset att skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar dess höga 

prioriterade arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Därutöver kommer den 

öppna platsbildningen med skulpturer, sittplatser och gångstråk att respekteras 

och tillvaratas, eftersom man undviker att trafik leds in i området. Planen bidrar 

till att uppfylla målen i Hagforsstrategin och de nationella miljömålen God 

bebyggd miljö, Gestaltad livsmiljö och Levande städer (politik för en hållbar 

stadsutveckling som även avser en långsiktigt hållbar landsorts utveckling).   
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Handlingar i ärendet 

Handlingar för beslut om antagande 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-03 § 61 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Planbeskrivning antagandehandling 

Plankarta antagandehandling 

Granskningsutlåtande och Bilaga till granskningsutlåtande 

Underlag  

PM-Kulturmiljö (rev 2020-10-22). 

Illustrationskarta daterad 2020-05-14. 

Tidigare beslutade handlingar   

Fastighetsförteckning/samrådskrets upprättad 2019-06-20. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2019-08-15. 

Grundkarta upprättad 2019-06-26. 

PM Geotekniska synpunkter upprättad 2019-06-25. 

Övriga dokument (kan begäras ut) 

Beslut Kommunstyrelsen § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys.  

Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 (ej aktualitetsförklarad 2019). 

Ditt Värmland kulturmiljö 202 Ekshärads kyrka (se PM-Kulturmiljö).  

Tidigare beslut 

Beslut om planbesked § 6, 2013-01-31. 

Beslut om samråd § 79, 2019-09-03. 

Beslut om granskning § 93, 2020-06-25. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2020-10-22, i 

enlighet med 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt att anta FÖRSLAG TILL 

DETALJPLAN FÖR BÅGSKYTTEN (Kyrkheden 5:1 och del av Grinnemo 1:91) 

i Ekshärad Hagfors kommun, Värmlands län, upprättad i enlighet med plan- och 

bygglagen (2010:900 /2014:900), samt att upphäva dess motsvarande område i 

gällande detaljplaner.  

_____ 
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Beslutet skickas till 

johans@klara.se  

miljö.bygg@hagfors.se 

louise.sjöholm@hagfors.se 

hakan.finnkvist@hagfors.se 

conny.meijer@hagfors.se 

marcus.ekenhall@hagfors.se 

liisa.larsson@hagfors.se 

ricardo.archer@hagfors.se 

emil.florell@hagfors.se 

malin.skoog@hagfors.se 

johannes.ainergren@hagfors.se 

annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS 2020/509 

§ 155 Vård- och omsorgstaxa 

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. 

Vård- och omsorgstaxan justeras inför 2021 genom indexreglerade höjningar. 

Taxan har även kompletterats gällande tillämpliga delar inom socialtjänst genom 

avgift för kost vid boende i HVB-hem och stödboende enligt SoL. Dokumentet 

har därmed reviderats något i inledande information om för vem taxan gäller. 

En avgift är borttagen, förbrukningsartiklar inom särskilt boende, verksamheten 

kommer inte erbjuda det 180 kronor paketet med toalett- och hushållspapper, 

tvätt- och sköljmedel, haklappar, tvättlappar, soppåsar och rengöringsmedel 

längre. Vid behov kommer de boende istället kunna få hjälp att inhandla detta på 

annat sätt. 

Ändring av rubriken Hälso- och sjukvård/rehabiliterings första mening där 

sjuksköterska är utbytt till Hemsjukvårdssinsats utförd av sjuksköterska eller 

vård- och omsorgspersonal. 

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

omsorgstaxa. En korrigerad version kommer publiceras på www.hagfors.se när 

taxan för 2021 är antagen av kommunfullmäktige. 

Som komplement till vård- och omsorgstaxan kommer verksamheten att revidera 

befintliga rutiner för att kvalitetssäkra hanteringen av avgifter inom individ- och 

omsorgsavdelningen samt komplettera delegationsordningen med delegat för 

beslut om eventuella avvikelser från taxan.  

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-10-26 § 73 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-10-16 

Förslag till reviderad vård- och omsorgstaxa för år 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad vård- och omsorgstaxa för år 

2021. 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 20/43 

  

2020-11-16 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, Socialchef 
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Dnr KS 2020/462 

§ 156 Sammanträdesdagar för 2021 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

kommunstyrelsens utskott och kommittéer har upprättats. 

Kommunfullmäktige (KF) sammanträder på måndagar kl. 19:00. 

Kommunstyrelsen (KS) sammanträder på måndagar kl. 09:00. 

Kommunledningsutskottet (KLU) sammanträder på tisdagar kl. 13:15. 

Individ- och omsorgsutskottet (IOU) sammanträder på måndagar kl. 13:15. 

Barn- och bildningsutskottet (BOBU) sammanträder på tisdagar kl. 09:00. 

Bokslutskommitté (BoK) och Budgetkommitté (BuK) sammanträder på måndagar 

kl. 08:00. 

 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 

KF 25 --- 1, 29 26 31 28 --- --- 27 25 29 20 

KS 11 15 15 12 17 14 --- --- 13 11 15 6 

KLU 26 --- 2, 30 --- 4 1 --- 31 28 --- 2, 23 14 

IOU 25 --- 1, 29 26 31 28 --- 30 27 25 29 20 

BOBU 26 23 30 27 25 --- --- 31 28 26 23 14 

BoK --- 22 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

BuK --- --- --- --- 24 --- --- --- --- --- --- --- 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-11-09 

Förslag på sammanträdesdagar 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 

2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare Hagfors Energi AB Räddningstjänsten 

Ledningsgruppen  Hagforshem AB 

Ekonomienheten Revisionen  

Utvecklingsenheten Verksamhetschefer 

Administrativa enheten Växeln 

Personalenheten Biblioteket 
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Dnr KS 2020/309 

§ 157 Ändring av e-förslag till medborgarförslag 

Kommunfullmäktige antog 2020-06-29 § 65 riktlinjer för e-förslag. Syftet med e-

förslag är att kommunens invånare kan rösta på inkomna medborgarförslag. 

Ett förslag som kommer in är ett medborgarförslag oavsett om det lämnas in i 

fysisk eller digital form och därför föreslås att e-förslag ändrar namn till 

medborgarförslag. Denna ändring gäller både antagna riktlinjer och benämning på 

Hagfors kommuns hemsida. 

Handlingar i ärendet 

Fullmäktigeberedningens protokoll, 2020-10-15 § 6 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att e-förslag fortsättningsvis benämns som 

medborgarförslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2020/309 

§ 158 Ändring av riktlinjer 

I antagna riktlinjer för e-förslag framgår under rubriken beredning och behandling 

att ett förslag går vidare om det uppnår tillräckligt många ja-röster. 

Samma riktlinjer säger under rubriken Beslut och återkoppling att när ett förslag 

har fått 25 röster ska ärendet upp till kommunfullmäktige för att fullmäktige ska 

få möjlighet att avgöra om ärendet ska överlämnas eller remitteras till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

För att förkorta handläggningstiden för de förslag som har uppnått 25 röster 

föreslås att de två första meningarna under rubriken Beslut och återkoppling i 

riktlinjerna stryks och att ett förslag som uppnått tillräckligt många röster går 

direkt till vidare beredning. 

Handlingar i ärendet 

Fullmäktigeberedningens protokoll, 2020-10-15 § 5 

Riktlinjer för e-förslag 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra riktlinjer för e-förslag enligt förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2020/512 

§ 159 Förslag på läsårstider 2021-2022 

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, 2020-10-27 § 37 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2020-10-09 

Bilaga läsårstider 2021-2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Höstterminen för elever omfattar tiden 2021-08-16 – 2021-12-17 

Vårterminen för elever omfattar tiden 2022-01-10 – 2022-06-10 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 
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Dnr KS 2020/513 

§ 160 Ny resursfördelningsmodell förskola 2021 

I skollagens andra kapitel 8 b § står att: 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens 

och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2018:608). 

Kommunernas resursfördelning till förskolan är ett medel för att nå målet att alla 

barn ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att 

resursfördelningen ska vara anpassad till barns olika behov och förutsättningar. 

Kommunen har ett uppdrag att kompensera för förskolornas olika förutsättningar 

och syftet med en resursfördelningsmodell är att ge bättre förutsättningar för 

förskolorna så att de kan stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda 

barnen en trygg omsorg. I Hagfors kommun har hittills ingen 

resursfördelningsmodell använts som viktar medel utifrån faktorer som 

socioekonomisk faktor samt andel nyanlända elever. I nuvarande 

budgetfördelning har budget till 100 % fördelats utifrån antalet barn, vilket ger en 

snedfördelning både vad gäller barnens förutsättningar samt att resurser inte 

räcker till på de mindre enheterna. 

85 % av budgeten fördelas som barnpeng och de återstående 15 % viktas utifrån 

följande faktorer: 

Viktningsfaktorer 

Barnets ålder 

25 % (3,75 % av helheten) utifrån barnets ålder där barn 1-3 år ges faktorn 1,00 

och barn 4-6 år ges faktorn 0,76. Barn som fyller 4 år räknas som 4 år från 1/1 det 

året. 

Socioekonomisk faktor 

30 % (4,5 % av helheten) fördelas utifrån vårdnadshavares utbildningsbakgrund, 

andel barn med utländsk bakgrund samt andel barn med vårdnadshavare som 

uppbär ekonomiskt bistånd. Tas via statistik från SCB. 
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Öppettider 

20 % (3 % av helheten) fördelas utifrån vilka öppettider förskolan har. 

50-55,99 h per vecka ger faktorn 0,81 

56-60,99 h per vecka ger faktorn 0,90 

61-64,99 h per vecka ger faktorn 0,98 

65 h och mer per vecka ger faktorn 1,00 

Heltid/deltid 

25 % (3,75 % av helheten) fördelas utifrån om barnet är placerat på heltid eller 

deltid. Heltid ger faktor 1,00 och deltid ger faktorn 0,67. 

Budgeten beräknas på de siffror som lämnas till SCB 15 oktober varje år. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020- 10-27 § 38 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2020-10-16 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer den föreslagna resursfördelningsmodellen som från 

1/1 2021 gäller för förskolan. Därefter arbetas motsvarande modell fram för 

fritidshem samt gymnasieskola och vuxenutbildning. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 

Helén Källvik, ekonom BoB 

Shanti Antonsson, rektor 

Marie-Louise Grahn, rektor 

Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent 
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Dnr KS 2020/514 

§ 161 Allmän förskola för 3-5 åringar 
Skollagens regler för allmän förskola reglerar att hemkommunen ska erbjuda 

förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen 

eller grundskolan. Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska 

kommunen erbjuda alla barn förskola under minst 525 timmar om året, så kallad 

allmän förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. De 525 

timmarna ska vara avgiftsfria.  

(Skollagens 8 kapitlet 3–7, 16 och 20 §§ och 25 kapitlet 5 § skollagen.) 

2002-11-19 § 102 beslutade barn- och bildningsnämnden om riktlinjer för allmän 

förskola i Hagfors kommun. Tillägg gjordes 2003 för dagbarnvårdare vilken inte 

är aktuell längre 

Utöver de regler som finns för barnomsorg gäller dessa regler för allmän förskola: 

● Allmän förskola bedrivs på Hagfors kommuns förskolor och fristående 

förskolor. 

● Alla tre-, fyra- och femåringar omfattas av den allmänna förskolan och 

erbjuds plats. 

● Allmän förskola erbjuds från 1 september det år barnet fyller tre år. 

 

Förslag till nya regler är att vårdnadshavaren vid ansökan till förskola ska välja 

mellan två alternativ: 

 

1. Allmän förskola 

Placering i allmän förskola följer förskolans erbjudna tider och dagar med 

15 timmar per vecka under samma period som grundskolans läsår pågår. 

Allmänna förskolan är avgiftsfri. 

 

2. Förskoleverksamhet 3-5 år 

Alternativet är som vanlig förskola och schema lämnas av föräldrarna. 

Placeringen gäller den tid då föräldrarna arbetar och studerar enligt 

Hagfors kommuns regler. Platsen är inte styrd till grundskolans tider. 

Avgift betalas i 12 månader enligt förskoletaxa med 25 % reducerad 

avgift. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020- 10-27 § 40 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2020-10-07 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att vårdnadshavaren, från och med höstterminen det år 

barnet fyller tre år, ska välja mellan två alternativ: 

1. Allmän förskola 

Placering i allmän förskola följer förskolans erbjudna tider och dagar med 

15 timmar per vecka under samma period som grundskolans läsår pågår. 

Allmänna förskolan är avgiftsfri. 

 

2. Förskoleverksamhet 3-5 år 

Alternativet är som vanlig förskola och schema lämnas av föräldrarna. 

Placeringen gäller den tid då föräldrarna arbetar och studerar enligt 

Hagfors kommuns regler. Platsen är inte styrd till grundskolans tider. 

Avgift betalas i 12 månader enligt förskoletaxa med 25 % reducerad 

avgift. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Mia Grahn, rektor 

Shanti Antonsson, rektor 

Helén Källvik, ekonom BoB 

Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent 
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Dnr KS 2020/328 

§ 162 Svar på remiss Värmlands biblioteksplan 2021–

2024 

Bakgrund 

Hagfors kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande den Regional 

biblioteksplan 2021-2024, För Värmland som en stark biblioteksregion. Vilken 

ska ersätta den tidigare biblioteksplanen.  

 

Den regionala biblioteksplanen är styrande för biblioteksverksamheter inom 

organisationen Region Värmland och vägledande för kommunala bibliotek. Syftet 

med biblioteksplanen är att tydliggöra de olika biblioteksverksamheternas roll, 

uppdrag och verksamheter i regionen samt tydliggöra utvecklingsområden och 

prioriteringar, bland annat rörande samverkan och bibliotekens arbete för att 

förverkliga Värmlandsstrategin och Värmlands kulturplan.  

 

De offentliga biblioteken i Sverige styrs av Bibliotekslagen (SFS 2013:801). Där 

betonas bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling, där 

biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken 

ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt övrig kulturell verksamhet. 

 

Den regionala biblioteksplanen är ett strategiskt styrdokument som fastställs av 

Kultur- och bildningsnämnden i Region Värmland. Planen är styrande för 

biblioteksverksamheter inom organisationen Region Värmland och vägledande 

för kommunala biblioteksplaner i Värmland. Biblioteksplanen ska också stimulera 

samverkan i länet.  

 

Den regionala biblioteksplanen utgår ifrån fem grundläggande perspektiv: 

● Det måste vara hållbart i längden 

● Barn och unga ska ha framtiden för sig 

● Land och stad ska bli bättre tillsammans 

● Jämställdhet tillför värde för alla 

● Mångfald och integration för sammanhållning 

Dessa perspektiv används utifrån att biblioteksplanen ska förverkligas i samma 

riktning som Värmlandsstrategin och Agenda 2030. 
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Svar på remiss 

För Hagfors som en mindre kommun med förhållandevis långt avstånd till 

regionens centralort är den regionala biblioteksplanen och det regionala 

biblioteksuppdraget av stor betydelse.  

 

Den resurs som regionens biblioteksstärkande verksamhet bidrar med i form av 

fortbildning, omvärldsspaning, metodutveckling, nätverkande och ekonomiska 

resurser möjliggör en mer jämlik biblioteksverksamhet för våra invånare och 

besökare. 

 

Den regionala biblioteksplanen som är föreslagen är mycket omfångsrik. Den 

innefattar en rad olika förutsättningar och utmaningar samt förhåller sig till flera 

andra planer. Målen för det övergripande regionala kulturarbetet får allt för stort 

utrymme, vilket medför att helhetsintrycket blir spretigt och förlorar i sin 

spretighet fokus på biblioteksverksamheten.  

 

 

● Även om Bibliotek Värmland nämns får det regionala samarbetet en 

undanskymd plats i planen. Ett samarbete som är mycket viktigt för oss 

och för en regional biblioteksutveckling samt bedöms vara än viktigare 

inför framtiden. 

● Vi ställer oss tveksamma till konstbegreppet som ett samlat begrepp. 

Konst är kultur, men all kultur är inte konst. Vi upplever konstbegreppet 

som för snävt för biblioteksuppdraget. 

● Värmlands bokfestival har under flera år varit en viktig angelägenhet för 

oss. Vi upplever att skrivningen “Värmlands bokfestival i Karlstad” 

motverkar de senaste årens arbete med att föra ut festivalen i regionen. 

 

Målformuleringarna är många och spridda på flera olika teman. Trots bredden är 

det svårt att få en tydlig bild av vad regionen kommer att prioritera under 

kommande period. Genom att öppna väldigt många olika dörrar mot framtiden är 

det svårt att se vilken riktning arbetet kommer att ta. 

 

Den regionala biblioteksverksamhetens syfte att främja samarbete, 

verksamhetsutveckling och kvalitet är av stor betydelse för våra bibliotek. 

Regional biblioteksplan 2021 - 2024, För Värmland som en stark biblioteksregion 

har en hög ambitionsnivå vilket vi uppskattar, men förlorar i tydlighet.  
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Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020- 10-27 § 39 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2020-10-19 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svaret på remissen gällande Värmlands 

biblioteksplan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 32/43 

  

2020-11-16 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2020/501 

§ 163 Beslut om bidrag till renovering av gamla 

gymnastiksalen i Ekshärad 

Höökens bordtennisklubb, vilka äger fastigheten ”Gamla gymnastiksalen” 

Grinnemo 1:84, ansöker om medfinansiering för kostnader i samband med 

renoveringsarbete av ovan nämnda fastighet. Takpappen har börjat läcka och 

putsen på byggnadens gavlar har spruckit och börjar släppa från fasaden vilket 

utgör en skaderisk. Gavlarna kommer att beklädas med plåt och taket beläggs med 

ny papp. I anslutning till byggnaden finns en lekplats som på raster används av 

skolelever, lekplatsen nyttjas även utanför skoltid och det är av vikt att närmiljön 

är säker och inte utgör risk för fysiska skador på person. Lokalen används inte 

enbart av föreningslivet utan också till viss del i kommunens egen verksamhet då 

elever på Centralskolans lågstadium har idrottsundervisning i lokalerna. 

Den totala kostnaden för renoveringsarbetet uppgår enligt offert (se bilaga i 

ansökan) till 432 875 kronor och förslag till finansiering är att föreningen själva 

bidrar med 200 000 kronor, Länsstyrelsen genom fonderade bygdemedel 110 000 

kronor, Billeruds sociala fond 20 000 kronor och Hagfors kommun 100 000 

kronor. 

Höökens bordtennisklubb ansöker därför om ett medfinansieringsbidrag från 

Hagfors kommun på 100 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-03 § 59 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse 

Ansökan, Höökens bordtennisklubb 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Höökens bordtennisklubb medfinansiering på 100 000 

kronor för renoveringsarbete på fastigheten Grinnemo 1:84 under förutsättning att 

arbetet genomförs inom en period av 12 månader och övrig finansiering löses. 

Kostnaden belastar 2020-års resultat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

Höökens bordtennisklubb 
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Dnr KS 2020/507 

§ 164 Ansökan om evenemangs-/utvecklingsbidrag 

2020 - Norra Råda Hembygdsförening 

Norra Råda hembygdsförening ansöker om Evenemang- och utvecklingsbidrag 

uppgående till 40 000 kronor för verksamhet under 2020. Föreningen genomför 

årligen veckoarrangemanget Klar-Hälja, en möjlighet för besökarna att uppleva 

vardag och fest i 1800-talets Värmland. Det finns levande sätervall med djur, 

tillverkning av smör och sötost samt brödbak. Under veckan arrangeras dagligen 

scenprogram för både gammal och ung. 

Sommaren 2020 ställdes evenemanget in på grund av rådande Coronapandemi, 

även andra aktiviteter har ställts in, midsommarfirande, julbord och sommarens 

kaffeserveringar som vanligtvis hålls varje söndag från midsommar fram till slutet 

av augusti. 

Norra Råda hembygdsförening har, på grund av det rådande samhällsläget, helt 

förlorat sinamöjligheter till intäkter men har kvar sina fasta kostnader för 

anläggningen. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-03 § 58 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2020-10-28 

Ansökan, Norra Råda hembygdsförening 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Norra Råda hembygdsförening ett Evenemang- och 

utvecklingsbidrag på 30 000 kronor för 2020. Kostnaden belastar 

Utvecklingsenhetens konto 3245 för Evenemang- och utvecklingsbidrag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten leo.larsson@hagfors.se  

Norra Råda hembygdsförening jan.backstrom@live.se 
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Dnr KS 2020/506 

§ 165 Ansökan om evenemangs-/utvecklingsbidrag 

2020 - Skoga Bygdegårdsförening 

Skoga bygdegårdsförening ansöker om Evenemang- och utvecklingsbidrag 

uppgående till 30 000 kronor för verksamhet under 2020. Föreningen bedriver 

dansverksamhet och uthyrning av sin lokal för arrangemang och möten till 

föreningar och privatpersoner. På grund av rådande Coronapandemi har 

föreningen tvingats ställa in alla arrangemang och uthyrningar under 2020. 

Föreningen har, utifrån samhällsläget, förlorat sina möjligheter till intäkter men 

har kvar sina fasta kostnader för anläggningen. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-03 § 60 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2020-10-28 

Ansökan, Skoga bygdegårdsförening 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Skoga bygdegårdsförening ett Evenemang- och 

utvecklingsbidrag på 30 000 kronor för 2020. Kostnaden belastar 

Utvecklingsenhetens konto 3245 för Evenemang- och utvecklingsbidrag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten leo.larsson@hagfors.se  

Skoga bygdegårdsförening bettan935@gmail.com 
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Dnr KS 2020/92 

§ 166 Svar på medborgarförslag - Utställning och 

visning av kommunägd konst 

Förslagsställaren inkom 2020-01-03 med ett medborgarförslag om att vid tider då 

det inte är någon pågående utställning i stadshuset skulle kommunägd konst 

kunna visas, gärna med nya verk för varje gång det annars är tomt på väggarna. 

Kommunen tycker det är ett trevligt initiativ som också varit upp i planering på 

kulturenheten. I dagsläget har vi inte någon budget för att köpa in konst, men vi 

kan absolut visa konst som redan ägs av kommunen. Det behöver vara ett lite 

längre uppehåll mellan andra utställningar för att fungera praktiskt.  

Under rådande omständigheter med pandemin har vi dock begränsat också 

utställningsverksamheten, men vi hoppas att kunna återta den inom kort. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-03 § 63 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2020-09-28 

Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-01-03 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Skolchef jenny.dahlin@edu.hagfors.se 

Kultur- och bibliotekschef tina.bergenbrink@edu.hagfors.se 
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Dnr KS 2020/423 

§ 167 Svar på medborgarförslag - att kommunen ska 

anställa fler elevassistenter och barnskötare 

Ett medborgarförslag har inkommit där man uttryckt en önskan om att fler 

utbildade barnskötare och elevassistenter kan bli anställda. 

Svar från barn- och bildningsavdelningen 

Tack för ditt förslag. 

När det gäller tjänster inom avdelningen barn- och bildning så har vi barnskötare 

inom förskolan där grundbemanningen ser ut så att vi har två förskollärare och en 

barnskötare per avdelning. Inom skola och förskola behöver vi i vissa fall tillsätta 

tjänster som barn-/elevresurser för barn/elever i behov av särskilt stöd. Här ser vi 

gärna att man är utbildad barnskötare. Inom verksamheten finns det ingen 

outbildad personal eller personal som saknar erfarenhet 

Vid nya tjänster och vid förlängning av visstidsanställningar annonseras dessa 

alltid ut och varje år har vi flera annonser ute där man har möjlighet att söka 

någon av dessa barn- och elevresurstjänster. 

För övrigt ser vi gärna att fler vill vara vikarier i våra verksamheter. Detta särskilt 

inom skolan där vi just nu har få anmälda vikarier. Om du är intresserad av att 

vara vikarie inom våra verksamheter kan du ta kontakt med våra rektorer som kan 

hänvisa dig vidare. 

Du uttrycker att du vill att man som utbildad ska få förtur till tjänster. 

Vid anställning är det många parametrar som ska vägas in. Några av dessa är 

utbildning, erfarenhet, särskild kompetens utifrån barnet/elevens behov och 

naturligtvis personlig lämplighet. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets ordförande Boo Westlunds skrivelse, 2020-10-05 

Förslagsställares medborgarförslag, 2020-09-03 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar efter ändringen, att man inom verksamheten inte har 

outbildad personal eller personal som saknar erfarenhet, medborgarförslaget som 

besvarat. 
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_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Barn- och bildningsutskottet 
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Dnr KS 2020/23 

§ 168 Anmälningar 

UPH 2015-39 

Bekräftelse uppsägning – Hyresavtal T1504 Kyrkhedens skola, Ekshärad 

UPH 2016-02 

Bekräftelse Förlängning av avtal UPH 2016-02 

UPH 2016-11 

Avtalsförlängning Avtal UPH 2016-11 ”El-Energi” 

UPH 2020-08 

Entreprenadkontrakt avseende Maskinentreprenad inom projekt "Renovering av 

Ekshärads Avloppsreningsverk" UPH 2020-08 

UPH 2020-16 

Entreprenadkontrakt avseende VS entreprenad inom projekt "Renovering av Ekshärads 

Avloppsreningsverk" UPH 2020-16 

Dnr KS 2020/11, handling 76 

Uppsägning avtal mottagande av tryckimpregnerat träavfall 

Dnr KS 2020/11, handling 77 

Tryckimpregnerat IN från Torsby kommun 

Dnr KS 2020/11, handling 78 

Avtal personaluthyrning 

Dnr KS 2020/11, handling 80 

Hagfors kommun/DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - Anslutningsavtal 

Dnr KS 2018/110, handling 52 

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn 

Dnr KS 2020/2, handling 46 

Registrering av livsmedelsanläggning Fritidsgården från Miljö- och byggavdelningen 

Dnr KS 2020/2, handling 47 och 48 

Bestrida interkommunal ersättning till Eda kommun, för elevs utbildning samt skrivelse 

från god man. 

Dnr KS 2020/6, handling 7 och 8 

Överklagan av beslut angående vuxenutbildning och yttrande till överklagarnämnden 
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Dnr KS 2020/334, handling 25 

Barn- och bildningschefs svar angående elevers synpunkt/klagomål på utebliven 

undervisning vid Kyrkhedens skola 

Dnr KS 2020/334, handling 26 

Angående svar från barn- och bildningschef efter synpunkt/klagomål ställd till Hagfors 

kommun, förskoleplats  

Dnr KS 2020/334, handling 27 

Barn- och bildningschefs svar på synpunkt/klagomål angående storbarnsavdelning 

Dnr KS 2020/334, handling 28 och 29 

Synpunkt/klagomål angående barnomsorg samt barn- och bildningschefens svar 

Dnr KS 2020/412, handling 4 

Återkoppling från Skolinspektionen angående granskning av gymnasiet 

Dnr KS 2020/441, handling 4 

Föräldrakooperativet Kojans verksamhetsplan 2020/2021 

Trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr KS 2020/424, handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, 

kyrkhedens skola f-3 

Dnr KS 2020/440, handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/460, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/465, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/472, handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Sunnemo f-

6 

Dnr KS 2020/474, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2020/475, handling 1 och 2 

Anmälan återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 
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Dnr KS 2020/476, handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

Dnr KS 2020/477, handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

Dnr KS 2020/480, handling 1 

Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, förskola 

Dnr KS 2020/481, handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, förskola 

Dnr KS 2020/485, handling 1 

Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkhedens skola 

4-9 

Dnr KS 2020/489, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkhedens skola 4-9 

Dnr KS 2020/490, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkhedens skola 4-9 

Dnr KS 2020/493, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkhedens skola 4-9 

Dnr KS 2020/494, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkhedens skola 4-9 

Dnr KS 2020/495, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkhedens skola 4-9 

Dnr KS 2020/497, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Prästkragen 

Frånvaroutredning 

Dnr KS 2020/436, handling 2 

ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/4, handling 158 

Upphörande av beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Vellinge kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 164 

Arbetsförmedlingens prognosundersökning hösten 2020, SCB 

Dnr KS 2020/4, handling 165 

Kontrollrapport livsmedel, Solåsbacken 
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Dnr KS 2020/262, handling 61 

Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 5546-20 

Dnr KS 2020/262, handling 62 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3951-20 

Dnr KS 2020/262, handling 63 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3973-20 

Dnr KS 2020/262, handling 65 

Uddevalla Tingsrätt, Förordnande Mål nr T 2592-20 

Dnr KS 2020/262, handling 66 

Hovrätten i Västra Sverige, Protokoll Mål nr Ö 5006-20 

Dnr KS 2020/262, handling 67 

Hovrätten i Västra Sverige, Meddelande om delgivning Mål nr T 4155-20 

Dnr KS 2020/482, handling 1 

IVO lämnar över klagomål på er verksamhet. Inspektionen för vård- och omsorg. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 42/43 
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Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2020/23 

§ 169 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2020-10-06 tom 2020-11-09 

Dnr KS 2020/5, handling 23 

Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Bergsängsbygdens 

byalag 

Dnr KS 2020/5, handling 24 

Personalärenden - september år 2020 

Dnr KS 2020/5, handling 25 

Yttrande till Skolinspektionen, dnr 2020/2973 

Dnr KS 2020/8,handling 43 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m september månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 44 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m september månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 45 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen september månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 46 

Delegeringsbeslut familjerätten september månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 47 

Delegeringsbeslut vuxengruppen september månad 2020 

Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-10-27 §§ 35-42 

Barn- och bildningsprotokoll sekretessprotokoll, 2020-10-27 § 47 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2020-10-26§§ 68-75 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-10-26 §§ S 84-100 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-29 §§ 51-54 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

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

 

§ 170 Information 

Tf kommunchef Richard Bjöörn informerade om rådande Coronaläge. Från och 

med den 12 november införs, på Folkhälsomyndighetens inrådan, lokala allmänna 

råd i Värmland. Bland annat är all verksamhet i våra idrottshallar inställd för alla 

som är födda -04 och tidigare. Ungdomar födda -05 och senare får träna, men 

cuper, evenemang och liknande är inställda. 

Bibliotek tittar på olika riskbedömningar för att förhindra smittspridning.  

När det gäller kärnverksamheten skruvar vi på åtgärder som vi har vidtagit 

tidigare. Vi är ännu tydligare med att möten ska hållas digitalt i den mån det är 

möjligt och man bör avstå från tjänsteresor i allra högsta grad. 

_____ 

 
 


