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Plats och tid Plenisalen, Hagfors stadshus kl. 19:00-21:40, ajournering 20:20-20:40 

  

Beslutande Jens Fischer (OR)  Roger Brodin (M) 

Tomas Pettersson (S)   Jan Klarström (SD)  

Annika Hagberg (OR)  Tomas Braneby (OR) 

Ulla Lundh (S)   Malin Ericsson (S) 

Boo Westlund (OR)  Joakim Biehl (L) 

Göran Eriksson (S)   Jan Pfeiffer (OR) 

Stellan Andersson (C)   Oliver Persson (S)                                       

Yadviha Löf (SD)   Kerry Larsmalm (OR) 

Christina Axelsson (OR)  Margot Karlsson (S) 

Pernilla Boström (S)  Benaoun Hamaeid (OR) 

Lars Östlund (V)  Sten-Inge Olsson (S) 

Thony Liljemark (OR)  David Bildt (C) 

Håkan Lindh (S)  Joline Hedell (V) 

Birgitta Söderlund (OR)  Thor Millvik (OR) 

Jessica Larsson (S)  Åsa Johansson (S) 

Anna-Karin Berglund (C)  Olof Bernt (SD) 

Linn Jensen (OR)  Torbjörn Hedlund (OR) 

Erik Fröjel (S)  

  

Övriga Ingegerd Olsson (S)  Jan Bohlin, revisor 

Jonas Nilsson, ekonomichef  Irene Runkvist Karlsson, revisor                    

Lars Sätterberg, utvecklingschef Stig Löfgren, revisor  

Helena Granlund, kommunsekreterare 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2022-03-30 

  

Avser paragrafer § 28 - § 39 

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Göran Eriksson 

  

  

Justerande  

 Tomas Pettersson  Christina Axelsson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-03-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-30 

Datum då anslaget tas ned 2022-04-21 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 28 - Ändring av föredragningslista  

Punkt 9 på dagordningen, dnr KS/2022:335 Målkortsrapportering 2021, utgår från 

dagens sammanträde. 

Punkt 13, dnr KS/2022:185 Beslut om att skänka arvode till hjälporganisation till 

förmån för Ukrainas befolkning tillkommer. 
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Dnr KS/2022:24 

§ 29 - Bokslut för år 2021  
Bokslutskommittén har gjort en genomgång av 2021 års bokslut och diskuterat 

ekonomiskt utfall för året. 

 

Hagfors kommun redovisar år 2021 ett positivt resultat om +51,5 miljoner kronor. 

Med ett budgeterat resultat på +1,5 miljoner kronor innebär det en positiv 

avvikelse mot budget med +50,0 miljoner kronor. 

 

Utskott/nämnders nettokostnader i driftsredovisningen är 715,3 miljoner kronor, 

vilket är 25,1 miljoner kronor mindre än budgeterat. Kommunledningsutskottet 

visar totalt en positiv avvikelse mot budget med 22,3 miljoner kronor. 

Kommunledningsavdelningen visar en positiv avvikelse med 19,7 miljoner kronor 

och samhällsbyggnadsavdelningen en positiv avvikelse med 2,6 miljoner kronor 

mot budget. Barn- och bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget 

med 2,1 miljoner kronor. Individ- och omsorgsutskottet visar en positiv avvikelse 

med 0,9 miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 

0,1 miljoner kronor. Överförmyndaren visar ett negativt resultat med 0,4 miljoner 

kronor. Valnämnden och gemensam hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett 

resultat i nivå med budget.  

 

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 731,8 miljoner kronor vilket är 21,7 

miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag visar en positiv 

avvikelse mot budget med 23,9 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter 

redovisar tillsammans en positiv avvikelse mot budget med 4,4 miljoner kronor. 

  

Nettoinvesteringarna uppgår till 70,7 miljoner kronor. 

 

Kommunkoncernen Hagfors redovisar år 2021 ett positivt resultat om 57,1 

miljoner kronor. 

 

Representanter för utskott och verksamhetsansvariga har getts tillfälle att 

redogöra för sina verksamheter samt att kommentera årets resultat.  

 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-14 § 31 

Bokslutskommitténs protokoll, 2022-02-14 § 1 

Årsredovisning 2021 

 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsen förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för år 2021. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:24 

§ 30 - Revisionsberättelse för 2021 och ansvarsfrihet 

för styrelse och nämnder  
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2021.  

 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet till ledamöterna i 

kommunstyrelsen med utskott, miljö- och byggnämnden, valnämnden samt av 

Hagfors kommun valda ledamöter i gemensam hjälpmedelsnämnd, gemensam 

överförmyndarnämnd och gemensam drift- och servicenämnd.  

 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 

2021.  

 

I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte:  

Jens Fischer (OR), Tomas Pettersson (S), Boo Westlund (OR), Pernilla Boström 

(S), Göran Eriksson (S), Stellan Andersson (C), Christina Axelsson (OR), Malin 

Ericsson (S), Thony Liljemark (OR), Sten-Inge Olsson (S), Anna-Karin Berglund 

(C), Tomas Braneby (OR), Erik Fröjel (S), Margot Carlsson (S), Birgitta 

Söderlund (OR), Roger Brodin (M), Håkan Lindh (S), Ulla Lundh (S) och Jan 

Klarström (SD).  

 

I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte:  

Jan Pfeiffer (OR), Oliver Persson (S) och Thor Millvik (OR).  

 

I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden deltar inte:  

Thor Millvik (OR), Ulla Lundh (S), Annika Hagberg (OR) och Göran Eriksson 

(S).  

 

I beslutet om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden deltar inte:  

Thony Liljemark (OR) och Pernilla Boström (S).  

 

I beslutet om ansvarsfrihet för drift- och servicenämnden deltar inte:  

Jens Fischer (OR) och Tomas Pettersson (S).   

Handlingar i ärendet 

Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2021 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-03-22 
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Beslut 

Kommunrevisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet.  

Miljö- och byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet.  

Valnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.  

Hjälpmedelsnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.  

Drift- och servicenämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet.  

Överförmyndarnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:24 

§ 31 - Ombudgeteringar till år 2022  
Önskemål har framförts om ombudgetering av investeringsanslag för ej slutförda 

projekt till 2022 med netto 95 058 000 kronor.  

 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-14 § 32 

Bokslutskommitténs protokoll, 2022-02-21 § 2 

Ombudgeteringar 2021-2022 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringsmedel till 2022 

med totalt 95 058 000 kronor. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:24 

§ 32 - Fondering avfall  

Överskott från avfallsverksamheten skall fonderas till framtida investeringar inom 

avfallssektorn. Storleken av fonderade medel avgörs av beslutad 

sluttäckningsplan och beslutas av bokslutskommittén. 

Den årliga avsättningen för sluttäckningsplanen är 427 000 kronor. 

Total avsättning 2021 uppgår därmed till 6 260 828 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-14 § 33 

Bokslutskommitténs protokoll, 2022-02-21 § 2 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner total avsättning i 2021 års bokslut till 6 260 828 

kronor för återställande av deponi. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:24 

§ 33 - Avstämning mot balanskravet  
Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet. Om årets resultat är 

negativt skall, enligt god ekonomisk hushållning, resultatet regleras och det egna 

kapitalet återställas under de tre närmast följande åren. 

 

Det kan finnas skäl att acceptera avsteg från krav på reglering. Exempel är när 

avyttring av tillgångar har skett och förlust uppstått, om avyttringen samtidigt 

innebär att kommunen därigenom skapat förutsättningar för framtida minskade 

kostnader. 

 

Avstämning mot balanskravet 2021 

 

Årets resultat enligt resultaträkning   51 513 tkr 

 

- reducering av realisationsvinster    -3 545 tkr 

 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet         0 tkr 

 

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet       0 tkr 

 

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper                        0 tkr 

 

+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper  0 tkr 

 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  47 968 tkr 

 

-reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)  -40 000 tkr 

 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)       0 tkr 

 

Årets balanskravsresultat      7 968 tkr 

 

Kommunen uppfyller balanskravet enligt kommunallagen. 

 

Negativt underskott från tidigare år finns inte. 

 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-14 § 34 

Bokslutskommitténs protokoll, 2022-02-21 § 4 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 12/26 

  

2022-03-28 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avstämningen mot balanskravet. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:139 

§ 34 - Ökat underhåll inom bolagskoncernen  
Under 2021 beslutade kommunfullmäktige, 2021-03-01 § 8, att tillåta 

Hagforshem AB att under en fyraårsperiod, 20210101-20241231, genomföra mer 

underhållsåtgärder som innebär att det bokföringsmässiga resultatet blir negativt. 

Krav finns att kostnaderna totalt inte blir större än att bolagskoncernen bedöms nå 

ett positivt resultat. Syftet med de extra underhållsåtgärderna är att höja 

attraktiviteten på bostadsbeståndet och därigenom öka attraktiviteten. Tidsaxeln i 

beslutet innebär att kommunfullmäktige årligen tar ett nytt beslut avseende 

storleken på det ökade underhållet. Beslutet lämnas till moderbolaget, Hagfors 

Stadshus AB, vilken i sin tur vidarebefordrar beslutet till Hagforshem AB. Året 

efter, i det här fallet 2023, skall bolaget översiktligt rapportera på vilket sätt det 

erhållna extra underhållet använts.  

 

För 2022 bedöms att ett utökat underhåll om 4 500 000 kronor innebär att 

bolagskoncernen fortsatt har möjlighet att leverera åtminstone ett nollresultat. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-14 § 35 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2022-03-03 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar tillåta Hagforshem AB att genomföra ett utökat 

underhåll om 4 500 000 kronor för 2022 enligt tidigare beslutat arbetssätt.  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunchef Richard Bjöörn 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer 
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Dnr HH AB/2022:2 

§ 35 - Redovisning av utökat underhåll  
Hagfors kommunfullmäktige beslutade 2021-03-01 om utökat underhåll inom 

bolagskoncernen. I det beslutet beskrivs ett arbetssätt där det framgår att 

Hagforshem till kommunfullmäktige skall återkomma med en redovisning av det 

utökade underhållet. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-13 att ge 

Hagforshem ett utrymme om 3,5 Mkr för räkenskapsår 2021 att använda till 

utökat underhåll.  

Det utökade underhållet har disponerats på följande projekt: 

Projekt Mkr 

Renovering av ett låghus (6 lgh), Gärdet 2,5 

Dräneringsarbete, Myrvägen 0,4 

Entréer  0,3 

Hissunderhåll 0,2 

Lägenhetsdörrar 0,1 

Summa    3,5 

 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-14 § 36 

Hagforshems protokoll, 2022-02-24 § 3 

Lars Nyborg, VD skrivelse 2022-02-18 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Dnr KS/2022:133 

§ 36 - Hyra av Fasaden (Knölen 8) för fritidsgård, 

kulturskola och bioverksamhet  

Samhällsbyggnadsavdelningen har tillsammans med barn och 

bildningsavdelningen sett över såväl befintliga lokaler som de alternativ som 

finns inom kommunens eget fastighetsbestånd samt den lokala marknaden. Den 

gemensamma slutsatsen är att Fasaden är det alternativ som bäst kan möta den 

utveckling som är önskvärd för dessa verksamheter och samtidigt skapa goda 

förutsättningar för verksamheterna att samverka i högre grad än idag. För att 

verksamheterna ska fungera och kunna utvecklas krävs öppna lokaler och lokaler 

anpassade för de olika aktiviteter som ska genomföras. I de lokaler som 

verksamheten har till sitt förfogande idag så krävs anpassningar och 

ombyggnationer för att tillgodose en långsiktigt hållbar verksamhet, men även om 

anpassningar görs så kommer inte förutsättningarna att samla verksamheterna att 

finnas, vilket är en förutsättning för en utveckling av verksamheterna. Av de 

lokaler som finns vakant på marknaden idag bedöms det inte finnas någon annan 

lokal som lämpar sig för den verksamhetsutveckling som planeras.   

Nedan redogörs för respektive verksamhet utvecklingsmöjligheter som 

verksamheten ser med det föreslagna alternativet samt de ekonomiska 

konsekvenserna.  

 

Fritidsgård 

Verksamheten bedrivs idag i Folktandvårdens gamla lokaler på Dalavägen. 

Fastigheten är inte byggd eller anpassad för öppen verksamhet, utan består av en 

rad mindre rum i två plan som omöjliggör en säker miljö för besökare och 

personal. Möjligheten att överblicka besökarna är starkt begränsad och toaletten 

vid entrén mycket svår att ha uppsikt över. Lokalerna är dessutom trånga och 

saknar möjlighet för större grupper av ungdomar att samlas. Cafeterian fungerar 

både som fik och ett rum att spela t.ex. brädspel i eller att bara umgås i. Idag är 

rummet för litet för att kunna tillgodose dessa behov. Fritidsgården har flera 

gånger fått begränsa och neka barn och ungdomar tillträde då lokalerna inte räckt 

till. De har dessutom varit svåra att anpassa under pandemin. 

Det är en fördel med lokaler som är central belägna och att verksamheten inte är i 

skolans lokaler. Detta då flera barn och ungdomar som kommer till fritidsgården 

har ett problematiskt förhållande till skolan och uppskattar att inte behöva vara 

kvar på skolan på sin fritid. 

Ska fritidsgården vara kvar i lokalerna på f.d. folktandvården behöver en 

omfattande ombyggnation av fastighetens planlösning genomföras och lokalerna 

behöver anpassas för de aktiviteter som ska bedrivas. En lokalutredning behöver 
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också göras för de ytor som fritidsgården inte har behov av för att undvika stora 

vakanser inom fastigheten.  

Fastigheten har idag en budget för driftkostnader på 225 000 kronor, vilket 

motsvarar kostnaderna för fastigheten avställd. Ska verksamheten vara kvar i 

lokalerna mer långsiktigt behöver fastighetsenhetens budgetram ökas med ca 300 

000 kronor i driftbudget samt att det behöver göras en lokalutredning för att ta 

fram kostnaderna för ombyggnation och anpassning för kommande 

investeringsåtgärder.  

 

Kulturskola 

Kulturskolan har under det senaste året prövat öppen verksamhet i samarbete med 

fritidsgården. En “tyst repa” med digitala instrument har utrustats och möjlighet 

att boka övningsrum för både enskilda och grupper finns nu. På kulturskolan ser 

vi att eleverna har behov av övningsrum med tillgång till instrument och på 

fritidsgården blir det ett utökat utbud av aktiviteter och möjligheter. Barn och 

unga som har sina lektioner på kulturskolan får automatiskt tillgång till 

fritidsgården med personal, café och möjlighet till andra aktiviteter. 

Vårdnadshavare som ska skjutsa sina barn vet att de inte står ensamma på en tom 

mörk skolgård och väntar om de skulle bli sena.  

Även kulturskolan har fördel av att inte vara i skolans lokaler, framförallt för den 

öppna verksamheten och lovverksamhet. 

Älvstranden har under lång tid haft utmaningar i att lösa lokaler för undervisning 

och i flera omgångar har lokaler anpassats för att kunna kombinera olika 

verksamheter. För att kulturskolan ska kunna samverka inom f.d. Folktandvården 

tillsammans med Fritidsgården krävs ombyggnation av lokalerna för att 

möjliggöra musikundervisning utan att det stör andra delar av verksamheterna 

som bedrivs i lokalerna. Det är oklart om lokalerna på f.d. folktandvården kan 

anpassas på ett sådant sätt att de båda verksamheternas långsiktiga behov 

tillgodoses.  

 

Bio 

Bion är idag inhyrd i lokaler som saknar möjligheter för att utveckla 

verksamheten både vad gäller helhetsupplevelse och merförsäljning. Viktiga delar 

för att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. En uppkoppling via fiber är av stor 

vikt för stabiliteten av verksamheten och möjligheten att ladda ner filmer, 

använda funktionen för syntolkning, kassa och bokningssystem samt digital 

affischering. Något som idag saknas, vilket gör att dessa funktioner ej kan nyttjas. 

Idag störs verksamheten både av att hyresvärden ibland behöver lokalen för eget 

bruk, var på biotillfällen blir inställda och av den osäkerhet med leverans av 

filmer som orsakas av för dålig uppkopplingskapacitet. Kontinuitet för 

verksamheten är mycket viktig för att inte tappa besökare som då väljer att åka till 

någon annan kommun för sina biobesök, vilket lätt blir en vana. Lokalen är kall 
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vilket fråntar biobesöket en trevlig inramning, kanske inte något biobesökaren 

reflekterar över men som utgör en stor risk att påverka att helheten upplevs 

negativ.  

Ett centralt läge är av stor betydelse med möjlighet att utöka sitt biobesök med ett 

besök på restaurang eller annat matställe.  

 

Verksamhetens bedömning av utvecklingsmöjligheter på Fasaden 

Fastigheten har ett centralt läge och utgör ett blickfång i stadsmiljön. Byggnaden 

är uppförd för att vara en samlingsplats med utåtriktad verksamhet och har därför 

lokaler anpassade för både större och mindre grupper samt toaletter, kapprum och 

andra faciliteter som krävs för den typen av verksamhet och dessa är lätta att 

anpassa efter dagens krav på tillgänglighet för alla. Bredband med hög kapacitet 

finns lättillgängligt och behöver vara ett krav vid hyra. Byggnaden ligger på “rätt 

sida” den starkt trafikerade Dalavägen med hänsyn tagen till Älvstrandens 

bildningscentrum, varifrån många barn och unga kommer.   

Byggnadens övervåning har öppna ytor med en stor entréhall, vilken skulle kunna 

bli hjärtat i verksamheten för barn och unga med en inbjudande cafeteria. I 

anslutning intill finns kök, kapprum och toaletter. Den öppna planlösning med 

större rum ger en stor översyn av verksamheten även när det är många besökare 

och en flexibilitet för att kunna bedriva olika typer av verksamhet. Några mindre 

rum finns också för gruppaktiviteter och enskilda lektioner på kulturskolan. På 

samma plan finns också lokaler som tidigare utgjorde en lägenhet som kan nyttjas 

till personalutrymme med ett mindre kök, personalrum, ett kontor och toalett. 

Personaldelen har egen ingång, men kan även nås direkt från lokalerna för barn 

och ungdom. Möjligheter att utöka samarbeten och att även involvera biblioteket 

är stora. 

I egen anslutning till övervåningens personaldel finns möjlighet att göra en 

administrativ del på bottenplan, med en expedition innehållande rum för 

administrativ personal och chefer med egen entré. Vilket underlättar tillgänglighet 

för besök utifrån, som då inte behöver passera barn och ungdomsverksamheten. 

Detta frigör kontorsutrymme på Älvstrandens bildningscentrum. 

På bottenplan finns även ett par rum i anslutning till ett litet pentry, kapprum och 

toalett. I dessa rum kan kulturskolans Bild- och filmverksamhet bedrivas. 

Rummen kan även nyttjas för interna och externa möten. En permanent 

utställningsyta i anslutning till lokalerna kan skapas.  

I byggnadens bottenplan finns den stora aulan med scen, utrustad med ett tiotal rå 

för belysning och scendekor. Lokalen har sittplatser för knappt 300 besökare. 

Närmast scenen har ett utrymme frigjorts vilket kan användas som ståplats vid 

konserter, men också ger god plats för exempelvis permobil och barnvagnar. I 

lokalen finns även ett teknikbås för ljud/ljus.  

I anslutning till aulan finns en stor entré med möjlighet till flexibel användning 

exempelvis för utställning, försäljning, workshop eller mingel. Här finns en stor 
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utvecklingspotential för olika arrangemang. Liksom alla andra evenemang idag, 

kräver också bioverksamheten att biobesöket görs till en större helhetsupplevelse. 

Ett samarbete med lovbio har påbörjats i denna anda, men betydligt mer kan göras 

i dessa lokaler. Dessutom kan andra typer av arrangemang för andra målgrupper 

skapas i dessa lokaler. Utvecklingsmöjligheter som planerats men tyvärr inte 

kunnat genomföras i nuvarande lokaler, då förutsättningarna saknas eller 

verksamheten krockar med nuvarande byggnads basverksamhet/hotellet. I 

Fasaden finns ett rum för biljettförsäljning med biljettlucka. Kapprum och 

toaletter finns också i denna del av byggnaden.  

Ett riktigt teknikrum för projektor finns på övervåningen. Vilket kan anpassas för 

dagens teknik som kräver både säkerhetsavstånd för ljuset och stadig 

temperatur/ventilation.  

Ett teknikrum med god ventilation och jämn temperatur är en förutsättning för att 

biotekniken ska fungera optimalt och behålla sin livslängd. 

I källarplan finns idag ett rum byggt för studioverksamhet. En möjlighet att 

utveckla bandverksamheten och andra inspelnings verksamheter på kulturskolan 

och fritidsgården.  

De viktigaste positiva skillnaderna för fritidsgårdsverksamheten är säkerhet och 

trygghet för fritidsgårdens besökare och personal genom en starkt förbättrad 

möjlighet till uppsikt och överblick av verksamheten. Mindre risk för 

stängning/begränsning av verksamheten då betydligt fler barn kan vistas i 

lokalerna samtidigt. (Brandskyddsbesiktning får avgöra hur många.) Mindre risk 

då den starkt trafikerade Dalavägen inte behöver korsas på samma sätt som till 

nuvarande lokaler.  

Möjlighet att än mer utveckla samarbetet mellan fritidsgården och kulturskolan 

med öppen verksamhet, tyst repa och andra övningslokaler. Vi ser redan att detta 

arbete gett resultat med möjlighet för och intresse från fler barn och unga att spela 

och skapa. Ytterligare samarbeten med bibliotek, bio/film och andra 

ungdomsverksamheter och utveckling av kulturskolans egen verksamhet har goda 

förutsättningar i byggnaden.  

Lokaler på Älvstrandens bildningscentrum skulle frigöras då arbetsrum för 

administration/chef kan flytta. Vilket skulle frigöra administrativa lokaler i 

biblioteket, något som behövs och skulle förbättra arbetsmiljön vad gäller 

störning och stress. Dock är inte planen att flytta personal på kulturskolan, då 

lokaler och personal också finns för skolans musik- och dansundervisning.  

För biografen skulle en flytt innebära en mycket stor möjlighet att utveckla 

verksamheten till en av Värmlands bästa biografer. Här finns möjlighet till 

kontinuitet för bion, vilket är grundförutsättningarna för att utveckla 

verksamheten och få en stabil kundgrupp. En bio behöver bra uppkoppling både 

för säker drift, men också för att kunna erbjuda bokning av biljetter på nätet, 

syntolkning för synskadade och digital affischering. Nödvändigheter för en bra 

upplevelse. I Fasaden finns möjlighet till kioskförsäljning så att bioupplevelsen 
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blir komplett. Här finns också utrymme och möjlighet att utveckla andra koncept 

på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Det centrala läget har stor 

betydelse ur ett marknadsföringsperspektiv. Att Fasaden dessutom har både 

karaktär och tradition är något vi skulle få på köpet.  

Dessutom skulle vi få en mycket bra scen för annan scenkonst, som teater, revy 

och konsert, i ett hus som är förknippat med kultur och fritid. Där möjligheten att 

repa eller förbereda ett framträdande inte försvåras av att skolan behöver 

lokalerna på dagtid, vilket nu är fallet med de lokaler som används i Älvstrandens 

bildningscentrum. 

Byggnaden med sin inbjudande entré med bevarade detaljer från byggnadstiden 

på både in och utsida, som utsidig neonskylt, stora fönster, materialval på både in 

och utsida är unik i Hagfors kommun. Byggnaden utgör tillsammans med 

Stadshuset en viktig kulturmiljö med stark anknytning till tiden då Hagfors fick 

sina stadsrättigheter och utgör ett mycket fint exempel från en uppskattad 

byggnadsepok i Sverige.  

Slutligen är vår bedömning att vi genom att samla dessa verksamheter i samma 

byggnad i centrala Hagfors får en inbjudande mötesplats för alla åldrar där kultur 

och fritid får stå i centrum. Detta bidrar till en levande stadskärna, vilket är viktigt 

för såväl näringslivet som upplevelsen av vår stad. 

Vi bedömer att Fasaden utgör en mycket bra bas för de verksamheter vi bedriver 

med möjlighet till utvecklingspotential inom alla delar. Fasaden ger oss 

möjligheter att skapa en bioverksamhet med hög kvalitet och möjliggör även för 

utveckling av helt andra scenverksamheter samt erbjuder en tryggare och mer 

stimulerande miljö för våra barn och unga. 

 

Ekonomi 

Delar av verksamheterna inryms idag i f.d. Folktandvården, för att möjliggöra för 

verksamheten att vara kvar så behöver fastighetsenhetens ram ökas med ca 300 

000 kronor och lokalerna behöver byggas om och anpassas för verksamheten.  

Det bör dock noteras att f.d. Folktandvården inte skapar möjlighet att samordna 

verksamheterna med bion, bions lokal måste då fortsatt vara externt förlagd. Inom 

fastighetsmarknaden finns ett begränsat antal lokaler som kan tillgodose behovet 

av biosalong.  

Det bör också noteras att Kommunledningsutskottet fattat positivt planbesked för 

f.d. Folktandvården i syfte att möjliggöra för en ny detaljplan med inriktning 

bostäder. Detta planbesked måste upphävas om fastigheten även fortsättningsvis 

ska användas för egna verksamheter.  

De totala kostnader för att hyra Fasaden är beräknade till 2,1 miljoner kronor, 

varav hyra uppgår till 1 760 000 kronor och resterande avser el och lokalvård.  

Kan f.d. Folktandvården avyttras innebär det en besparing på 225 000 kronor.  
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Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-14 § 38 

Barn- och Bildningschefs och samhällsbyggnadschefs tjänsteskrivelse 2022-02-23 

Förslag till Hyresavtal 

Ritningar 

Förslag på sammanträdet 

Roger Brodin (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Tomas Pettersson (S) yrkar att den bundna hyrestiden minskas så den är kortare 

än 15 år.  

 

Jessica Larsson (S) yrkar bifall till Tomas Petterssons (S) förslag. 

 

Stellan Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jens Fischer (OR) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande Göran Eriksson (S) ställer propositionsordning 

och finner bifall till liggande förslag genom votering. 

Omröstningsresultat 

Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

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

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)   Nej 

Annika Hagberg (OR)  Ja 

Ulla Lundh (S)   Nej 

Boo Westlund (OR)  Ja 

Göran Eriksson (S)   Nej 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Yadviha Löf (SD)  Ja 

Christina Axelsson (OR)  Ja 

Pernilla Boström (S)    Nej 

Lars Östlund (V)  Ja 

Thony Liljemark (OR)  Ja 

Håkan Lindh (S)   Nej 

Birgitta Söderlund (OR)  Ja   

Jessica Larsson (S)   Nej 

Anna-Karin Berglund (C)  Ja 
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Linn Jensen (OR)  Ja 

Erik Fröjel (S)    Nej 

Roger Brodin (M)    Avstår 

Jan Klarström (SD)  Ja 

Tomas Braneby (OR)   Ja 

Malin Ericsson (S)   Nej 

Joakim Biehl (L)    Avstår 

Jan Pfeiffer (OR)      Ja 

Oliver Persson (S)   Nej 

Kerry Larsmalm (OR)  Ja 

Margot Karlsson (S)    Nej 

Benaoun Hamaeid (OR)  Ja 

Sten-Inge Olsson (S)   Nej 

David Bildt (C)  Ja 

Joline Hedell (V)  Ja 

Thor Millvik (OR)  Ja 

Åsa Johansson (S)   Nej 

Olov Bernt (SD)  Ja 

Torbjörn Hedlund (OR)  Ja 

21 ja-röster 

12 nej-röster 

2 avstår  

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång: 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

Nej-röst innebär bifall till Roger Brodins (M) yrkande 

Jens Fischer (OR)  Ja 

Tomas Pettersson (S)    Avstår 

Annika Hagberg (OR)  Ja 

Ulla Lundh (S)    Avstår 

Boo Westlund (OR)  Ja 

Göran Eriksson (S)    Avstår 

Stellan Andersson (C)  Ja 

Yadviha Löf (SD)  Ja 

Christina Axelsson (OR)  Ja 

Pernilla Boström (S)     Avstår 

Lars Östlund (V)  Ja 

Thony Liljemark (OR)  Ja 

Håkan Lindh (S)    Avstår 

Birgitta Söderlund (OR)  Ja   
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Jessica Larsson (S)    Avstår 

Anna-Karin Berglund (C)  Ja 

Linn Jensen (OR)  Ja 

Erik Fröjel (S)     Avstår 

Roger Brodin (M)   Nej 

Jan Klarström (SD)  Ja 

Tomas Braneby (OR)   Ja 

Malin Ericsson (S)    Avstår 

Joakim Biehl (L)   Nej 

Jan Pfeiffer (OR)      Ja 

Oliver Persson (S)    Avstår 

Kerry Larsmalm (OR)  Ja 

Margot Karlsson (S)     Avstår 

Benaoun Hamaeid (OR)  Ja 

Sten-Inge Olsson (S)    Avstår 

David Bildt (C)  Ja 

Joline Hedell (V)  Ja 

Thor Millvik (OR)  Ja 

Åsa Johansson (S)    Avstår 

Olov Bernt (SD)  Ja 

Torbjörn Hedlund (OR)  Ja 

21 ja-röster 

2 nej-röster 

12 avstår  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förvaltningens förslag om hyra av Fasaden för 

Fritidsgård, Kulturskola och bio. Vidare godkänner kommunfullmäktige bilagt 

förslag till Hyresavtal och ger samhällsbyggnadschef att verkställa en hyra i 

enlighet med förslaget.  

Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsavdelningens 

driftbudget med totalt 2,1 mkr för Fasaden, ramen utökas med 875 000 kronor för 

2022 och 1 225 000 kronor i driftbudget 2023.  

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetschef Conny Meijer 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 

Kulturchef Tina Bergenbrink 

Enhetschef Helene Eng 
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Dnr KS/2021:15 

§ 37 - Svar på motion - Förslag till beslut om 

utredningsuppdrag tillgängligt dricksvatten, Ekshärad  

2021 inkom Sverigedemokraterna med motion Tillgänglighet på dricksvatten i 

Hagfors Kommun, Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 § 101 att remittera 

ärendet till kommunledningsutskottet för beredning.  

  

För att förbättra säkerheten och tillgängligheten av dricksvatten har Hagfors 

kommun byggt en vattenkiosk vid Blomvägen 1B i Hagfors. En vattenkiosk är en 

anläggning som har två huvudsakliga syften, dels att öka säkerheten i 

vattendistributionen samt dels öka tillgängligheten av rent vatten. 

 

Vattenkiosker är byggda med ett system som kallas brutet vatten, vilket innebär 

att utgående vatten skiljs från ingående vatten med hjälp av ett luftgap. Detta gör 

att kontaminerat vatten i en tank inte komma i kontakt med dricksvattennätet. För 

kommunens arbete med vattendistribution är detta en viktig säkerhetsfunktion. 

En vattenkiosk ger entreprenörer och privatpersoner möjlighet att hämta vatten på 

ett säkert och enkelt sätt. Vattenkiosken kan användas av de som behöver en 

större mängd vatten snabbt, till exempel för att fylla tankar, tankbil, spolbil eller 

brandbil med vatten. För att få tillgång till vattenkiosken behöver entreprenören 

lämna faktureringsuppgifter och kvittera ut en tagg hos kommunen. 

Entreprenören debiteras sedan för det vatten de hämtar enligt Hagfors kommuns 

VA-taxa. Vattenkiosken används även i kommunens arbete med vattenläckor då 

entreprenör eller medarbetare hämtar vatten för att fylla till exempel 

nödvattentank.  

Vid vattenkiosken finns även en kran där vatten kan hämtas kostnadsfritt. Kranen 

har ett lägre vattenflöde som lämpar sig för att fylla flaskor eller mindre dunkar 

med vatten. Allmänheten kan därför också hänvisas till att hämta vatten vid 

vattenkiosken vid behov.   

 

Säkerheten i kommunens vattendistribution kan förbättras ytterligare om en 

vattenkiosk byggs även i Ekshärad. Förutom att förbättra kommunens säkerhet 

och möjlighet till att hämta vatten vid läckor eller störningar i den ordinarie 

vattendistributionen skulle detta även underlätta för de entreprenörer i området 

som är i behov av större mängder vatten. Om vattenkiosken placeras på lämpligt 

ställe kan den även fungera som en service för turister och genomresande som är i 

behov av mindre mängder vatten.  

En grov kostnadsuppskattning för att anlägga en vattenkiosk är cirka 900 tkr. 

Vattenkiosken bör uppföras på en plats som är lättillgänglig både för större fordon 

och för allmänheten. Lämpliga placeringar har inte utretts och då kommunen har 
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begränsade markresurser inom orten så kan samverkan med annan fastighetsägare 

vara nödvändig för att tillgodose en bra placering.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-14 § 55 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-03-01 § 20  

Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse 2022-02-23 

Motion från Sverigedemokraterna 2021-11-17 

Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2021-11-28 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

GVA-chef Emil Florell 

Driftledare Johannes Ainegren 
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Dnr KS/2022:23 

§ 38 - Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-02-28 §§ 12-27 

 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-14 §§ 30-58 

 

Dnr KS/2022:1, handling 1483 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

 

Dnr KS/2022:1, handling 1484 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

 

Dnr KS/2022:136, handling 1169 

Medborgarförslag - Öka återbruket på återvinningscentralerna 

 

Dnr KS/2022:137, handling 897 

Medborgarförslag - Gör kommunens årsredovisning lättare att förstå 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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Dnr KS/2022:185 

§ 39 - Beslut om att skänka arvode till 

hjälporganisation till förmån för Ukrainas befolkning  

Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har kommit överens 

om att skänka sammanträdesarvodet för kommunfullmäktiges sammanträde i 

mars till Ukraina. Som lämplig hjälporganisation föreslås Röda korset.  

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra detta rent praktiskt. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöternas arvode för kvällens sammanträde 

skänks till Röda Korset till förmån för Ukrainas befolkning. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

 
 

 

 
 


