
Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 1/29 

  

2021-10-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl. 09:00-13:30, ajournering 11:40-13:00 

  

Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Boo Westlund (OR) 

Erik Fröjel (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

Christina Axelsson (OR) 

Malin Lindh (S) 

Thony Liljemark (OR) 

Birgitta Söderlund (OR) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Jan Klarström (SD) 

  

Övriga Camilla Hülphers (OR) 

Roger Brodin (M) 

Richard Bjöörn, kommunchef, §§ 148-154, 157-166 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Lars Sätterberg, utvecklingschef 

Ralf Sundhäll, kommunikatör 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 09:00-09:45 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, 09:45-10:15 

Håkan Finnkvist, räddningschef, 10:15-11:15 

 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2021-10-12 kl. 11:00 

  

Avser paragrafer §148 - §166 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Jens Fischer 
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Justerande  

 Tomas Pettersson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-10-11 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-12 

Datum då anslaget tas ned 2021-11-03 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 148 - Ändring av föredragningslista  

Följande ärenden tillkommer dagens föredragningslista: 

Punkt 12, KS/2021:486, Avsägelse av uppdrag – Malin Ericsson  

Punkt 13, KS/2021:487, Val av ledamot till kommunledningsutskottet 

Punkt 14, KS/2021:488, Val av ersättare till kommunledningsutskottet   

Punkt 18, KS/2020:413 Leadersamarbete 2023-2027 
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Dnr KS/2021:469 

§ 149 - Delårsbokslut 2021  

Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari – augusti 2021 

samt prognos för helåret. 

Delårsbokslutet per 31 augusti 2021 uppvisar ett positivt resultat på 60,6 miljoner 

kronor (Mkr). Budgeterat resultat för motsvarande period är +30,1 Mkr vilket 

således innebär en positiv resultatavvikelse med +30,5 Mkr. Utfallet per 31 

augusti 2020 var +59,2 Mkr. Således är utfallet för perioden januari-augusti 2021 

1,4 Mkr högre än motsvarande period året innan.    

 

Prognosen för hela året 2021 antas bli +38,4 Mkr. Detta innebär en positiv 

avvikelse med +37,0 Mkr mot budgeterat resultat för 2021.  

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-10-04 

Delårsrapport januari-augusti 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:461 

§ 150 - Beslut om försäljning av Kråkan 3 och Kråkan 

4, Sund, Hagfors  

Under hösten 2021 inkom förfrågan från personuppgift om att få förvärva två 

bostadstomter inom området Sund, Hagfors. 

Enligt kommunens riktlinjer får avdelningschef i enlighet med 

delegeringsordningen avyttra tomtmark under förutsättning att överlåtelsen 

innebär en planenlig exploatering inom två år från tillträdesdagen samt kan 

överlåtas till det tomtpris som fullmäktige tidigare beslutat om. Då sökande 

önskar förvärva två tomter planlagda för ett bostadshus vardera men har för avsikt 

att bebygga med 1 permanentboende med tillhörande dubbelgarage har förfrågan 

bedömts falla utanför de riktlinjer som ska följas vid överlåtelse enligt 

delegeringsordning.  

  

Sökandens förfrågan har utretts och utifrån de uppgifter om exploatering som 

köparen lämnat bedöms ett undantag från riktlinjerna vara skäligt. De berörda 

tomterna är i förhållande till sökandes önskemål om exploatering något små, 

samtidigt är det ett lågt exploateringstryck i området och det finns ett stort antal 

lediga tomter kvar för exploatering.  

En överlåtelse i linje med önskemålet bedöms därför inte påverka möjligheterna 

till ytterligare exploatering inom området.  

  

Förslag till Köpekontrakt samt exploateringsavtal har upprättats och innebär att 

personuppgift medges förvärva Kråkan 3 och Kråkan 4 för en sammanlagd 

köpeskilling om 38 825 kronor och med tillträde 2022-01-01. Ett separat 

exploateringsavtal har upprättats som stadgar att exploateringen skall vara 

genomförd till minst 50 % inom två år från tillträdesdagen.  

Sökande har fört fram önskemål om exploateringen bland annat avseende 

byggnadshöjder som avviker från gällande detaljplan och har haft en dialog med 

bygglovhandläggare om förutsättningarna för bygglov innan dess att kontrakt 

upprättats. Avvikelserna har inte bedömts utgöra ett hinder för bygglov. I det fall 

bygglov för den planerade exploateringen trots preliminär bedömning inte kan 

medges kan köpet komma att återgå om sökanden önskar det.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-09-28 § 74 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-09-22 

Köpekontrakt 

Exploateringsavtal 

Kartbilaga 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag på köpekontrakt upprättat 

mellan Hagfors kommun och personuppgift och ger samhällsbyggnadschef i 

uppdrag att verkställa överlåtelsen.  

 

 

Beslutet skickas till: 

GIS-ingenjör ricardo.archer@hagfors.se  

Naturvårdshandläggare liisa.larsson@hagfors.se  

GVA-Chef emil.florell@hagfors.se  

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se  

Personuppgift   

mailto:ricardo.archer@hagfors.se
mailto:liisa.larsson@hagfors.se
mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS/2021:335 

§ 151 - Målkortsrapportering 2021  
Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som 

bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna mål 

som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga perspektiv (tidigare kallat 

långsiktiga mål); nöjda medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett 

kreativt och målinriktat arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar 

ekonomi.  

 

Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det andra tertialet 

2021. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun 

har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande 

resultatet av mål och aktiviteterna i Hagfors kommuns övergripande målkort samt 

utskottens och nämndernas mål. 

 

Under det första tertialet 2021 har arbete med att implementera målkorten i ett 

verksamhetsstyrningssystem påbörjats och kommer pågå under hela 2021. Syftet 

är att underlätta vid uppföljning av mål och aktiviteter samt skapa en röd tråd 

genom hela organisationen. 

 

I det arbetet har bland annat vissa begrepp ändrats. Arbetet med målkort är i stort 

detsamma men en skillnad är de begrepp som används vid uppföljning. De 

kortsiktiga målen har tidigare bedömts utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. 

Detta ersätts nu med ej uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt samt helt 

uppfyllt. För de numeriska målen så bedöms målet som delvis uppfyllt om mindre 

än 90 % av målet är uppfyllt, i hög grad uppfyllt om 90 % eller mer av målet är 

uppnått och helt uppfyllt om 100 % eller mer av målet är uppnått. Även trend 

anges, det visar trenden från föregående tertial. 

 

För de icke-numeriska målen så innebär delvis uppfyllt/ej uppfyllt: ej påbörjat, i 

hög grad uppfyllt: påbörjat/ännu inte uppfyllt och helt uppfyllt/inga fler 

aktiviteter.  

 

För de aktiviteter som är kopplade till målen anges en färdiggrad och en status för 

aktiviteten. Där görs en bedömning av respektive ansvarig chef/arbetsledare. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2021-10-04 

Målkortsrapportering, 2021-08-31 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för andra tertialet 2021. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:31 

§ 152 - Återrapportering av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats 2021  

Fram till och med 2021-10-04 har följande motioner inte besvarats: 

KS/2021:15 handling 2149 

Motion – Inventering av obebodda hus 

Fram till och med 2021-10-04 har följande medborgarförslag, e-förslag och 

Hagforsförslag inte besvarats: 

2020/356 handling 1 

Medborgarförslag om önskemål om tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på 

Värmullsåsens topp 

2020/443 handling 1 

E-förslag om önskemål om offentlig toalett vid busstationen, Hagfors 

2020/528 handling 6969 

Hagforsförslag - Önskemål om avstängning för genomfart mellan Lastarebacken 

och södra delen av Ängfallhedsvägen i Dalen 

 

KS/2021:271 

Medborgarförslag - önskemål om farthinder på del av Skålviksvägen, Hagfors 

 

KS/2021:433 

Medborgarförslag om digital-otek för seniorer 

 

KS/2021:434 

Medborgarförslag om Utlåning av surfplattor till seniorer 

 

KS/2021:467 

Medborgarförslag om kallbadplats vid Gatabadet 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-10-04 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 12/29 

  

2021-10-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:220 

§ 153 - Återrapportering av ej verkställda beslut  

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga 

nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej 

återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges del bör redovisning ske i april och oktober.  

Dnr KS 2021/30  

Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 

2021  

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-08-30 § 93  

Rapport av ej verkställda beslut, 2021-08-24 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-08-23 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-04-26 § 31 

Rapport av ej verkställda beslut, 2021-04-20 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-04-19 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 

verkställda beslut. 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 
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Dnr KS/2021:207 

§ 154 - Svar på revisionens granskning av 

räddningstjänsten  

På kommunrevisionens uppdrag har PWC granskat kommunstyrelsens arbete med 

att bedriva räddningstjänstverksamhet. Granskningen av 

räddningstjänstverksamheten visar att kommunstyrelsen inte helt säkerställer att 

räddningstjänstverksamheten inte bedrivs på ett helt ändamålsenligt sätt.  

Nedan följer svar på PWC:s frågeställningar. På grund av rådande omständigheter 

med pandemin har arbetet med framtagandet av styrdokument till viss del 

försenats. 

Fråga 1: Finns tydliga och aktuella mål för räddningstjänstverksamheten? 

Handlingsprogrammet är ett av de dokument som blivit försenat på grund av 

pandemin men det kommer att revideras under 2021 enligt MSB:s kommande 

riktlinjer. Handlingsprogrammet kommer att fastställas av kommunfullmäktige. 

Det är svårt att ha mätbara mål inom räddningstjänstens verksamhet men ett 

exempel är antal tillsyner per år. Ett rimligt mål skulle kunna vara 40 tillsyner per 

år. 

Vid rekrytering ser man gärna att man har kvinnliga sökande men för att bli 

aktuell för anställning måste vissa krav uppfyllas. I Ekshärad är stor del 

deltidsbrandmän kvinnor. 

Räddningstjänsten följer upp insatstider löpande. 

Avtal finns med RVR. Dokumentation är på gång men insats krävs av 

fastighetsägarna som själva måste identifiera skyddsvärda objekt. 

Fråga 2: Finns en tillräcklig beredskap för att klars den operativa 

räddningstjänstverksamheten? 

Åtgärder är vidtagna och målen är uppfyllda. 

Fråga 3: Vilken uppföljning görs av att beslutade anspännings- och 

insatstider följs? 

Räddningstjänsten följer upp insatstider löpande men uppföljningen når i 

dagsläget inte kommunstyrelsen. Detta är något som räddningstjänsten har för 

avsikt att förbättra. 

Fråga 4: Hur organiseras restvärdesräddningen? 

Åtgärder är vidtagna och målen är uppfyllda. 
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Fråga 5: Sker ett systematiskt förebyggande arbete för att förhindra olyckor 

och skador? 

Åtgärder är vidtagna och målen är uppfyllda. 

Fråga 6: Finns en aktuell tillsynsplan och finns det tillräckliga resurser för 

att kunna följa den? 

I och med samarbetet med Sunne och Torsby kommer en tillsynsplan att upprättas 

för Hagfors kommun under 2021. I dagsläget bedöms att tillräckliga resurser finns 

för att kunna följa den.  

Fråga 7: Finns en ändamålsenlig samverkan med Region Värmland, 

Polismyndigheten, MSB och Länsstyrelsen i Värmland? 

Åtgärder är vidtagna och målen är uppfyllda. 

Fråga 8: Efterfrågar kommunstyrelsen uppföljning av verksamheten i 

tillräcklig omfattning? 

Uppföljning har skett kvartalsvis på tjänstemannanivå med genomgång av 

verksamheten med ekonomi, larm och personal. 

Räddningstjänsten har löpande uppföljning av sina prestationsmål men det är 

historiskt ingenting som har behandlats politiskt.  

Som nämnts i granskningsrapporten har målkorten följts upp i 

kommunfullmäktige tre gånger per år precis om för övriga verksamheter.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-09-28 § 69 

Räddningschef Håkan Finnkvists skrivelse, 2021-05-31 

Revisorernas Granskning av räddningstjänsten, 2021-03-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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Dnr KS/2021:432 

§ 155 - Samarbetsavtal Hagfors Innebandyförening 

2021/2022  

Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 

på elitnivå, 2021/2022 spelar representationslaget i allsvenskan samt ytterligare 

ett flertal olika lag i olika åldersgrupper/serier för flickor. 

 

Föreningen har ett nära samarbete med innebandygymnasiet vid Älvstranden 

Bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen 

till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt 

stärker kommunens varumärke som en stark idrottskommun. Då man kommande 

säsong spelar i allsvenskan bör man tilldelas 50 000 kronor för säsongen 

2021/2022.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-09-28 § 70 

Lennart Leo Larssons skrivelse, 2021-09-06 

Ansökan om samarbetsavtal, Hagfors Innebandyförening 

Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2021/2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för säsongen 2021/2022 

och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 50 000 kronor. Kostnaden 

belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag). 

 

Beslutet skickas till: 

Hagfors Innebandyförening; kansli@hagforsif.nu  

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

 

  

mailto:kansli@hagforsif.nu
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Dnr KS/2021:363 

§ 156 - Samarbetsavtal Hagfors Innebandysällskap 

2021/2022  

Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 

på elitnivå, 2021/2022 spelar representationslaget i division 1 västra, samt har 

ytterligare ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för pojkar. 

Föreningen har ett nära samarbete med innebandygymnasiet vid Älvstranden 

bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen 

till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet stärker 

kommunens varumärke som en stark idrottskommun. Detta innebär att man bör 

tilldelas 40 000 kronor för säsongen 2021/2022. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-09-28 § 71 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2021-09-21 

Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Innebandysällskap 

Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap för säsongen 2021/2022 

samt beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 40 000 kronor. Kostnaden 

belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag). 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

Hagfors Innebandysällskap; hibs@telia.com  
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Dnr KS/2021:25 

§ 157 - Övergripande delårsrapport 2021  

Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 

Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 

brister rättas till.  

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 

kvalitetsrapport över verksamheternas arbete. Dessa rapporter görs på 

övergripande nivå i form av övergripande kvalitetsrapport samt delårsrapport och 

på lokal nivå i form av lokala kvalitetsrapporter för varje enhet.  

Delårsrapporten ger en lägesbedömning över måluppfyllelsen, ekonomi, målkort 

och nyckeltal för barn- och bildningsavdelningen under första halvåret 2021.   

Utifrån detta redovisas här förslag till övergripande delårsrapport för barn- och 

bildning 2021. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-09-28 § 90 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-09-21 

Bilaga övergripande delårsrapport barn- och bildning 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa övergripande delårsrapport BoB 2021. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Annica Svensson, Utvecklingsstrateg 
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Dnr KS/2021:472 

§ 158 - Val av ledamot till barn- och bildningsutskottet  

Då Lena Svensson (S) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och 

bildningsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Malin Ericsson (S) till ledamot i barn- och 

bildningsutskottet. 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Personalenheten 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 19/29 

  

2021-10-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:486 

§ 159 - Avsägelse av uppdrag - Malin Ericsson  

Malin Ericsson (S) avsäger sig i skrivelse 2021-10-11 sitt uppdrag som ledamot i 

kommunledningsutskottet. 

Handlingar i ärendet 

Malin Ericssons avsägelse, 2021-10-11 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller framställan. 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Administrativa enheten 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 20/29 

  

2021-10-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:487 

§ 160 - Val av ledamot till kommunledningsutskottet  

Då Malin Ericsson (S) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunledningsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Margot Carlsson (S) till ledamot i 

kommunledningsutskottet för mandatperioden 2019-2022. 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Personalenheten 
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Dnr KS/2021:488 

§ 161 - Val av ersättare till kommunledningsutskottet  

Då Margot Carlsson (S) går in som ledamot i kommunledningsutskottet ska 

fyllnadsval av ersättare göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Malin Lindh (S) till ersättare i 

kommunledningsutskottet för mandatperioden 2019-2022. 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 

Personalenheten 
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Dnr KS/2021:15 

§ 162 - Svar på motion - Inventering av obebodda hus  

Centerpartiet har lämnat in en motion om att kommunen ska genomföra en 

inventering av obebodda hus. Som på många andra ställen i Sverige finns många 

obebodda hus på landsbygden även i vår kommun. 

I flera andra kommuner har det också genomförts särskilda projekt för att dels 

inventera obebodda hus, dels genom olika insatser försöka matcha dessa till nya 

ägare. Detta kan som motionärerna skriver både medföra en trevligare och mer 

livaktig miljö på vår landsbygd och bidra till en ökad inflyttning. Denna bild 

stärks också av de signaler vi fått vid kontakt med andra kommuner som arbetat 

med den här typen av insatser. 

Vi har också haft en dialog med våra närmaste grannkommuner Torsby, Sunne 

och Munkfors om frågan. Utifrån det har vi beslutat att försöka genomföra ett 

gemensamt projekt. För att komma vidare med det och finna en finansiering har 

vi nu lämnat in en Leaderansökan där Hagfors kommun står som projektägare. 

Besked om ansökan beviljas kommer under oktober och projektet kan i så fall 

starta upp vid årsskiftet. 

För att lyckas bra i ett sådant här arbete är samarbetet med såväl ideella 

föreningar med god lokal kunskap och näringslivsaktörer som mäklare helt 

väsentligt. 

Beviljas inte Leaderansökan är vår bedömning att vi ändå ska försöka genomföra 

en inventering i vår egen kommun. För att klara det utan resursförstärkning 

kommer det då att få ta lite längre tid och vi kommer då också bara att genomföra 

just inventeringen. Efter det får vi återkomma med en rapport och bedöma om hur 

vi kan gå vidare med marknadsföring/information för att matcha ev. säljobjekt 

med potentiella köpare och inflyttare.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-09-28 § 72 

Utvecklingsenhetens skrivelse 2021-09-22 

Centerpartiets motion - Inventering av obebodda hus 2021-05-18 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Beslutet skickas till: 

Centerpartiet 
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Dnr KS/2021:23 

§ 163 - Anmälningsärenden  

Dnr KS 2021/1, handling 4129 

Beslut om bygdemedel - Sunnemo IF 

Dnr KS 2021/1, handling 4130 

Begäran om utbetalning av avvecklingsbidrag 

Dnr KS 2021/1, handling 4228 

Beslut om bygdemedel - Hagfors Uddeholms Ridklubb 

Dnr KS 2021/32, handling 3635 

Högsta domstolen, Protokoll Mål nr T 3628-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3636 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3402-21 samt 3552-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3757 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3860-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3886 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 4412-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3901 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3237-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3981 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 4412-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3961 

Kammarrätten i Göteborg,  Meddelande om delgivning Mål nr 3642-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3962 

Kammarrätten i Göteborg,  Meddelande om delgivning Mål nr 3643-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3923 

Kammarrätten i Göteborg,  Meddelande om delgivning Mål nr 5288-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3924 

Kammarrätten i Göteborg,  Meddelande om delgivning Mål nr 5289-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3887 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Kallelse nr 4412-21 

Dnr KS 2021/32, handling 3797 

Kammarrätten i Göteborg,  Protokoll Mål nr 5288-21 samt 5289-21  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 24/29 

  

2021-10-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2021:32, handling 3678 

Högsta förvaltningsdomstolen, Beslut Mål nr 4795-21 

Dnr KS 2021:2, handling 3755 

E-post angående vaccination till barn 

Dnr KS 2021:2, handling 4027 

Inkommen fråga till ordförande och svar angående Stjärnfors kraftstation 

Dnr KS 2021:313 handling 3686 

Utskottsinitiativ från vice ordförande Håkan Lindh (S) i barn- och bildningsutskottet med 

anledning av få sökande till vård- och omsorgsprogrammet 

Dnr KS 2021:460, handling 4066 

Ansökan om plats till förskola före 1 års ålder 

Kränkningsärenden 

Dnr KS 2021:366, handling 4009 

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

Dnr KS 2021:367, handling 4010 

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

Dnr KS 2021:426, handling 3730, 4011 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:427, handling 3743, 4012 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:428, handling 3747 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 

Dnr KS 2021:429, handling 3748 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2021:431, handling 3796 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:443, handling 3917 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:444, handling 3918 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:445, handling 3919 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:446, handling 3920 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 
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Dnr KS 2021:449, handling 4005 

Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan 

Asplund 

Dnr KS 2021:450, handling 4006 

Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan 

Asplund 

Dnr KS 2021:451, handling 4007 

Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan 

Asplund 

Dnr KS 2021:452, handling 4008 

Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan 

Asplund 

Dnr KS 2021:454, handling 4025 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:455, handling 4026 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:456, handling 4028 

Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, Milan 

Frånvaroutredning 

Dnr KS 2021:457, handling 4030 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro ÄBC f-3  

Dnr KS 2021:458, handling 4031 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro ÄBC f-3  

Dnr KS 2021:459, handling 4032 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro ÄBC 4-6 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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Dnr KS/2021:23 

§ 164 - Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2021-09-05 tom 2021-10-04 

 

Dnr KS/2021:5, handling 4069 

Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Norra Råda HBF 

 

Dnr KS/2021:5, handling 4070 

Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Hagfors Uddeholm Ridklubb 

 

Dnr KS/2021:5, handling 4071 

Delegeringsbeslut - Beviljande av bidrag, Fridberg racing 

 

Dnr KS/2021:5, handling 4128 

Personalärenden - augusti 2021 

Dnr KS/2021:5, handling 4226 

Fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid 

förrättningar av skilda slag 

Dnr KS/2021:5, handling 4227 

Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel - Bergsängsbygdens byalag 

Dnr KS 2021:6, handling 3711 

Delegeringsbeslut - Yttrande från hemkommun vid mottagande i Degerfors kommun 

Dnr KS 2021:6, handling 3712 

Delegeringsbeslut - Yttrande från hemkommun vid mottagande i Degefors kommun 

Dnr KS 2021:6, handling 3793 

Delegeringsbeslut - Skolskjuts vid växelvis boende  

Dnr KS 2021:6, handling 3794 

Delegeringsbeslut - Skolskjuts vid växelvis boende  

Dnr KS 2021:6, handling 3795 

Delegeringsbeslut - Skolskjuts vid växelvis boende  

Dnr KS 2021/8, handling 3885 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag augusti månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 4056 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen augusti månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 4060 

Delegeringsbeslut vuxengruppen augusti månad 2021 
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Dnr KS 2021/8, handling 4058 

Delegeringsbeslut familjerätten augusti månad 2021 

Dnr KS 2021/8,handling 4055 

Delegeringsbeslut LSS/Socialpsykiatrin augusti månad 2021 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-09-28 §§ 90-97 

 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2021-09-27 §§ 116-124 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-09-27 §§ S 132-147 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-09-06 §§ S 129-131 

 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-09-28 §§ 69-76 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
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Dnr KS/2020:413 

§ 165 - Leadersamarbete 2023-2027  
Hagfors kommun har under EU-perioden fram t o m 2020 ingått i ett Leader-

samarbete tillsammans med fem andra kommuner i Leader Växtlust Värmland. 

Övriga deltagande kommuner har varit Torsby, Sunne, Arvika, Säffle och Eda. 

Under förra hösten begärdes en förlängning på två år då EU:s hela budgetperiod 

sköts framåt. Kommunledningsutskottet meddelade då att vi var positiva till att 

delta i den förlängningen samt att vi var beredda att medverka i en diskussion om 

deltagande i en kommande period. 

Tidigare år har vi haft relativt få Leaderfinansierade projekt i vår kommun. Det 

senaste året har vi dock nu två projekt beviljade av Leader Växtlusts styrelse. Det 

ena under benämningen Mera Mångfald med maten har pågått under året och 

avslutas i slutet av oktober och det andra har precis beviljats och avser ett projekt 

kring obebodda hus i samverkan med Torsby, Sunne och Munkfors kommuner. 

Från tjänstepersons håll har vi nu också medverkat i framtagandet av en strategi 

för den kommande Leader-perioden 2023-2027. Vi ser också positivt på en 

fortsättning och bedömer att vår ekonomiska insats väl kan motiveras. Kostnaden 

för vårt deltagande bedöms bli c:a 300 tkr per år vilket är oförändrat mot tidigare 

år. Det exakta beloppet fastställs först under våren 2022. Denna summa finns 

också med i utvecklingsenhetens nuvarande budgetram. Det krävs därför ingen 

ytterligare finansiering. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingsenhetens skrivelse, 2021-10-11 

Beslut 

Hagfors kommun deltar i kommande Leaderperiod 2023-2027 och medfinansierar 

den med motsvarande belopp per år ( c:a 300 tkr) som hittillsvarande period. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschef Lars Sätterberg 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 29/29 

  

2021-10-11 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

§ 166 - Information  

Kommunstyrelsens sammanträde inleddes med en presentation av delårsbokslut 

2021 av ekonomichef Jonas Nilsson. 

 

Därefter gav barn- och bildningschef Jenny Dahlin en information om 

övergripande delårsrapport för barn- och bildnings verksamhetsområde. Jenny 

Dahlin redogjorde även för de frågor som uppdrogs åt henne på 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2021 samt presenterade en del 

övriga frågor där material finns att tillgå i kommunstyrelsens delade drive för 

barn- och bildning. 

 

Räddningschef Håkan Finnkvist redogjorde för svar på revisionens granskning av 

räddningstjänsten. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) informerade om att även om 

restriktionerna efter pandemin har släppts bör deltagande på politiska 

sammanträden hållas digitalt även fortsättningsvis, åtminstone tills årets slut. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare var överens om att även om 

grundinställningen ska vara att nämnder och utskott bör, ur en demokratisk 

synvinkel, återgå till fysiska sammanträden förespråkades digitala möten till årets 

slut. Inför fortsättningen bör reglementen och riktlinjer ses över. 

 

Kommunchef Richard Bjöörn gav en lägesrapport om coronasituationen i Hagfors 

kommun. Kommunen hade under förrförra veckan inga fall av covid-19.  

För att öka antalet vaccinerade har en punktinsats genomförts i form av att drop-

in- vaccination erbjudits de som ännu inte har vaccinerat sig. Drop-in-

vaccinationen skedde i samråd med region Värmland och genomfördes på 

vårdcentralen och hotell Monica.  
 

 

 
 


