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Dnr KS/2021:28

§ 128 - Verksamhets- och budgetuppföljning KS 2021
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-juli uppgår till 419,7
miljoner kronor (mkr) vilket är 0,4 mkr lägre än budget (0,1 %). SKR:s prognos
från 2021-04-29 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 21:20) har använts i
prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter än budgeterat om totalt
18,4 mkr. Prognosen är dock oerhört osäker. Nästa fullständiga intäktsprognos
från SKR beräknas till 26/8-21.
Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och
därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt
följande:
● Barn- och bildningsutskottet 5,5 mkr
● Individ- och omsorgsutskottet 6,6 mkr
Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 12,1 mkr.
Efter detta skulle ca 7,1 mkr återstå av avsättningen. Vidare antas hela, 7,6 mkr,
av verksamhetspotten åtgå till att täcka volymsrelaterade kostnadsökningar inom
Individ- och omsorgsutskottet.
Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader
med hänvisning till pandemin för perioden januari-september 2021. Återbetalning
för januari till och med juni har skett vilket hänsyn tagits till i årsprognosen,
samtliga intäkter har bokförts på kommunledningsavdelningen. Kompensationen
uppgår i prognosen hittills till 4,3 mkr.
Utfördelning av löneökningspott för lönerevision per 2021-04-01 har skett. Av
totala potten om 10,6 mkr har 10,3 mkr utfördelats. Återstående 0,3 mkr förbättrar
kommunens årsprognos. Fördelningen till verksamheterna på årsbasis har
fördelats enligt följande:


Kommunledningsavdelningen 0,6 mkr



Samhällsbyggnadsavdelningen 0,7 mkr



Miljö- och byggnadsnämnd 0,1 mkr



Barn- och bildningsutskott 3,1 mkr



Individ- och omsorgsutskott 5,8 mkr

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 5,9
mkr högre jämfört med budget (0,8%). De större avvikelserna mot budget i
helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är:
● Individ och omsorgsutskott -19,0 mkr
● Kommunledningsavdelningen +5,6 mkr
● Skatteintäkter o generella bidrag +18,4 mkr
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Underskottet inom Individ- och omsorgsutskottet består av 10,0 mkr avseende en
prognos för kostnader för skyddsutrustning med anledning av pandemin. I
dagsläget finns inget beslut att kommunerna ska kompenseras för merkostnader
för pandemin under 2021. Kommer ett sådant beslut minskar underskottet med
motsvarande. Någon hänsyn till föregående års ansökningar, augusti-novemberdecember, har inte tagits.
Budgeterat resultat för 2021 enligt beslut i november 2020 av
kommunfullmäktige var +1,5 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +14,7 mkr (1,9%).
Förslag till åtgärder:
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till
besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive
avdelnings verksamhetsrapport.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-08-24
Verksamhets- och budgetuppföljning Hagfors kommunkoncern
Utskottens- och nämndernas kommentarer
Beslut
Rapporten godkänns.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2021:354

§ 129 - Skolmiljarden
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,25 miljarder
kronor, den så kallade skolmiljarden, för 2021. För Hagfors kommuns del innebär
detta ett bidrag om 1 096 091 kronor. Barn- och bildningsutskottet har föreslagit
fördelning av medlen inom verksamheten. När det kommer till klassificering av
bidraget anger Rådet för kommunal redovisning ”Skolorna behöver inte ansöka
om pengarna, utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till
varje kommun att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt
till utbildning. Ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till
skolväsendet, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma
hur pengarna ska användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör
ingen explicit kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med
anledning av en statligt beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i
form av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa åtgärder för att
tillgodogöra sig bidraget. Utifrån RKR-R2-Intäkter följer därav att det aktuella
bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa
redovisningen.”
I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2021 behöver förändras.
Förändringarna består i att ramen för barn- och bildning behöver ökas med
1 096 091 kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med
lika mycket. Ingen resultateffekt uppstår.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 55
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-01
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och bildningsutskottet
uppgående till 1 096 091 kronor samtidigt som budgeten för generella statsbidrag
utökas med lika mycket.
Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
Ekonomienheten
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Dnr KS/2021:358

§ 130 - Reviderat reglemente och samverkansavtal för
drift- och servicenämnden
Bakgrund
Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal
har reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre
justeringar har gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den
samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma
nämnden fatta beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden.
Beslut ska fattas av respektive parts fullmäktige. Den gemensamma drifts-och
servicenämnden har fått information om föreslagna justeringar i reglemente och
avtal för samverkan.
Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr.
Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av
grundbelopp, gäller från den 1 januari 2022.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 53
Administrativ chef Johnny Lövgrens tjänsteskrivelse, 2021-08-10
Karlstads kommuns Tjänsteskrivelse revidering reglemente och avtal för
samverkan drifts-och servicenämnden
Reviderat reglemente DSN
Reviderat avtal för samverkan DSN
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads
kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000
kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal
för samverkan.
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Beslutet skickas till
Johnny Lövgren, administrativ chef
Karlstads kommun, Kommunledningskontoret
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Dnr KS/2021:420

§ 131 - Revidering av VA- taxa, taxa för Hagfors
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
att gälla från och med 2022-01-01
Hagfors kommun står inför flera investeringar inom VA-verksamheten, för att
säkra driften och justera verksamhetsområden i enlighet med fattade beslut.
Förändringarna i taxan är fördelade skäligt och rättvis utifrån vilka kunder som har
nytta av respektive investering.
Råvattenledning
För att förbättra säkerheten i kommunens vattendistribution byggs en ny
råvattenledning parallellt med befintlig ledning. Genom att ha parallella ledningar
minskar risken för problem med råvatten till Ullens vattenverk. Kostnaden för att
färdigställa byggandet av råvattenledningen är beräknat till 2 Mkr och taxan är
beräknad med avskrivningstid på 80 år.
Förändringen i taxan görs på avgiften för bostadsenhet för de kunder som har
kommunalt dricksvatten.
Nytt drift- och övervakningssystem
Ett drift- och övervakningssystem används för att övervaka tryckförändringar och
förändrade vattennivåer i vattenverk och ledningsnät, vilket indikerar om det finns
vattenläckor eller andra problem med vattendistributionen. Det system som
används i Hagfors kommun idag är gammalt och vid problem har verksamheten
upplevt svårigheter att hitta reservdelar och konsulter med kunskap om systemet.
Kostnaden är uppskattad till 5 Mkr och taxan är beräknad med en avskrivningstid
på 15 år.
Förändringen i taxan görs på avgiften per bostadsenhet och påverkar alla kunder
som har kommunala VA-tjänster.
Utökat verksamhetsområde
För att verkställa tidigare politiska beslut om revidering av VAverksamhetsområden i bl.a. Gustavsfors och Gunnerud behöver nätet av vattenoch avloppsledningar byggas ut. Kostnaden för utbyggnad av det kommunala
ledningsnäten i dessa områden är beräknad till 17 Mkr. Taxeökningen är beräknad
med en avskrivningstid på 70 år.
Förändringen i taxan görs på avgifter för vattenmätare och dagvattenhantering
som betalas av kunder inom kommunala verksamhetsområden.
Sammanställning förslag till justering av VA-taxa
Alla priser är angivna inklusive moms.
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Tabell 1. Brukningsavgifter enligt 14.1 a) en grundavgift per år
Beskrivning av tjänst

Taxa 2021

Föreslagen taxa 2022

3 372 kr

3 475 kr

2*Qn 2,5 kbm/h 20 mm

14 162 kr

14 350 kr

3*Qn 2,5 kbm/h 20 mm

19 312 kr

19 575 kr

Qn 6 kbm/h 25 mm

21 000 kr

21 125 kr

Qn 2,5 kbm/h 20 mm

Tabell 2. Brukningsavgifter enligt 14.1 c), e) och g)
Beskrivning av tjänst

Taxa
2021

Föreslagen
taxa 2022

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet,
för varje påbörjad 150 m2 BTA hos kontors- och
servicefastighet samt annan därmed jämställd fastighet

772 kr

840 kr

e) en avgift per år och fastighet för omhändertagande
av dagvatten från fastigheten från en- och
tvåfamiljsfastighet

257 kr

275 kr

g) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet,
för varje påbörjad 150 m2 BTA hos kontors- och
servicefastighet samt därmed jämställd fastighet för
omhändertagande av ytvattenavledning från gata

51 kr

65 kr

Tabell 3. Brukningsavgifter enligt 14.2.1 c)
Beskrivning av tjänst

Taxa Föreslagen taxa
2021
2022

c) en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet, och därmed jämställd fastighet

772 kr

810 kr

Tabell 4. Brukningsavgifter enligt 14.2.2 c)
Beskrivning av tjänst

Taxa Föreslagen taxa
2021
2022
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c) en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet, och därmed jämställd fastighet

772 kr

805 kr

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 58
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-08-24
Bilaga 1 - Exempel på kostnadsförändringar för kund
Nu gällande VA-taxa
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar av aktuell VA-taxa att gälla
från och med 2022-01-01.
Beslutet skickas till:
Ekonom Anna Domeij, anna.domeij@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm, louise.sjoholm@hagfors.se
GVA-chef Emil Florell, emil.florell@hagfors.se
Va-renhallning@hagfors.se
Handläggare Ingela Axelsson, ingela.axelsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:413

§ 132 - Äldreomsorgssatsningen 2021
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag
till landets kommuner för en äldreomsorgssatsning. Syfte med statsbidraget är att
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Hagfors kommun har
rekvirerat 6, 8 mkr.
Vid beslut om driftbudget för 2022 har en fördelning av dessa medel beslutats
avseende kommande verksamhetsår. Då vi för innevarande verksamhetsår har
beslut om två inriktningar för delar av dessa medel och att vi i februari 2022 ska
redovisa användningen av hela statsbidraget till Socialstyrelsen föreslås här en
fördelning av årets medel.
Förslag till fördelning av årets statsbidrag avseende äldreomsorgssatsningen är att
tidigarelägga de inför 2022 beslutade nya fördelningarna. Det innebär att
verksamheten kan tidigarelägga införandet av insatser som att rekrytera
verksamhetsvaktmästare och fördela ökade resurser till aktiviteter för vårdtagare
inom särskilda boenden och hemtjänst. Det innebär även resurser fördelas till
pågående arbete i befintliga verksamheter för att utveckla och
finansiera möjligheten att fördela personalresurser till en specialiserad
arbetsgrupp inom hemtjänsten, samordningsroll för sjuksköterskor, team för trygg
hemgång samt åtgärder inom demensvård. Ett exempel under 2021 är en ökad
bemanning för demensvård. I tidigare beslut inför budget 2021 fördelas medel till
en höjd beslutad personaltäthet på SÄBO samt resurser för att säkerställa insatsen
tvätt till våra hemtjänstmottagare.
Övergång till på ÄBC tillagade middagar för boende på Häggården genomförs i
samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen i samband med att nuvarande avtal
för befintlig leverantör löper ut.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-08-30 § 94
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-08-20
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fördela innevarande års statsbidrag i enlighet med
beslut om fördelning avseende äldreomsorgssatsningen 2022.
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS/2021:405

§ 133 - Revidering av delegeringsordning
På grund av organisatoriska förändringar ligger nu miljö- och byggavdelningen
under samhällsbyggnadschefens ledning.
Därför har förslag på ändringar i nu gällande delegeringsordning tagits fram.
De förändringar som föreslås är främst för att undvika jävssituationer.
Den reviderade delegeringsordningen föreslås gälla från och med 2021-09-15.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 52
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-08-20
Förslag på reviderad delegeringsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning att
gälla från och med 2021-09-15.
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2021:341

§ 134 - Medlemsavgift för Klarälvens vattenråd,
förslag på utökad delaktighet i vattenarbetet i
Klarälvens avrinningsområde
Klarälvens vattenråd är en ideell förening som driver projekt i Klarälvens
avrinningsområde med uppdraget att arbeta för att sjöar, älvar och bäckar ska må
bra med en god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv. Vattenrådet bidrar till
samverkan mellan olika aktörer, med kompetensstöd i vattenfrågor, som regional
remissinstans och driver vattenvårdsprojekt tillsammans med kommuner och
andra aktörer. Medlemmar är bland annat kommunerna i avrinningsområdet,
vattenrättsinnehavare, vattenkraftsägare, markägare, bygdeföreningar samt alla
fiskevårdsområdesföreningar i avrinningsområdet.
Vattenrådet drivs ideellt. Tjänstemän i medlemskommunerna deltar i olika projekt
men har inte möjlighet att ta på en samordnande roll. I dagsläget finns ingen
hållbar långsiktigt lösning på hur vattenrådet ska drivas i framtiden. Flera andra
vattenråd tar ut medlemsavgifter och har en samordnande tjänst som helt eller
delvis är finansierad av medlemskommunerna. I ett första steg att nå en mer
hållbar lösning beslutades på Klarälvens vattenråds årsstämma 2021 att införa
medlemsavgifter enligt följande:
“14. Fastställande av medlemsavgifter: Stämman beslutade att under
förutsättning av alla kommunernas godkännande utgår en medlemsavgift från och
med 1 jan 2022 enligt följande: Forshaga, Hagfors och Torsby kommuner
vardera 12 000 kr, Munkfors och Hammarö kommuner vardera 6 000 kr samt
Karlstads kommun 42 000 kr.”
Medlemsavgifterna motsvarar ungefär 1 kr/invånare i avrinningsområdet.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 55
Klarälvens vattenråds skrivelse om medlemsavgifter till kommuner 2021-03-24
Protokoll Klarälvens vattenråds årsstämma 2021-05-26
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att övriga kommunen beslutar
enligt förslaget, betala en årsmedlemsavgift om 12 000 kr till Klarälvens
vattenråd med start från 1 januari 2022.
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Beslutet skickas till:
Klarälvens vattenråd
Naturvårds- och miljöhandläggare Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:362

§ 135 - Ansökan om bidrag 200 000 kr för
iordningsställande av elljusbana i Sunnemo
Sunnemo IF grundades 1932 och har sedan starten varit aktiva inom olika
idrottsverksamheter såsom bandy, fotboll, skidskytte med flera. Man har idag
fortsatt verksamhet inom några av dessa samt en del ny verksamhet. I dagsläget
har man “Sportis” för ett 40-tal barn, tre ungdomslag i fotboll, dansgrupper,
sommarcup i volleyboll, discgolf, ansvar för skidspår, träningsgrupper med
inriktning på hälsa, inomhus och utomhus, för vuxna samt olika typer av
föreläsningar. Föreningen består idag av 253 medlemmar varav 85 är
barn/ungdomar.
Föreningens anläggning anlades under 1960- och 1970-talet och bestod då av
fotbollsplan med tillhörande klubbstuga samt elljusbana. Föreningen hade stor
aktivitet med flertalet lag inom främst fotboll och drev ett antal återkommande
arrangemang under åren. Föreningen har under ett antal år varit lågintensiv och
inte bedrivit verksamhet i större utsträckning man har dock under den senaste
femårsperioden ökat verksamheten, främst genom större barnkullar som gjort att
man åter kan bedriva barn- och ungdomsidrott. I samband med detta har man
också (2019) byggt utegym och en niohåls discgolfbana som under sommaren
2021 byggts ut till en 18-hålsbana.
Man har nu gjort en översyn av elljusbanan som visat sig vara i dåligt skick,
flertalet stolpar och armaturer är i behov av byte. I samband med detta kommer
man också att övergå till LED-belysning för att bli mer kostnadseffektiva och
naturligtvis göra en miljöförbättring. Kostnaden för denna investering uppgår till
898 438 kronor och den planerade finansieringslösningen ser ut på följande sätt;
Länsstyrelsen - Fonderade bygdemedel 430 000 kronor (48 procent), SISU Värmlandsidrotten 200 000 kronor (22 procent), Hagfors kommun 200 000
kronor samt egen insats 68 438 kronor (8 procent).
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 56
Förening- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-08-23
Ansökan från Sunnemo IF, 2021-06-22
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Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Sunnemo IF medfinansiering på 200 000 kronor för
ovanstående investering under förutsättning att övrig finansiering löses och
arbetet genomförs inom 15 månader från beslutsdatum. Kostnaden tas från 2021års resultat.
Beslutet skickas till:
Sunnemo IF
Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larsson, leo.larsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:419

§ 136 - Ansökan oom bidrag till ombyggnad av
"Hörnstugan" på Kärnåsen
Norra Råda hembygdsförening bedriver sin verksamhet på hembygdsgården
Kärnåsen som består av ett 30-tal gamla byggnader vilka fungerat som torpstugor,
lador, logar, smedjor, matbodar, kolarkoja, flottarkoja och mycket annat.
Byggnaderna är fyllda med tusentals bruksföremål från förr. Det senaste tillskottet
på Kärnåsen är Rovdjurscentret som idag kallas Värmlands Rovdjursexpo. Här får
man en bra bild av de fyra stora rovdjuren, man kommer de uppstoppade djuren
nära och kan också ta del av ett stort antal fotografier samt olika typer av
utrustning. Rovdjursexpot är det enda i Värmland och är en viktig del när det
gäller att informera allmänheten samt barn- och ungdomar om dessa rovdjur.
Rovdjursexpot är placerat i Hörnstugan från Norra Råda socken, byggd 1783, den
flyttades till Kärnåsen och stod klar 1983. Exteriört är den så ursprunglig som
möjligt. Taket består idag av trästickor och är i mycket dåligt skick, för att
säkerställa byggnaden och utställningen måste ett nytt tak läggas snarast.
Hembygdsföreningen planerar att lägga ett tegeltak som säkrar byggnaden under
lång tid och möjliggör fortsatt drift av Rovdjursexpo.
I samband med takbytet planerar man också att uppdatera information och
faktauppgifter i utställningen.
Man har fått offert på takbyte som uppgår till 243 000 kronor och en kostnad på
12 000 kronor för ökade materialkostnader under 2022, totalt 255 000 kronor.
Man planerar att lösa finansieringen på följande sätt; Länsstyrelsen - Fonderade
bygdemedel 76 500 kronor (30 procent), Hagfors kommun 153 000 kronor (60
procent) samt egen insats 25 500 kronor (10 procent)
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 57
Förening- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-08-23
Ansökan, Norra Råda hembygdsförening, 2021-08-05
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Norra Råda hembygdsförening medfinansiering på
maximalt 153 000 kronor för ovanstående investering under förutsättning att
övrig finansiering löses och att arbetet genomförs inom 12 månader från
beslutsdatum. Kostnaden belastar 2021-års resultat.
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Utvecklingsenheten får i uppdrag att ta en fortsatt dialog med
hembygdsföreningen och länsstyrelsen kring den slutliga finansieringen.
Beslutet skickas till:
Norra Råda Hembygdsförening
Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larsson, leo.larsson@hagfors.se
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§ 137 - Framtida etableringsfunktion i Värmland Inriktningsbeslut
En mycket viktig del för att Hagfors och Värmland ska ha en långsiktigt positiv
utveckling är att vårt näringsliv är framgångsrikt. Det handlar om utveckling av
befintliga företag men också om att det etableras nya verksamheter. Det
offentligas uppgift är främst att ge goda förutsättningar för detta. I konkurrensen
om nya etableringar krävs dock att vi som både kommun och region finns med på
kartan och visar vilka möjligheter vi har. Som region har Värmland under några
år drivit ett projekt, Business Värmland, som haft i uppdrag att aktivt jobba för att
nya etableringar ska komma till länet. Projektet är nu avslutat. Nätverket med
kommunernas näringslivsansvariga i Värmland har under en lång tid jobbat för att
driva på frågan om vad som ska uppstå efter projektets slut. Hösten 2020 togs
frågan samlat upp av en arbetsgrupp bestående av representanter från
kommundirektörsnätverket, regionen och nätverket med näringslivsansvariga.
Arbetsgruppen och ett färdigt förslag redovisades under våren. En utförligare
bakgrund och sammanfattning av förslaget finns i bifogade dokument.
Förslaget är väl balanserat och det är mycket positivt om vi nu får till en fast
långsiktig organisation som också motsvarar det vi ser i de flesta andra regioner.
Det är också positivt att vi organisatoriskt bygger upp funktionen i en befintlig
organisation, Region Värmland, och inte lägger kraft och energi på att skapa
ytterligare en juridisk enhet. Ansvaret för att jobba med etableringar är också
gemensamt för regionen och kommunerna så även ur den synvinkeln känns
förslaget bra. Finansiellt föreslås att samtliga aktörer ska bidra med 10
kr/invånare. Detta ligger ungefär i linje med vad andra regioner i vår storlek
lägger. För kommunens del uppstår dock kostnaden först 2023 eftersom tanken är
att första året och uppbyggnaden ska finansieras andra vägar.
Sammantaget ser vi positivt på förslaget och att det läggs ökade resurser på
arbetet med etableringar. Samtidigt måste vi vara medvetna om att vi också måste
jobba lokalt i vår egen kommun. Detta sker givetvis löpande men tillsammans
med Uvåns Näringslivscenter ska vi under hösten försöka utveckla detta
ytterligare ett steg. För att lyckas bra behöver vi också stärka samverkan med
andra aktörer och nätverk. Det kan vara både enskilda, företag och
näringslivsorganisationer.
För att kunna gå vidare med förslaget behöver nu samtliga kommuner ta
likalydande inriktningsbeslut. I nästa steg ska sedan ett samverkansavtal tas fram
som ska beslutas av kommunfullmäktige i samtliga kommuner samt i
regionfullmäktige. Detta ska ske senast i december för att organisationen ska
kunna starta upp vid årsskiftet.
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Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 60
Utvecklingsenhetens skrivelse, 2021-08-24
Gemensam ärendebeskrivning, 2021-06-18
Rapport Etableringsfunktion i Värmland.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Hagfors kommun ställer sig bakom att Region Värmland, tillsammans
med länets kommuner, tar fram förslag till samverkansavtal, organisation
och arbetsformer för en gemensam etableringsfunktion i Värmland.
2. Förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer ska baseras
på genomförd utredning samt bärande principer i tjänsteskrivelsen.
3. Etableringsfunktionen ska finansieras genom en årlig kostnad för
samtliga parter med en indikativ nivå på 10 SEK per invånare.
4. Samverkansavtalet ska beslutas av respektive ingående part.

Beslutet skickas till:
Region Värmland, mona.bjorn@regionvarmland.se
Utvecklingschef Lars Sätterberg, lars.satterberg@hagfors.se

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 23/53

2021-09-13

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2018:187

§ 138 - Granskning av Förslag till ny detaljplan för
Gustavagården (Geijersholm 1:9) samt del av
Geijersholm 1:37, Hagfors kommun
Beskrivning av ärendet.
Hagfors kommun, kommunledningsutskottet, beslutade i § 4, 2021-01-26
att godkänna samrådshandlingar tillhörande Förslag till detaljplan för
GUSTAVAGÅRDEN, Geijersholm 1:9 Hagfors kommun samt att
ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram och att samråd kan inledas.
Samråd har genomförts under tiden 2021-02-24 - 2021-03-19.
Efter samråd har följande åtgärder utförts:
 Samrådsredogörelse: Hagfors kommun har upprättat en samrådsredogörelse i
vilken skriftligen inkomna synpunkter har sammanställts, åtföljda av Hagfors
kommuns svar och kommentarer till hur man valt att bemöta och beakta
synpunkterna samt med förslag till hur planhandlingarna bör bearbetas fram
till granskning. Samrådsredogörelsen har använts som diskussionsunderlag
med konsulter och beställare inför det fortsatta planarbetet.
Fortums, Länsstyrelsens och SGU:s yttranden har varit mest avgörande för
det fortsatta planarbetet. Fortum har lämnat synpunkten att deras fastighet inte
ska omfattas av det nya planförslaget.
SGU hänvisar i sitt yttrande till checklistor med de senaste gällande
digitala planeringsunderlagen för kommunal översiktlig planering och
detaljplaner. Nya skärpta krav gäller för nya detaljplaner som ska
upprättas, bl. a ska ett förslag till detaljplan redovisa underlag
som säkerställer att marken har erforderlig stabilitet att belastas på det
sätt som planförslaget medger.
Länsstyrelsen anser bl. a att strandskydd och geoteknik måste utredas
vidare innan det går att ta ställning till om planförslaget föranleder
någon prövning eller ej enligt PBL kap 11 § 10. Bland annat behöver frågan
kring skred/erosion och tillkommande bebyggelses placering, erforderligt
avstånd från aktsamhetsområdet samt markbelastning inom planområdet i
övrigt redovisas tydligare och regleras och understödjas av geoteknisk
kunskap t ex geotekniskt PM. Okulär besiktning är inte tillräckligt som
bedömningsunderlag.
Aktsamhetsområdet för skred berör både fastigheten Geijersholm 1:9 och
byggnaden. Strandlinjen har hög eroderbarhet och skred på obebyggd mark
nära kanalen och erosion längs strandkanten kan inte uteslutas. Reglering av
byggnadshöjden på komplementbyggnader bör ske med utgångspunkt från
markbelastning/geoteknik. Strandskydd måste utredas, då det inte är klarlagt
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att allmänheten inte fritt kunnat passera utmed stranden tidigare samt att
strandområdet i gällande plan från 1977 varit planlagd som naturmark vilket
säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet.
Beställaren har preciserat sina önskemål: Detaljplanen bör så långt som
möjligt ge långsiktig flexibilitet. Med olika användningsalternativ och
kombinationsmöjligheter som kan anpassas med hänsyn till den befintliga
byggnadens egenskaper, blir det lättare att kunna nyttja byggnaden fullt ut
över tid, eftersom rådande förhållanden och efterfråga kan variera. Med en
sådan plan blir det lättare att förebygga risker att byggnaden kommer stå
outnyttjad, tom och drabbas av försämrat underhåll. Byggrätter för
komplementbyggnader bör inte specificeras till bestämda småytor eftersom
man idag inte vet vilka behov som kan bli aktuella i framtiden. Beställaren
önskar också möjliggöra at en altan med eventuellt skärmtak eller ett inglasat
uterum kan uppföras i ett attraktivt läge med utsikt mot vattendraget och i
direkt anslutning till byggnaden.
Ett PM geoteknik (daterat 2021-06-01) har tagits fram: PM geoteknik klargör
vilka geotekniska förutsättningar och förhållanden som råder på platsen och
påverkar området och således är styrande för planförslagets fortsatta
utformning. Stabilitetsberäkningar har utförts för att fastställa vilka
markpartier som är lämpliga och olämpliga att belastas, bebyggas och
infiltreras med dagvatten. Planområdet, fastigheten och byggnaden berörs av
ett aktsamhetsområde men risken för skred bedöms vara liten vid befintlig
byggnad.
Erosionsaktiviteten i kanalen bedöms som låg, men mark inom 10 meter från
kanalen bör undantas tillkommande last på grund av risk för stabilitetsbrott.
För övrig mark finns ingen begränsning gällande tillkommande last. De
geotekniska förhållanden som föreligger bedöms inte medföra hinder eller
restriktioner för att omvandla befintlig byggnad till bostadslägenheter men
mark inom 10 meter från kanalen får inte belastas med nya laster som t ex
byggnader, uppfyllnader av jord eller trafiklaster.

Bearbetning till granskningshandlingar
Med utgångspunkt från samrådsredogörelsen, beställarens önskemål och PM
geoteknik har granskningshandlingar daterade 2021-07-21 upprättats.
Planbeskrivningen har kompletterats med klargörande och förtydligande
redovisningar av grundläggande geotekniska förhållanden som råder i området;
bl. a vad vattendraget har för inverkan på området, vad marken har för
beskaffenhet, hur flöden, avrinning och dagvatteninfiltration sker och påverkar
marken, var aktsamhetsområden, översvämningkänslighet, eroderbarhet,
begränsad stabilitet och risk för skred i finkornig jordart i strandnära läge
föreligger eftersom det innebär att begränsningar ska införas i planen på grund av
risk för stabilitetsbrott. I PM geoteknik fastställs att marken 10 meter närmast
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kanalen medför risk för stabilitetsbrott. Hagfors kommun har bedömt att
planområdet därför så långt som möjligt bör undantas från sådan mark, i
synnerhet bör inga byggrätter förläggas till sådan mark. I sammanhanget bör
påpekas att om marken inte har erforderlig stabilitet kan erosion och i värsta fall
skred inträffa men även andra problem kan uppstå som exempelvis att husgrunder
sätter sig och sprickbildning sker, att dräneringen blir undermålig, att byggnader
och anläggningar blir skeva eller drabbas av fukt- och mögelproblem eller att
lokal översvämning kan ske vid kraftig nederbörd och snösmältning.
Planbeskrivningen har också kompletterats med text under rubriken Teknisk
försörjning/Dagvatten som redogör för infiltrationsmöjligheter och vad
föroreningar har för inverkan och påverkan på vattenkvantiteter och kvaliteter i
ytvatten och grundvattenmagasin.
Planområdet har minskats ned. Marken norr om fastigheten Geijersholm 1:9 har
undantagits. Granskningshandlingen omfattar endast fastigheten Geijersholm 1:9
samt infartsväg och vägområde som tillhör den kommunägda fastigheten Hagfors
1:37. Fortums fastighet Geijersholm 1:135 ingår ej längre i det aktuella
planområdet (d.v.s. marken mellan kanalen och Gustavagården Geijersholm 1:9).
Fortums synpunkt bedöms vara tillgodosedd. För Fortums fastighet gäller fortsatt
byggnadsplan 17-X-299 från 1977, i vilken marken är planlagd som naturmark.
Detta i sin tur innebär att frågan om strandskyddet och hur allmänheten har nyttjat
strandremsan tidigare inte angår det nya planförslaget, och därmed bedöms
länsstyrelsens synpunkt på kompletterande strandskyddsutredning inte behövas.
Användningen har ändrats. Bostadsändamålet (B) kvarstår men användning C för
centrumändamål har utgått och ersatts med användningarna O,K,Z1, som medger
tillfällig vistelse (O), kontor (K) och icke störande verksamheter (Z1). Därmed
bedöms lantmäteriets synpunkt att C inte är den mest lämpliga användningen vara
beaktad. Hagfors kommun bedömer att användningarna B,O,K,Z1 är lämpliga.
Dels eftersom anpassning lättare kan ske på ett varsamt sätt med hänsyn till
befintlig byggnads egenskaper och dels riskerar användningarna inte alstra hög
trafikbelastning, parkeringsbehov och störningar i lika hög utsträckning som C.
Tillfällig vistelse möjliggör att en befintlig lägenhet i källarplan med små högt
sittande fönster kan hyras ut för övernattning och liknande. Kontor ger flexibilitet
att kunna hyra ut bostadslägenheter för kontorsverksamhet om efterfrågan på
bostäder skulle minska. I källarplan finns lokaler som är lämpliga att hyra ut för
icke störande verksamheter som inte medför betydande miljöpåverkan eller att
gällande miljökvalitets normer ej överskrids för buller, vibrationer och utsläpp i
vatten och luft.
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Tillåten byggnadshöjd på huvudbyggnaden har justerats och kompletterats. Ett
krav från Länsstyrelsen har varit att justera högsta tillåtna byggnadshöjd för
befintlig huvudbyggnad enligt PBF kap 1 § 3. Eftersom befintligt byggnadsverk
utgörs av tre sammansatta varierande byggnadskroppar som var och en har
anpassats till terrängen varierar fasadernas höjder och de ingående
byggnadskropparnas byggnadshöjder. Ett genomsnittligt värde på byggnadshöjd
har räknats ut för varje enskild byggnadskropp. Nya egenskapsbestämmelser om
högsta byggnadshöjd har införts. För västra byggnaden gäller (h1) = 4,7 meter
(m), för mittersta byggnaden (h2) = 7,3 m och för östra byggnaden (h3) = 4,2 m.
Ett nytt egenskapsområde (m1) har införts i nordvästra delen av planområdet där
ett mindre markavsnitt med stabilitetskänslig mark konstaterats inom 10 meter
från kanalen och som inte får belastas enligt PM geoteknik. Egenskapsområdet
har försetts med bestämmelse (m1) - “Marken får inte belastas” och prickmark “Marken får inte förses med byggnad”.
Ett nytt egenskapsområde (ö) har införts som medger byggrätt för altan, altan med
skärmtak eller inglasat uterum, i läge mot norr för att ta tillvara utsikten mot
vattendraget. Egenskapsområdet har direkt anslutning till huvudbyggnaden
(mittersta byggnadskroppen) och sträcker sig fram till tomtgränsen.
Egenskapsområdet ligger inte inom den 10-meterszon närmast
vattendraget/kanalen som medför risk för stabilitetsbrott.
Egenskapsområdet med korsmark - “Marken får endast förses med
komplementbyggnad”, har kompletterats med en egenskapsbestämmelse (h4) “Högsta byggnadshöjd för komplement och tillbyggnader är 3.5 meter”. Därmed
bedöms länsstyrelsens synpunkt ha tillgodosetts.
Alla planbestämmelser på plankartan har försetts med hänvisningar till gällande
lagrum i plan- och bygglagen.
Plankartan är ritad på grundkartan. Grundkartan har uppdaterats enligt
lantmäteriets yttrande avseende nya riktlinjer för grundkartor.
I planbeskrivningen, rubrik Teknisk försörjning/El, telefon och It / Planförslag,
har text införts att “Eventuell flytt eller skydd av ledningar ska initieras och
bekostas av exploatören” och liknande text har införts under rubriken
Fastighetsrättsliga frågor. Under Upplysningar har text införts att:
“Fastighetsägaren ska i god tid före bygglovprövningen ta kontakt med PostNord
för att planera postutdelningen och få lösningen godkänd”. Därmed bedöms även
Skanovas och PostNords synpunkter ha tillgodosetts.
Avsnittet Konsekvenser av planens genomförande har justerats.
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Bedömning
Nästa skede är att kommunstyrelsen beslutar om granskning kan inledas.
Hagfors kommuns bedömning är att ett genomförande av planen
överensstämmer med såväl den gamla översiktsplanen (ej aktualitets förklarad)
som med intentionerna i det nya översiktsplaneförslaget. Planen bidrar till att
uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd miljö samt lokala miljömål i
Hagforsstrategin, bl. a mål 1. Befolkningsutvecklingen ska vara positiv, mål 2.
Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva och bo på ska
öka och närma sig riksgenomsnittet samt mål 24. Alla hushåll och företag ska ha
möjlighet till bredband om minst 100Mbit/s. Hagforsstrategin går ut på att stärka
Hagfors sju styrkor, bl. a Kulturens arv och Modigt fôlk som ingår i det
prioriterade området Livsmiljö åt alla.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 61
Tjänsteskrivelse 2021-08-24
Planbeskrivning granskningshandling daterad 2021-07-21.
Plankarta med grundkarta granskningshandling daterad 2021-07-21.
Samrådsredogörelse daterad 2021-04-19..
PM-geoteknik daterad 2021-06-01 (underlag till granskningshandling).
Tidigare beslut
Beslut om planbesked § 81, 2019-10-01.
Beslut om samråd § 4, 2021-01-26.
Tidigare beslutade handlingar
Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2020-09-25.
Fastighetsförteckning/samrådskrets upprättad 2021-02-22.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad 2021-04-19
(enligt plan- och bygglagen kap 5 § 17) och granskningshandlingar daterade
2021-07-21 tillhörande FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR
GUSTAVAGÅRDEN (Geijersholm 1:9 samt del av 1:37 i Hagfors kommun,
samt att granskning ska ske i enlighet med plan och bygglagen kap 5, §§ 18-25
(2010:900).
Beslutet skickas till:
mie.ostlund@gmail.com
daniel@sbkvarmland.se
marielle@sbkvarmland.se
pernilla.spetz@fortum.com
miljo.bygg@hagfors.se
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louise.sjoholm@hagfors.se
hakan.finnkvist@hagfors.se
ricardo.archer@hagfors.se
emil.florell@hagfors.se
liisa.larsson@hagfors.se
annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS/2018:258

§ 139 - Utveckling av Hagforsparken
Hagforsparken har under flera år i stor utsträckning varit oanvänd och efterhand
har också byggnader m.m. förfallit. Under de senaste åren har flera diskussioner
förts kring parkens framtid. Under 2018-2019 genomfördes en medborgardialog
kring området vid Hagfors Folkets Park. Utifrån den gjordes en sammanställning
av inkomna synpunkter. Efter det tillsattes en tillfällig fullmäktigeberedning för
att fortsätta dialogen. Inget egentligt nytt kom fram i denna.
Internt i kommunen har sedan arbetet fortsatt och det finns bl. a ett uppdrag att se
på möjligheterna att ordningställa ställplatser i området. Den fortsatta
utvecklingen ska också tänka in de synpunkter som lämnats i samband med
medborgardialogen och beakta ungdomsperspektivet.
En översiktlig bedömning har gjorts över statusen på de byggnader som finns i
parken och flertalet bedöms med rimliga insatser kunna behållas. Den byggnad
som är i sämst skick är parkserveringen och här är rivning sannolikt den troligaste
lösningen.
I samband med beslutet om budget för 2022-2024 har särskilda pengar avsatts för
upprustningen/utvecklingen av parken. Vissa saker behöver utredas ytterligare
innan större insatser görs medan andra mindre åtgärder kan påbörjas redan i år.
Detta förutsätter dock att särskilda pengar avsätts för det. Eftersom
Covidpandemin omöjliggjort större evenemang i år finns ett förslag om att
omprioritera 200 000 kronor från dessa för att starta upp insatser redan i år. En
grundförutsättning som måste göras är att dagens el-abonnemang som är
gemensamt med Hotell Monica delas upp i två. Andra delar som kanske kräver
mindre förberedelser är att se över stängsel och vad som krävs för att få igång
ställplatser till sommarsäsongen 2022.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 65
Utvecklingschefens tjänsteskrivelse, 2021-08-24
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att vidta åtgärder så att ett
separat el-abonnemang ordnas för Hagforsparken.
2. Utvecklingsenheten får i uppdrag att tillsammans med
samhällsbyggnadsavdelningen ta fram en plan för vad som krävs för att
ställplatser ska vara färdiga för nyttjande till 1 juni 2022. Alternativa
ambitionsnivåer kring gråvatten, latrin och färskvatten ska redovisas för
ställningstagande i december 2021.
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3. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att se över stängsel med
inriktning att ta bort det som inte bedöms ha betydelse för säkerhet eller
liknande.
4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att till 1 april sammanställa
renoveringsbehov och kostnadskalkyl för befintliga byggnader där
huvudscenariot är att parkserveringen rivs medan övriga i huvudsak bibehålls
och rustas om det bedöms som tekniskt och ekonomiskt rimligt.
5. Utvecklingsenheten får i uppdrag att tillsammans med
samhällsbyggnadsavdelningen och i samverkan med externa aktörer ta fram
ett samlat förslag kring utformning och innehåll i övrigt. Förslaget ska
återredovisas under första halvåret 2022.
6. För att påbörja arbete redan 2021 godkänns att 200 000 kronor avsatta för
Svenska Rallyt omprioriteras till åtgärder i Hagforsparken.

Beslutet skickas till:
Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS/2021:423

§ 140 - Inriktning resurser för evenemang
Utvecklingsenheten har idag ansvaret för genomförandet av de större externa
evenemangen. Under pandemin har det inte varit möjligt att genomföra dessa. Det
största enskilda evenemanget är Svenska Rallyt som ställdes in i år och som vi nu
vet kommer att flytta från Värmland. I budgeten har utvecklingsenheten 500 tkr
avsatt för samarbetsavtalen med rallybolaget. Detta har redovisats i underlaget för
budgetarbetet 2022-2024. I den budget som kommunfullmäktige fastställde finns
dessa pengar kvar och ska nyttjas för andra evenemang som bidrar till
kommunens attraktivitet och utveckling.
Inriktningen för dessa arrangemangspengar bör vara att de ska locka besökare till
Hagfors. För vår handel och besöksnäring inkl. restauranger är evenemang som
bidrar till gästnätter det som ger störst effekt.
I nuläget finns ett större fast arrangemang, Klarälvsloppet, som till uppfyller dessa
kriterier. Klarälvsloppet arrangeras av bolaget bakom Svenska Rallyt och
delfinansieras av de berörda kommunerna samt regionen. Loppet har över tid
utvecklats. Inte minst har elit inom långlopp attraherats eftersom det är en del av
Visma Ski Classics Challenger och att det är seedningsgrundande för Vasaloppet.
Fortfarande finns mycket kvar att jobba med för att ytterligare utveckla
arrangemanget och inte minst finna andra aktiviteter runt huvudarrangemanget
som gör att deltagare och åskådare gärna kommer och övernattar innan starten
går. Det är därför ett bra arrangemang som vi bör fortsätta stödja och utveckla
tillsammans med andra aktörer. Tanken är därför att 100 000 kronor avsätts för
detta samarbete både i år och kommande år.
För övriga delar är tanken att vi som kommun ska söka samarbeten med
förenings- och näringslivet för att utveckla arrangemang. Enskilda företags
arrangemang som i sig bygger på rent kommersiell grund kan dock inte bli
aktuella utan det ska bidra brett. En naturlig samarbetspartner på näringslivssidan
är näringslivsföreningen Hela Hagfors.
När det gäller mindre arrangemang och aktiviteter som främst riktar sig till
boende i kommunen eller i närområdet finns andra anslag inom
utvecklingsenhetens budget.
Med tanke på att rallyt ställdes in i år så återstår 400 000 kronor av årets anslag,
då vi fortsatt lever med restriktioner och stor osäkerhet inför resten av 2021
bedömer vi att dessa pengar sannolikt inte kommer att nyttjas i år. Förslaget är
därför att dessa omdisponeras till andra insatser som på sikt bidrar till att stärka
kommunens attraktivitet och besöksnäring. Tanken är att hälften omdisponeras
för att påbörja insatser i Hagforsparken (beskrivs även i separat ärende) och att
resterande 200 000 kronor t ex kan användas för att rusta eller utveckla insatser
som stärker påbörjat arbete inom vandrings- och cykelturismen. Ett sådant arbete
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pågår vid Värmullsåsen, inom projektet Biking Värmland, där har en led för
endurocykling anlagts. Intresset för denna är stort men det är relativt krävande
cykling och om denna kompletteras med kortare och enklare rutter ökar det
förutsättningarna för fler besökande t ex från familjer.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 66
Utvecklingschefens tjänsteskrivelse 2021-08-24
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar: Utvecklingsenheten får i uppdrag att senast våren
2022 göra en återrapport om arbetet med framtida evenemang.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Boo Westlund (OR) ställer propositionsordning
och finner bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Klarälvsloppet beviljas ett bidrag på 100 000 kronor per år 2021 och 2022.
Inom utvecklingsenhetens budget avsätts fr.o.m. 2022 400 000 kronor till
arrangemang med inriktningen att det ska attrahera externa besökare.
För 2021 omprioriteras 400 000 kronor från pengarna som avsatts för Svenska
Rallyt till åtgärder som stärker kommunens attraktivitet och besöksnäring.
Utvecklingsenheten får i uppdrag att senast våren 2022 göra en återrapport om
arbetet med framtida evenemang.
Beslutet skickas till:
Utvecklingschef Lars Sätterberg, lars.satterberg@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm, louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS/2021:313

§ 141 - Redovisning av fria skolvalet samt
elevunderlag grundskola ht 2021
På utskottsmötet den 25 maj 2021 initierade Socialdemokraterna ett ärende om en
utredning kring hur många elever som utnyttjar det fria skolvalet, och hur valen
faller ut. Ärendet kompletterades av Oberoende Realister som även ville veta hur
HVB-hem, befintliga och planerade, påverkar våra fyra skolor. Utöver detta ville
Oberoende Realister att aktuellt elevantal och fördelningen på respektive
grundskola ska redovisas, med hänvisning till rådande befolkningsutveckling i
Hagfors kommun.
Utredningen ska presenteras för utskottet 31/8 2021.
Utredning
Barn- och bildningsförvaltningen har utifrån ovanstående uppdrag sammanställt
de begärda uppgifterna.
I bilagan redovisas det fria skolvalet såväl inom kommunen samt till andra
kommuner. I utredningen redovisas även elevunderlaget med en prognos för
läsåren framåt från 2022/2023 till och med läsåret 2026/2027. Slutligen redovisas
även HVB-hemmens troliga påverkan på våra skolor.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 41
Skolchef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-08-24
Bilaga utredning “Redovisning fria skolvalet samt elevunderlag grundskola ht
2021”.
Förslag på sammanträdet
Göran Eriksson (S): Socialdemokraterna yrkar att:
- Kommunstyrelsen ger barn- och bildningschefen i uppdrag att till nästa
kommunstyrelse redovisa hur många barn som inte har fått sina önskemål
tillgodosedda vad gäller valet av skolenhet samt att
- Kommunstyrelsen ger barn- och bildningschefen i uppdrag att till nästa
kommunstyrelse redovisa var de barn bor som ännu inte är i ålder för skolgång
avseende upptagningsområden.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Boo Westlund (OR) ställer propositionsordning
och finner bifall för Göran Erikssons yrkanden genom acklamation.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen utifrån uppdraget och ger barn- och
bildningschefen i uppdrag att till nästa kommunstyrelse redovisa hur många barn
som inte har fått sina önskemål tillgodosedda vad gäller valet av skolenhet samt
redovisa var de barn bor som ännu inte är i ålder för skolgång avseende
upptagningsområden.

Beslutet skickas till
Annica Svensson, utvecklingsstrateg
Eva Pettersson
Jenny Dahlin
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Dnr KS/2021:245

§ 142 - Andelstal för mottagande av ensamkommande
barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2022
Länsstyrelsen har gett länets kommuner tillfälle att yttra sig om andelstal för
mottagande av ensamkommande barn (EKB) samt kommuntal för anvisade
nyanlända 2022.
Migrationsverkets förslag till läns- och kommuntal för mottagande av anvisade
nyanlända samt andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2022 har
lämnas, se bilaga till denna tjänsteskrivelse. Länsstyrelsen gav tillfälle redan i
april till länets kommuner att senast 1 oktober inkomma med yttrande avseende
andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade
nyanlända 2022. Länsstyrelsen vill på så sätt möjliggöra för länets kommuner att
internt bereda kommunens inställning till det sammantagna mottagandet av
ensamkommande barn och nyanlända via anvisning 2022. Länsstyrelsen ser
vikten av att samordna processerna för kommuntal för nyanlända och andelstal för
ensamkommande barn. Beslut om kommuntal fattas av Länsstyrelsen utifrån
underlag från Migrationsverket, av regeringen beslutat länstal ska alltid uppfyllas.
Andelstalet avseende ensamkommande barn har sjunkit till 1,02 promille (2020
1,08 promille och 2021 1,04 promille). Enligt Migrationsverkets juli-prognos
beräknas cirka 800 ensamkommande barn söka asyl i Sverige år 2022, vilket
innebär en tilldelning om 0-1 individ för Hagfors kommun.
Kommuntal för nyanlända, utöver ensamkommande barn, senaste åren har varit
följande 2021 10st, 2020 0 st och 2019 8 st. Länstalet 2022 är beslutat till 246
individer vilket är en ökning med två individer. 2020 var länstalet 219 individer
och en orsak till ökningen inför 2020 var att Värmland hade färre självbosatta.
Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-09-06 § 114
Socialchef Maria Perssons tjänsteskrivelse Andelstal för mottagande av
ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2021, 2021-08-31
Länsstyrelsen; Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn
samt kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända 2022
Bilaga 1, Anvisningsmodell för mottagande av ensamkommande barn
Bilaga 2, Anvisningsmodell för mottagande av anvisade nyanlända
Information om preliminära andelar för mottagande av asylsökande
ensamkommande barn år 2022
Information om förslag på länstal för Värmland år 2022
Yttrande andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för
anvisade nyanlända 2021, Maria Persson, Socialchef
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrande om andelstal för mottagande av
ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2022.
Beslutet skickas till
Sofia Olsson, Integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Värmland
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS/2020:15

§ 143 - Svar på motion - Ring en Hagfôrsing
Upplevelsen av kommunen och bilden av kommunen sedd utifrån är oerhört
värdefull för att vi långsiktigt ska få en positiv utveckling. Sedan får givetvis inte
verkligheten vara en helt annan än den bild vi försöker ge, d v s marknadsföring
kan inte påklistrad får då blir den snart genomskådad. Den viktigaste
marknadsföringen för kommunen är därför de egna kommuninvånarna. Vi
tillsammans äger och skapar bilden av vår kommun. Motionärerna har därför helt
rätt i tanken med sitt förslag.
Det konkreta förslaget att inrätta ett särskilt telefonnummer dit man ringer och får
tips från en Hagfôrsing bedömer vi dock som svårt att genomföra. Precis som
motionärerna skriver genomfördes en liknande funktion nationellt Svenska
Turistföreningen. Detta nationella projekt genomfördes under c:a 2,5 månader
2016. Det upplevdes som lyckat men någon fortsättning har inte genomförts.
Nationellt finns ett bra underlag för att lösa både de tekniska krav som ställs för
att kunna genomföra detta och att “bemanna” med svarande på ett bra sätt.
Tekniskt kan vi säkert finna en lösning även lokalt. Den stora utmaningen bedöms
vara att organisera upp bemanning och kommunikation. Trots de positiva
tankarna bakom är vi mycket tveksamma till att prioritera resurser till det. Ett
alternativ vi tittar på inför nästa års sommarsäsong är att vi via en eller flera av
våra kommunikationskanaler samlar in och presenterar enskilda invånares
personliga tips och smultronställen. I det här läget föreslår vi därför att vi inte
utreder förslaget ytterligare.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 60
Utvecklingsenhetens skrivelse 2021-08-17
Centerpartiets motion - Ring en Hagfôrsing 2020-11-13
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutet skickas till:
Centerpartiet Hagfors
Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se
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Dnr KS/2021:15

§ 144 - Svar på motion - Lönebonus till personalen i
äldreomsorgen
Coronapandemin fick sitt inträde i Hagfors under våren 2020. Våra verksamheter
har sedan dess på olika sätt anpassat sig utifrån nya regelverk och förutsättningar
för att förhindra att smitta tar sig in i verksamheterna och, om smitta tar sig in
trots förebyggande åtgärder, arbeta för att förhindra ytterligare smittspridning. En
stor mängd information har hanterats och våra verksamheter har snabbt ställt om
och bland annat utformat nya rutiner och arbetssätt, skapat nya former för möten
och skapat plattformar för information, hanterat skyddsutrustning, leda- utbildaarbeta på distans, nya städ- och tvättrutiner osv. Dialogen har varit i fokus och ett
fint samarbete såväl inom som mellan enheter och avdelningar har varit en
grundförutsättning för att lyckas driva verksamheten framåt.
Upplevelsen av arbetsmiljön inom Hagfors kommun har mätts årligen sedan
2012. Under 2019 gav medarbetarna inom Individ- och omsorg ett gott betyg till
arbetsmiljön med ett medelvärde på 3,99 på en femgradig skala. För år 2020
under rådande pandemi ger medarbetarna ett betyg på 4,02 på en femgradig skala.
I undersökningen inkluderas frågor såsom rimlig arbetsbelastning (3,78), känner
arbetsglädje (3,97), kan hantera stress (3,84) och en god fysisk arbetsmiljö (3,16).
Siffrorna inom parentes avser 2020 års mätning.
Under december fick vi ett utbrott med stor smittspridning på boendena Lillåsen
och Häggården. Medarbetare och chefer arbetade hårt under denna tid samtidigt
som den egna oron också var stor. Ett gediget arbete lades ner under denna tid och
personalförsörjningen var central där flera medarbetare fick byta ordinarie
arbetsställe och arbetstider för att kunna säkerställa de vakanser som uppkom.
Våra gällande avtal rymmer extra ersättning för såväl förskjuten arbetstid till
ersättning för extratid utöver ordinarie schema. Våren 2020 utdelades en
påskgåva om 200 kronor till all personal och i december 2020 en julklapp om 500
kronor. Ytterligare 500 kronor utdelades 2021 i påskgåva till all personal, för att
visa uppskattning för det fina arbete som lagts ner under denna tid.
Pandemin är inte över, smittan kvarstår i vårt samhälle, och vi behöver fortsatt
arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra att smittan åter får fäste i våra
verksamheter. Alla medarbetare inom samtliga verksamheter har hanterat och
hanterar fortfarande pandemin utifrån sin roll och uppdrag. Därför ser vi
svårigheter med att ge riktade ersättningar till medarbetare inom äldreomsorgen.
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Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 § 64
Personalchefens tjänsteskrivelse, 2021-08-24
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-04-13 § 25
Vänsterpartiets motion, 2021-03-24
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutet skickas till:
Personalenheten
Vänsterpartiet
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Dnr KS/2021:23

§ 145 - Anmälningsärenden
Dnr KS 2020:27, handling 2932
Förvaltningsrättens dom i mål nr 7501-20, överklagat beslut angående särskolan Ekshärad
Dnr KS 2020:441, handling 3159
Information om utsedd ordinarie rektor vid föräldrakooperativet Kojan
Dnr KS 2021:2, handling 2340
Inskrivning av elev i förskoleklass/grundskola
Dnr KS 2021:2, handling 2942, 2943, 2944
Degerfors kommuns bidragsbeslut gymnasieskolan till fristående huvudmän 2021
Dnr KS 2021:2, handling 3358
Avslutat ärende Arbetsmiljöverket, Älvstranden, gymnasie och bildningscentrum f-9
Dnr KS 2021:264, handling 2434
Avslutat ärende Arbetsmiljöverket, utredning kopplad till anmälan Arbetsmiljöverket,
2021-03-01, ÄBC Administrativa korridoren
Dnr KS 2021:265, handling 3383
Avslutat ärende Arbetsmiljöverket, anmälan om tillbud vid Kyrkhedens skola
Dnr KS 2021:272, handling 2211
Svar synpunkt på klagomål avseende utemiljön Förskolan Milan
Dnr KS 2021:273, handling 3387
Avslutat ärende Arbetsmiljöverket, anmälan om tillbud vid Sunnemo skola och förskola
Dnr KS 2021:223, handling 2214
Svar synpunkt klagomål avseende skolskjuts för barn i Björkliden
Dnr KS 2021:223, handling 3378
Synpunkter och klagomål inom gymnasieskola eller vuxenutbildning
Dnr KS 2021:312, handling 2282
Inskrivning av elev i grundskola
Dnr KS 2021:339, handling 2545
Ansökan om utökad barngrupp, föräldrakooperativet Kojan
Dnr KS 2021, handling 3015, 3016, 3017
Beslut om utökad satsning gällande tillfällig försärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021 "skolmiljarden"
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Dnr KS 2021:10, handling 2283
Skolavtal Linköpings kommun/Hagfors kommun angående enskild elev
Dnr KS 2021:10, handling 2348
Skolavtal Sigtuna kommun/Hagfors kommun angående enskild elev
Dnr KS 2021:10, handling 2514
Skolavtal Lindesbergs kommun/Hagfors kommun angående enskild elev
Dnr KS 2021:10, handling 2515
Skolavtal Lindesbergs kommun/Hagfors kommun angående enskild elev
Dnr KS 2021:10, handling 3084
Samverkansavtal Karlstad kommun/Hagfors kommun för enskild elev
Dnr KS 2021:10, handling 3085
Samverkansavtal Karlstad kommun/Hagfors kommun för enskild elev
Skolskjuts
Dnr KS 2021:353
Skolskjuts vid växelvis boende
Frånvaroanmälan
Dnr KS 2020:619, handling 2424
Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 4-6
Dnr KS 2021:73, handling 2950, 2951, 2952, 2953
Avslut av frånvaroanmälan ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:222, handling 2938, 2939, 2940, 2941
Avslut av anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC f-3
Dnr KS 2021:297, handling 2216
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:298, handling 2217
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:299, handling 2219
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:300, handling 2220
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:301, handling 2221
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:302, handling 2222
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
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Dnr KS 2021:303, handling 2223
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:304: handling 2224
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:305, handling 2225
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:306, handling 2226
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:307, handling 2227
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:308, handling 2228
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:309, handling 2229
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9
Dnr KS 2021:310, handling 2230, 2949
Frånvaroanmälan och avslut till huvudman, ÄBC 7-9
Kränkningsärenden
Dnr KS 2020:452, handling 2699
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:453, handling 2700
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:485, handling 2701
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:489, handling 2702
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:490, handling 2703
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:493, handling 2704
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
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Dnr KS 2020:494, handling 2705
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:495, handling 2741
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:537, handling 2706
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:546, handling 2707
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:553, handling 2708
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:557, handling 2709
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2020:558, handling 2740
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden 4-9
Dnr KS 2021:48, handling 2429
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:53, handling 2441
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2021:69, handling 2982
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC F-3
Dnr KS 2021:108, handling 2337
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:110, handling 2430
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2021:216, handling 3091
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Förskolan Prästkragen
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Dnr KS 2021:257, handling 2923
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Förskolan Milan
Dnr KS 2021:263, handling 2439
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
Förskolan Solrosen
Dnr KS 2021:267, handling 2581
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:268, handling 2582
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:269, handling 2984
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Sunnemo F-3
Dnr KS 2021:279, handling 2339
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden f-3
Dnr KS 2021:281, handling 2338
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling,
kyrkheden f-3
Dnr KS 2021:282, handling 2583
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:283, handling 2584
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:284, handling 2983
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC F-3
Dnr KS 2021:285, handling 2440
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2021:286, handling 2742
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, kyrkheden F-3
Dnr KS 2021:321, handling 2334, ÄBC 7-9
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr KS 2021:322, handling 2335, ÄBC 7-9
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr KS 2021:323, handling 2336, ÄBC 7-9
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
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Dnr KS 2021:328, handling 2425, 2743
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:329, handling 2426, 2744
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:330, handling 2427
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2021:331, handling 2428
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling , ÄBC 4-6
Dnr KS 2021:336, handling 2516, 2922
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan
Solrosen
Dnr KS 2021:364, handling 3390
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9
Dnr KS 2021:365, handling 3391
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9
Dnr KS 2021:366, handling 3392
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9
Dnr KS 2021:367, handling 3393
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9
Dnr KS 2021:414, handling 3497
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9
Dnr KS 2021:415, handling 3498
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9
Dnr KS 2021/4, handling 2796
Protokoll direktionen 210528, Värmlands läns vårdförbund
Dnr KS 2021/4, handling 2754
Anmälan allvarligt tillbud
Dnr KS 2021/4, handling 2842
Kontrollrapport livsmedel-Häggården
Dnr KS 2021/32, handling 3088
Hovrätten för Västra Sverige, Underrättelse Mål nr T 3554-21
Dnr KS 2021/32, handling 3087
Hovrätten för Västra Sverige, Protokoll Mål nr T 3554-21
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Dnr KS 2021/32, handling 2812
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 1186-21
Dnr KS 2021/32, handling 3024
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3237-21
Dnr KS 2021/32, handling 3081
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3275-21
Dnr KS 2021/32, handling 3083
Kammarrätten i Göteborg, Underrättelse Mål nr 3315-21
Dnr KS 2021/32, handling 2794
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3315-21
Dnr KS 2021/32, handling 3082
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3642-21
Dnr KS 2021/32, handling 3090
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 2678-21
Dnr KS 2021/32, handling 3089
Värmlands Tingsrätt, Dom Mål nr B 2429-21
Dnr KS 2021/32, handling 3086
Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 3146-21
Dnr KS 2021/32, handling 3026
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3315-21
Dnr KS 2021/32, handling 2896
Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 3475-21
Dnr KS 2021/32, handling 2897
Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 1501-21
Dnr KS 2021/32, handling 2898
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3643-21
Dnr KS 2021/32, handling 2899
Stockholms Tingsrätt, Domsbevis Mål nr B 795-21
Dnr KS 2021/32, handling 2900
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 265-21
Dnr KS 2021/32, handling 2987
Stockholms Tingsrätt, Dom Mål nr B 795-21
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Dnr KS 2021/32, handling 3092
Förvaltningsrätten i Karlstad, Underrättelse Mål nr 3402-21
Dnr KS 2021/32, handling 3213
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3642-21
Dnr KS 2021/32, handling 3214
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut nr 3402-21
Dnr KS 2021/32, handling 3215
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 4464-21
Dnr KS 2021/32, handling 3214
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3712-21
Dnr KS 2021/32, handling 3273
Värmlands tingsrätt, Laga kraft Dom Mål nr B 2429-21
Dnr KS 2021/32, handling 3289
Kammarrätten i Göteborg, Underrättelse Mål nr 4464-21
Dnr KS 2021/32, handling 3294
Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning Mål nr 3402-21
Dnr KS 2021/32, handling 3295
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3860-21
Dnr KS 2021/32, handling 3309
Hyres- och arrendenämnden i Göteborg, Underrättelse ärenden nr 4058-21
Dnr KS 2021/32, handling 3310
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3642-21
Dnr KS 2021/32, handling 3311
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3642-21
Dnr KS 2021:32, handling 3312
Högsta förvaltningsdomstolen, Beslut Mål nr 4577-21
Dnr KS 2021/32, handling 3365
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 3237-21
Dnr KS 2021/32, handling 3381
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3643-21
Dnr KS 2021/32, handling 3382
Högsta Förvaltningsdomstolen, Beslut Mål nr 4663-21
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Dnr KS 2021/32, handling 3408
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3860-21
Dnr KS 2021/102, handling 2903
Personligt ombud, Protokoll 210225
Dnr KS 2021/102, handling 2904
Personligt ombud, Ledningsgruppen för Personligt ombud 210521
Dnr KS 2021/49, handling 3019
IVO, Begäran om uppgifter inför kommande tillsynsinsats
Dnr KS 2021/49, handling 3234
IVO överlämnar klagomål på er verksamhet Dnr 26595/2021-3
Dnr KS 2021/49, handling 3402
IVO överlämnar klagomål på er verksamhet Dnr 30225/2021-3
Dnr KS 2021/16, handling 3220
Klagomål hemtjänst.
Dnr KS 2021/16, handling 3221
Klagomål hemtjänst.
Dnr KS 2021/4, handling 3368
Meddelande till Socialnämnd om uppsägning p g a försummad hyresbetalning
Dnr KS 2021/5, handling 3455
Delegeringsbeslut, Medelstilldelning Klarälvdalens samordningsförbund
Dnr KS 2021/388, handling 3442
Anmälningsärende enligt Lex Maria
Ordförandebeslut omedelbart LVU 210702

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

§ 146 - Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2021-06-08 tom 2021-09-04
Dnr KS 2021:5, handling 2697
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygemedel, Bergsängs BK
Dnr KS 2021:5, handling 2698
Inköp av presentkort
Dnr KS 2021:5, handling 2753
Beslut gällande ansökan om tillfällig utökning av platser på fristående förskolan Kojan
Dnr KS 2021:5, handling 2893
Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Sunnemo IF
Dnr KS 2021:5, handling 3007
Delegeringsbeslut - Beviljande av bidrag, Hagfors Motorsällskap
Dnr KS 2021:5, handling 3093
Delegeringsbeslut - Beviljande av bidrag, konstföreningen Kreativitet
Dnr KS 2021:5, handling 3329
Delegeringsbeslut - Omsättning av befintligt lån
Dnr KS 2021:5, handling 3330
Delegeringsbeslut - Personalärenden maj-juli 2021
Dnr KS 2021/5, handling 3364
Delegeringsbeslut - Ändrad gymnasieorganisation läsåret 2021-2022
Dnr KS 2021/5, handling 3455
Delegeringsbeslut - Medelstilldelning Klarälvdalens samordningsförbund
Dnr KS 2021/5, handling 3632
Delegeringsbeslut - Remissvar Kampen om tiden, mer tid till lärande SOU 2021:30 dnr
U2021/02365
Dnr KS 2021/5, handling 3644
Delegeringsbeslut - Avskrivning av fodringar under 10 000
Dnr KS 2021:6, handling 2280
Svar på ansökan om plats i grundskola
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Dnr KS 2021:6, handling 2495
Begäran från Torsby kommun om att elev får vara inskriven i skola i annan kommun än
hemkommunen
Dnr KS 2021:6, handling 2511
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
Dnr KS 2021:6, handling 2512
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
Dnr KS 2021:6, handling 2513
Delegeringsbeslut - utökad tid vid fritidshem
Dnr KS 2021:6, handling 2621
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
Dnr KS 2021:6, handling 2622
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
Dnr KS 2021:6, handling 2623
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
Dnr KS 2021:6, handling 2624
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
Dnr KS 2021:6, handling 2625
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
Dnr KS 2021:6, handling 2626
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
Dnr KS 2021:6, handling 2627
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
Dnr KS 2021:6, handling 2981
Delegeringseslut om mottagande i grundsärskolan
Dnr KS 2021:6, handling 2995
Delegeringsbeslut om mottagande i grundsärskola
Dnr KS 2021:6, handling 2997
Delegeringsbeslut - ansökan om utökad interkommunal ersättning för enskild elev
Dnr KS 2021:6, handling 2998
Ansökan om utökad interkommunal ersättning för enskild elev
Dnr KS 2021:6, handling 3384
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
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Dnr KS 2021:6, handling 3477
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan
Dnr KS 2021:6, handling 3496
Delegeringsbeslut - Förändrade tider Allmän förskola Prästkragen
Dnr KS 2021/8, handling 3001
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag juni månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3218
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag juli månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3505
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen juni månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3503
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen juli månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3501
Delegeringsbeslut vuxengruppen juni månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3499
Delegeringsbeslut vuxengruppen juli månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3509
Delegeringsbeslut familjerätten juni månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3508
Delegeringsbeslut familjerätten juli månad 2021
Dnr KS 2021/8,handling 3514
Delegeringsbeslut Socialpsykiatrin juni månad 2021
Dnr KS 2021/8,handling 3513
Delegeringsbeslut Socialpsykiatri juli månad 2021
Dnr KS 2021/8,handling 3512
Delegeringsbeslut LSS juni månad 2021
Dnr KS 2021/8,handling 3511
Delegeringsbeslut LSS juli månad 2021
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-08-31 §§ 40-89
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2021-08-30 §§ 91-97
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-06-10 §§ S 74-84
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Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-06-28 §§ S 85-103
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-06-30 § S 104
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-07-14 §§ S 105-109
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-07-30 §§ S 110-113
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-08-30 §§ S 114-128
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-08-31 §§ 51-68

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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Dnr KS/2021:343

§ 147 - Information
Kommunstyrelsens ordförande Boo Westlund (OR) informerade om mötet med
Fortum om kraftstationen i Stjärn. En extern expert har tillfrågats som kommer att
besiktiga kraftstationen ur ett kulturhistoriskt perspektiv och se över möjligheten
att rädda den. Frågor som ställts är om det är möjligt att bevara kraftstationen där
den står idag eller om den ska flyttas och i så fall om det är värt att flytta den. På
onsdag är det dags för ett nytt möte med Fortum.
Kommunchef Richard Bjöörn redogjorde för coronaläget i kommunen innan
utvecklingschef Lars Sätterberg informerade om kommunens yttrande på remiss
om förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027.
Yttrandet har skickats till näringsdepartementet under sommaren på delegering.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

