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Dnr KS/2022:28 

§ 155 - Verksamhets- och budgetuppföljning  

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-juli uppgår till 444,8 

miljoner kronor (mkr) vilket är 12,1 mkr högre än budget (2,8 %). SKR:s prognos 

från 2022-04-28 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 22:15) samt 

budgeterat utfall avseende invånare i kommunen 2021-11-01, 11 569 invånare, 

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

budgeterat om totalt 11,7 mkr. Nästa prognos från SKR släpps enligt plan 25 

augusti 2022. 

Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och 

därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt 

följande: 

● Barn- och bildningsutskottet 4,7 mkr 

● Individ- och omsorgsutskottet 6,0 mkr 

Av skulden återstår efter ovan nämnd omfördelning ca 2,6 mkr. 

Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader 

med hänvisning till pandemin för perioden januari-mars 2022. Återbetalning för 

december 2021 samt januari till och med mars 2022 har skett, samtliga intäkter 

har bokförts på kommunledningsavdelningen. Kompensationen uppgår i 

prognosen och utfallet till 4,9 mkr. Något beslut om förlängning av perioden finns 

idag inte. 

Budget och prognos för generella bidrag samt budgeterad ram för barn- och 

bildningsutskottet har ändrats på grund av beslut om skolmiljard, +1,2 mkr, utan 

resultateffekt. Vidare har fördelning skett av i princip hela innevarande års 

löneökningspott. Återstår att fördela ca 1,0 mkr vilken är budgeterad att behövas 

för att täcka delar av förändring av semesterlöneskuld och den kommer att 

fördelas i samband med delårsbokslutet. Verksamheterna har hittills kompenserats 

från löneökningspotten med: 

● Kommunledningsavdelningen 0,8 mkr 

● Samhällsbyggnadsavdelningen 1,2 mkr 

● Barn- och bildningsavdelningen 3,4 mkr 

● Individ- och omsorgsavdelningen 6,1 mkr 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 7,6 

mkr högre jämfört med budget (1,0%). De större avvikelserna mot budget i 

helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är: 

● Individ och omsorgsutskott -18,2 mkr 

● Kommunledningsavdelningen +6,2 mkr 

● Barn- och bildningsavdelningen -0,9 mkr 

● Samhällsbyggnadsavdelningen -2,5 mkr 

● Skatteintäkter o generella bidrag +11,9 mkr 
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Av verksamhetspotten prognostiseras 1,0 mkr åtgå för att täcka volymsrelaterade 

överkostnader inom barn- och bildnings verksamhet och 7,1 att åtgå för 

volymsrelaterade överkostnader inom Individ- och omsorgs verksamhet. 

Från 1 januari 2022 bedrivs miljö- och byggnämndens verksamhet som en enhet i 

samhällsbyggnadsavdelningen. Effekten blir att det i driftredovsiningen på raden 

för miljö- och byggnämnd enbart redovisas kostnader för nämnden. 

Verksamhetens kostnader samt verksamhetsbeskrivning finns under avsnittet 

Samhällsbyggnadsavdelningen. 

I det prognostiserade helårsresultatet för Hagforshem AB ingår det av fullmäktige 

beslutade, KF 2022-03-28 §34, ökat underhåll inom bolagskoncernen om 4,5 mkr. 

Underliggande prognostiserade resultatet för bolaget uppgår till -0,5 mkr. Även 

Hagfors Energi AB:s prognostiserar ett resultat, totalt -1,1 mkr, sämre än budget. 

Stora delar av försämringen i bägge bolagen hänger samman med 

inflationsutvecklingen, kostnadsökning, i samhället. 

Budgeterat resultat för 2022 enligt beslut i november 2021 av 

kommunfullmäktige var +33,2 mkr. Kommunfullmäktige beslutade om 

tilläggsanslag i driftbudgeten om 0,9 mkr, KF § 36 2022-03-28, vilket innebär ett 

nytt budgeterat resultat för 2022 om +32,4 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret 

skulle således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +36,8 mkr 

(4,4%). 

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 

Verksamhets- och budgetuppföljning Hagfors kommunkoncern. 

Utskottens- och nämndernas kommentarer 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:390 

§ 156 - Utökad bemanning av sjuksköterskor på 

särskilda boenden  

Hagfors kommun har från Socialstyrelsen erhållit ett bidrag för ”Utökad 

bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden”. Totalt erhölls 2 173 975 

kronor av vilka 1 837 601 avser grundbelopp och övriga 336 374 erhölls som ett 

så kallat tilläggsbelopp. Bidraget kan användas under 2022 och 2023. Enligt rådet 

för kommunal redovisning, rkr, ska bidraget klassificeras som ett generellt bidrag 

och grundbeloppet ska jämnt fördelas över perioden januari 2022 till och med 

december 2023 och tilläggsbeloppet ska fördelas från den månad Socialstyrelsen 

beslutade, juni 2022, till och med december 2023. Redovisningsmässigt innebär 

detta att generella bidrag ökar och ska verksamheten kunna ta del av bidraget 

behöver Individ- och omsorgsutskottets budgeterade ram förändras på samma 

sätt. Hanteringen ger ingen resultateffekt för det budgeterade resultatet 2022 eller 

2023. Budget för generella bidrag behöver därmed öka med 1 043 000 kronor för 

2022 och med 1 131 000 kronor 2023 och individ- och omsorgs budgeterade ram 

behöver öka med lika mycket. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2022-08-22 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till individ och omsorgsutskottet 

uppgående till 1 043 tusen kronor för 2022 och 1 131 tusen kronor för 2023 

samtidigt som budgeten för generella statsbidrag utökas med lika mycket. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomienheten 
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Dnr KS/2022:154 

§ 157 - Partistöd 2022  
Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i 

kommunfullmäktige. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande 

mandatperioden så för att partier ska kunna erhålla partistöd ska beslut fattas i 

fullmäktige. För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna 

lämna en redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en 

granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd 

betalas ut i förskott gäller dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 

2016, dock ska fullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd. 

Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är 

representerade i kommunfullmäktige: 

Oberoende Realister  13 mandat 

Socialdemokraterna  12 mandat  

Centerpartiet   3 mandat 

Sverigedemokraterna  3 mandat 

Vänsterpartiet  2 mandat 

Liberalerna  1 mandat 

Moderaterna   1 mandat 

 

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6 

enligt följande princip 

20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i 

kommunfullmäktige. 

80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för varje 

mandat. 

Anslaget för 2022 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10 

600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat). 

Handlingar i ärendet 

Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Liberalerna 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande: 

Liberalerna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2022. 
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Beslutet skickas till 

Desirée Walstad, ekonomienheten  

Anders E. Karlsson  
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Dnr KS/2022:350 

§ 158 - Tilläggsanslag för utbyte och utökning av IT-

utrustning för politiker  

I investeringsbudget för år 2023 har administrativa enheten erhållit ett anslag med 

252 000 kronor för inköp av IT-utrustning för politiker mot bakgrund av att 

nuvarande utrustning är föråldrad och behöver bytas ut. Därutöver ska 

kompletteringar genomföras med IT-utrustning till ersättare i kommunfullmäktige 

vilket innebär minskade kostnader för porto, kopiering samt att mindre arbetstid 

tas i anspråk genom att pappersutskick av handlingar kommer att upphöra. 

Därutöver kommer samtliga politiker att kunna kontaktas via tilldelade e-

postadresser under hagfors.se.  

I samband med att vi går in i en ny mandatperiod ska nuvarande IT-utrustningen 

lämnas in för översyn och utlämning till de politiker som väljs in för att 

representera olika partier efter 2022-års val. För att effektivisera hanteringen rent 

logistiskt och därigenom minimera risken för störningar i samband med utskick 

och kontakter med ledamöter är det önskvärt att tidigarelägga investeringar i ny 

IT-utrustning till hösten år 2022. Om tilläggsanslag beviljas med 252 00 kronor 

stryks anslagna medel till motsvarande belopp i administrativa enhetens 

investeringsbudget för år 2023. I annat fall behöver den gamla IT-utrustningen 

delas ut till nya politiker för att återigen kallas in för utbyte till ny utrustning 

under januari månad år 2023. 

 IT-utrustningens livslängd beräknas till en mandatperiod vilket innebär att nästa 

utbyte är aktuellt efter 2026-års val. Utrustningen kommer inte att erbjudas med 

installerade SIM-kort för mobilt bredband.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-08-30 § 58 

Administrativa chefen, Johnny Lövgrens, tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag med 258 000 kronor till 

administrativa enheten för utbyte och utökning med IT-utrustning för politiker. 

Vidare beslutas att anslagna medel med 252 000 kronor stryks i administrativa 

enhetens investeringsbudget för år 2023. 

 

Beslutet skickas till: 

Administrativ chef johnny.lovgren@hagfors.se  

  

mailto:johnny.lovgren@hagfors.se
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Dnr KS/2022:89 

§ 159 - Beslut om betydande miljöpåverkan 

avfallsplan  

Beslut om bedömning av betydande miljöpåverkan togs av Hagfors 

kommunstyrelse 2022-02-14 § 23. Efter att samhällsbyggnadsavdelningen 

konstaterande att bedömning av miljöpåverkan, enligt delegeringsordningen, ska 

beslutas i kommunfullmäktige lyfts ärendet upp på nytt. 

 

Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors håller på att ta fram en ny avfallsplan för 

perioden 2022–2030. I processen ingår att kommunen ska besluta om den nya 

avfallsplanen medför någon betydande miljöpåverkan eller ej enligt 6 kap §§ 3 

och 5 miljöbalken. Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap §1 andra stycket 

miljöbalken att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en 

hållbar utveckling främjas 

 

Avfallsplanen förutsätter inte anläggande av sådan verksamhet eller 

genomförande av en åtgärd som anges i SFS 2017:966 § 6 punkt 1 eller i bilagan 

till miljöbedömningsförordningen då inga sådana mål eller krav ställs i den nya 

avfallsplanen. De åtgärder avfallsplanen föreslår bedömer kommunerna ryms 

inom den nuvarande verksamheten och de tillstånd som idag föreligger. 

 

Vid samrådet med Länsstyrelsen i Värmland (2021-09-02), ansågs det inte heller 

att den föreliggande avfallsplan för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och 

Munkfors enligt kap 6 § 6 kan anses ha betydande miljöpåverkan som kräver 

vidare undersökning med automatik. 

Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors bedömer därför att 

föreliggande avfallsplan inte medför en betydande miljöpåverkan utifrån 

miljöbalkens syfte. 

Handlingar i ärendet 

Tf samhällsbyggnadschefs tjänsteskrivelse, 2022-09-05 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nya avfallsplanen inte medför någon betydande 

miljöpåverkan. 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

GVA-chef Emil Florell 

Driftledare Leif Nilsson 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 12/42 

  

2022-09-13 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Miljö- och byggavdelningen 

Sunne kommun, kommun@sunne.se  

Torsby kommun, torsby.kommun@torsby.se  

Munkfors kommun, kommun@munkfors.se  

 

  

mailto:kommun@sunne.se
mailto:torsby.kommun@torsby.se
mailto:kommun@munkfors.se
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Dnr KS/2022:275 

§ 160 - Remissvar regional handlingsplan för digital 

infrastruktur  

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 10 maj år 2022 att godkänna 

förslaget till remissutgåva av Handlingsplan för digital infrastruktur samt att 

skicka den på remiss till kommuner, nätägare, Post- och telestyrelsen, 

Länsstyrelsen Värmland, Region Värmlands övriga nämnder samt 

Regionstyrelsen. Till och med fredagen den 14 oktober år 2022 erbjuds alla lämna 

synpunkter på remissutgåvan av Handlingsplan för digital infrastruktur. Om det 

inte finns några synpunkter räcker det med ett svar som bekräftar denna 

ståndpunkt. 

Region Värmland har i bred samverkan tagit fram en handlingsplan för digital 

infrastruktur som sträcker sig till år 2030 med delmål framtagna till år 2025. 

Handlingsplanen ska bland annat:  

 Ta sin utgångspunkt i den marknadssituation som råder i Värmland och 

beaktande av den nationella strategin samt gällande regionala bredbandsmål i 

Värmland. 

 Spegla länets kommuner, deras respektive förutsättningar och utmaningar 

inom bredbandsområdet. 

 Knyta an till regionens utvecklingsplan, Värmlandsstrategin 2040. 

 

Ett antal dialogmöten har genomförts där det funnits möjlighet att ställa frågor 

och diskutera innehållet i handlingsplanen.  

Handlingsplanens mål på lång sikt fram till år 2030 utgör följande: 

 Alla hushåll och företag ska ha tillgång till ändamålsenlig digital infrastruktur 

 Tillgång till gigabit-anslutning 

 Alla befolkade områden ska ha 5G-täckning 

 

Följande delmål till år 2025 tas upp i handlingsplanen: 

 98 % av hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s i sin absoluta närhet, 

(följer regeringens målsättning). 

 1,9 % bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, (följer regeringens målsättning). 

 0,1 % bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025, (följer regeringens 

målsättning). 

 90 % av alla hushåll och företag bör ha faktisk tillgång till 1 Gbit/s år 2025. 

 Skillnaden mellan kommunerna, högst 10-15 procentenheter. 

 Skillnaden mellan tätorter och landsbygder, högst 10 procentenheter. 

 Fritidshusens anslutningsgrad, hälften av anslutningsgraden på 

landsbygderna. 
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 Tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt 

befinner sig. 

 Samtliga 68 tätorter i Värmland bör ha 5G-täckning för datatjänster på minst 

100 Mbit/s. 

 

Förslag till remissvar 

Handlingsplanen tar fasta på de synpunkter och utmaningar som berörts vid de 

olika workshops som genomförts inför framtagandet av handlingsplanen. De mål 

som har tagits upp som följer regeringens målsättningar fram till år 2025 bedöms 

som rimliga att uppfylla. Det är dock en stor utmaning att uppnå 90 % 

anslutningsgrad fram till år 2025 mot bakgrund av den tröghet som finns på 

marknaden att förtäta på landsbygden utifrån de kommersiella villkor som sätts 

upp för att erhålla kostnadstäckning. Förutsättningarna bland kommunerna i länet 

skiljer sig åt där vissa har egna nätbolag och andra har samverkansavtal med 

marknadsaktörer. Utbyggnaden på landsbygden förutsätter medfinansiering via 

bidrag från stat och kommun samt viljan hos marknadens aktörer att investera och 

marknadsföra sina tjänster till hushåll som ligger längst ut i glesbebyggda 

områden. Vidare utgör det en stor utmaning att få slutanvändare att välja att 

ansluta sig och se nyttan med en bredbandsanslutning. För kommuner med 

mycket glesbygd, till vilket Hagfors kommun får räknas, är målet en stor 

utmaning som kan bli svårt att uppfylla till år 2025. För att uppnå de föreslagna 

målen förutsätts extern finansiering utöver regionala och kommunala medel samt 

en vilja hos marknaden att planera för nya utbyggnadsprojekt. Därutöver är det 

viktigt att det finns en god framförhållning som möjliggör att utbyggnadsprojekt 

kan implementeras i den kommunala budgetprocessen. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-08-30 § 60 

Administrativ chefs Johnny Lövgrens tjänsteskrivelse, 2022-07-15 

Region Värmland, remissutgåva Handlingsplan för digital infrastruktur, 2022-04-

08, RUN/220140. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till remissvar avseende 

Handlingsplan för digital infrastruktur. 

 

Beslutet skickas till: 
Region Värmland, e-post diariet@regionvarmland.se 

Administrativ chef, johnny.lovgren@hagfors.se  

  

mailto:diariet@regionvarmland.se
mailto:johnny.lovgren@hagfors.se
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Dnr KS/2022:241 

§ 161 - Ang. revisionsrapport: Granskning av god 

ekonomisk hushållning och finansiella risker  

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av god ekonomisk hushållning 

och kommunens långsiktiga finansiella planering, Syftet med granskningen har 

varit att bedöma om arbetet med att uppnå god ekonomisk hushållning bedrivs på 

ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med 

fokus på finansiella mål. Granskningen har även syftat till att kartlägga vilka 

finansiella risker som är förknippade med kommunens verksamhet och åtagande 

samt bedöma hur väl dessa risker är kända i kommunledningen. 

Rapportens sammanfattande bedömning är att kommunen till viss del har 

tillräcklig kontroll över den långsiktiga finansiella planeringen. Detta baserat på 

att kommunen har en budgetprocess som innehåller bra prognoser för befolkning, 

skatteintäkter och pensionsåtaganden. Revisionen lyfter som en risk att 

kommunen har stora framtida investeringar och att mål och planer kring 

verksamhet och lokaler bör förbättras och uppdateras.  

 

Vidare önskar revisionen kommentarer kring de rekommendationer som ges.  

 

Rekommendationerna är: 

 Ta fram boende- och lokalplaner för kommunala verksamheter och 

sammanställa dessa i en uppdaterad lokalresursplan. 

 Driv igenom den planerade uppdateringen av kommunens underhållsplaner 

för fastigheter och anläggningar. 

 Utöka investeringsbudgeten till 10 år. 

 Se över utformningen av kommunens budgetdokument. Komplettera 

dokumentet med ytterligare information kring mål som har bärighet på god 

ekonomisk hushållning, information om omvärldsanalys, befolkningsprognos, 

skatte- och pensionsprognoser och andra antaganden som ligger till grund för 

budgeten. 

 Utöka balansräkningsprognosen med en längre framskrivning. 

 Se över och utveckla kommunens målstyrning utifrån begreppet god 

ekonomisk hushållning. Följ utvecklingen av den statliga utredning som är 

aktuell på området, utfallet av denna bör användas i förändringsarbetet. 

 I så lång utsträckning som möjligt planera och föreslå mål utifrån hela 

kommunkoncernen och inte endast kommunen. 
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Svar: 

 Diskussion har startat upp bland kommunens tjänstemannaledning om hur de 

boende- och lokalplaner som finns kan aktualiseras och användas i den 

framtida planeringen.  

 Underhållsplaner för kommunens anläggningar och fastigheter är under 

utveckling. 

 I det senaste budgetdokumentet, avseende 2023, har investeringsplaneringen 

förlängts till nio år bland annat med tanke på utredningen ”En god kommunal 

hushållning”.  

 Kommunens budgetdokument omarbetas från tid till annan. Det finns både 

resultatmål och finansieringsmål angivna vilka är beslutade i kommunens 

övergripande målkort. Vidare finns en befolkningsprognos och aktuell 

prognos kring skatteintäkter, generella bidrag samt senaste prognosen från 

kommunens pensionsförvaltare kring kostnader för pension. Däremot finns 

idag ingen specifik omvärldsanalys beskriven. Den omvärldsanalys som sker 

vävs in i de konsekvensbeskrivningar som förklarar varje föreslagen åtgärd i 

respektive verksamhet. 

 En framskrivning av balansräkningen sker utifrån de krav som idag finns. Blir 

förslaget i utredningen ”En god kommunal hushållning” ett framtida krav 

kommer både balansräkning och resultaträkning att prognostiseras under tio 

år. Årets resultat påverkar balansräkningen så att enbart prognostisera 

balansräkningen på längre sikt är inte möjlig eller säger i alla fall ingenting. 

 En översyn av kommunens övergripande målkort pågår där kortet knyts mot 

andra regionala måldokument såsom Värmlandsstrategin därefter kommer 

målkortet att brytas ner till Hagfors förhållanden. 

 Vad gäller de kommunala dotterbolagen så har deras mål varit positiva 

resultat och den likviditet som skapats ska användas till att konsolidera 

balansräkningen med andra ord minska låneskulden. Några övriga 

gemensamma mål har inte bedömts möjliga eller nödvändiga. Man ska ha i 

åtanke att bolagen inte har andra funktioner än funktioner som direkt har med 

driften av respektive bolag att göra. Övriga funktioner såsom ekonomi och 

personalfunktioner sköts av de kommunala enheterna och ingår i de mål som 

finns där. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-08-30 § 61 

Ekonomichef Jonas Nilssons tjänsteskrivelse, 2022-08-23  

Beslut 

Kommunstyrelsen anser granskningen besvarad. 
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Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Ledningsgruppen 

Ekonomienheten 
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Dnr KS/2022:352 

§ 162 - Beslut att förnya nyttjanderätt för jordvärme 

inom Råda 1:174  

1996-05-22 fattade tekniska nämnden i Hagfors kommun beslut om att upplåta 

del av Råda 1:174 för jordvärmeanläggning (TN 1996-05-22 § 83 Anhållan om 

att få lägga ned jordvärme i kommunal mark). 2001-12-04 fattade 

kommunstyrelsen ett likvärdigt beslut om att godkänna nyttjanderättsavtal för 

jordvärme inom fastigheten Råda 1:174 till förmån för fastigheten Råda 1:204 

(Dnr 386.2001, KS 2001-12-04 § 152 Godkännande av nyttjanderättsavtal för 

fastigheten Råda 1:174).  

Båda avtalen tidsbegränsades till 15 år och löpte ut 2011 respektive 2016. 

Ledningsägarna betalade en engångsavgift om 2000 kronor och skulle enligt 

avtalet avlägsnat sina respektive anläggning i samband med att avtalen löpte ut.  

 

Under 2022 uppmärksammades att anläggningarna inom Råda 1:174 fanns kvar 

då nuvarande arrendator av markområdet kört på och skadat ledning i samband 

med att åkern beretts. Då det inte funnits några gällande nyttjanderätter i 

fastigheten och inte heller någon anmälan eller begäran om förlängning av sådana 

nyttjanderätter i samband med att åkern arrenderades ut 2019 har varken Hagfors 

Kommun eller arrendatorn känt till att det fanns kvarvarande ledningar i 

markområdet.  

 

Ledningsägaren, till den jordvärmeanläggning som medgavs 2001 till förmån för 

fastigheten Råda 1:204, har i samband med incidenten haft en kontakt med 

Hagfors Kommun och ställt frågan om det finns möjlighet att få ha sin 

jordvärmeanläggning kvar.  

Då avtalet om jordvärme löpt ut och ledningssägaren enligt avtalet skulle ha 

avlägsnat sin anläggning har dock den nuvarande arrendatorn av åkermarken 

företräde till området. Det har dock bedömts vara möjligt för ledningsägaren att 

ha kvar sin anläggning förutsatt att hänsyn tas till den nuvarande arrendatorns 

verksamhet. Det innebär för ledningsägaren att ledningsägaren har ett ansvar att 

säkerställa att dennes anläggning ligger tillräckligt djupt för att inte utgöra ett 

hinder för brukande av åkermarken.  

Ledningsägaren är medveten om detta och behöver ha en dialog med nuvarande 

arrendator om eventuella arbeten som erfordras.  

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att det befintliga avtalet om 

jordvärmeanläggning skall förklaras förnyat och förlängs med 10 år till och med 

2032-12-31 med följande tillägg  

 Upplåtelsen får under inga omständigheter utgöra ett hinder för brukande av 

den åkermark där ledningarna är förlagda, hänsyn skall tas till att åkermarken 
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skall kunna brukas utan inskränkningar. Det är ledningsägarens ansvar att 

säkerställa att ledningarna är förlagda på ett tillfredsställande djup samt ej kan 

skadas eller utgöra hinder för brukande av åkermarken.  

 Allt ansvar för anläggningen är ledningsägarens, Ledningsägaren har inte rätt 

att kräva ersättning av varken Hagfors Kommun eller arrendatorn för 

eventuella skador. Det är Ledningsägarens ansvar att säkerställa att 

anläggningen är placerad på ett sådant sätt och på ett sådant djup att den inte 

skadas eller påverkas förutsättningarna för att bruka jorden som åkermark.  

 Det är ledningssägarens ansvar att anmäla till Hagfors Kommun om denne 

önskar att avtalet skall förlängas ytterligare. I det fall förlängning inte sker 

skall ledningssägaren avlägsna sin anläggning, om ledningsägaren inte 

avlägsnar sin anläggning senast 2031-12-31 har Hagfors Kommun rätt att 

vidta erforderliga åtgärder på dennes bekostnad.  

 Hagfors Kommun har rätt att med 12 månaders varsel, om så erfordras för att 

nyttja marken för egen eller planenlig verksamhet kräva att anläggningen 

avlägsnas alternativt flyttas. Ledningsägaren har inte rätt till ersättning för 

eventuella kostnader i det fall Hagfors Kommun behöver ta markområdet i 

anspråk för egna eller planenliga ändamål.  

 

Vidare föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att engångsersättning om 2000 

kronor erläggs på nytt. Engångsersättning återbetalas inte om avtalet upphör i 

förtid.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-08-30 § 62 

Beslut tekniska nämnden 1996-05-22 § 83 Anhållan om att få lägga ned 

jordvärme i kommunal mark. 

Beslut KS 2001-12-04 § 152 Godkännande av nyttjanderättsavtal för fastigheten 

Råda 1:174 

Kartbilaga Råda 1:174, Råda 1:204 samt Råda 1:205 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens förslag 

om att förnya och förlänga befintligt avtal om nyttjanderätt för jordvärme inom 

Råda 1:174 till förmån för fastigheten Råda 1:204 mot en ny engångsavgift på 

2000 kronor samt med följande tillägg till avtalet.  

 

1. Upplåtelsen får under inga omständigheter utgöra ett hinder för brukande av 

den åkermark där ledningarna är förlagda, hänsyn skall tas till att åkermarken 

skall kunna brukas utan inskränkningar. Det är ledningsägarens ansvar att 
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säkerställa att ledningarna är förlagda på ett tillfredsställande djup samt ej kan 

skadas eller utgöra hinder för brukande av åkermarken.  

2. Allt ansvar för anläggningen är ledningsägarens, Ledningsägaren har inte rätt 

att kräva ersättning av varken Hagfors Kommun eller arrendatorn för 

eventuella skador. Det är Ledningsägarens ansvar att säkerställa att 

anläggningen är placerad på ett sådant sätt och på ett sådant djup att den inte 

skadas eller påverkas förutsättningarna för att bruka jorden som åkermark.  

3. Det är ledningssägarens ansvar att anmäla till Hagfors Kommun om denne 

önskar att avtalet skall förlängas ytterligare. I det fall förlängning inte sker 

skall ledningssägaren avlägsna sin anläggning, om ledningsägaren inte 

avlägsnar sin anläggning senast 2031-12-31 har Hagfors Kommun rätt att 

vidta erforderliga åtgärder på dennes bekostnad.  

4. Hagfors Kommun har rätt att med 12 månaders varsel, om så erfordras för att 

nyttja marken för egen eller planenlig verksamhet kräva att anläggningen 

avlägsnas alternativt flyttas. Ledningsägaren har inte rätt till ersättning för 

eventuella kostnader i det fall Hagfors Kommun behöver ta markområdet i 

anspråk för egna eller planenliga ändamål. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge i samhällsbyggnadschef i uppdrag, att om 

det bedöms möjligt, godkänna förlängning av övriga likvärdiga nyttjanderätter 

inom området på samma villkor som i detta beslut, i det fall ytterligare 

ledningsägare inkommer med förfrågan.  

 

Beslutet skickas till: 

Ledningsägare Bo Linder, Sörgårdsvägen 27, 683 93 Råda 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

TF Samhällsbyggnadschef Emil Florell 

Arrendator Anders Söderlindh, Östra Hedetorp Rönningen 1, 68394 Lakene 

GIS-ingenjör Ricardo Archer 
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Dnr KS/2022:55 

§ 163 - Vägledning för utveckling av publik 

laddinfrastruktur  

Vägledning för utveckling av publik laddinfrastruktur i Hagfors kommun har 

tagits fram med syftet att underlätta utvecklingen av publik laddinfrastruktur för 

personbilar i Hagfors kommun. Vägledningen ska vara ett hjälpmedel för att 

förenkla arbetet med att utöka antalet laddstationer och samtidigt se till att arbetet 

sker strategiskt, samordnat, genomtänkt och långsiktigt.  

 

Hagfors kommun vill i denna vägledning visa på strategiskt lämpliga platser där 

kommunal mark kan upplåtas för aktörer som vill etablera laddstationer för 

personbilar. Platserna har valts utifrån ställen som värderats ha större allmän nytta 

och som kan uppfylla näringslivets och besöksnäringens behov. Vägledningen är 

även tänkt att ge praktisk information för den aktör som önskar etablera 

laddstationer för att förenkla förfarandet och få stationerna att i möjligaste mån bli 

så tillgänglighetsanpassade och användarvänliga som möjligt. 

 

Kommuner inte har något formellt ansvar i utbyggnaden av laddinfrastruktur men 

samtidigt är det viktigt att kommunen arbetar långsiktigt för att nå en hållbar 

utveckling samt för att leverera den service som besökare och invånare eftersöker. 

För att kunna uppnå Sveriges mål om att vara klimatneutrala år 2045 är 

transportsektorn ett viktigt område att arbeta med. 2020 stod inrikestransporterna i 

Sverige för drygt 30 % av de totala växthusgasutsläppen. Transporterna står även 

för en avgörande del av utsläppen regionalt och lokalt i de värmländska 

kommunerna. Klimatneutral el är tillsammans med andra fossilfria 

fordonsbränslen en viktig lösning för att vi ska kunna uppnå en fossilfri 

fordonsflotta. För att det ska bli möjligt behövs en utbyggnad av infrastruktur för 

tankstationer av dessa bränslen.  

 

En etablering av laddinfrastruktur går väl i hand med Hagforsstrategin om att 

uppnå en hållbar utveckling för kommunen genom att möjliggöra en grön 

omställning för att på sikt bli en god grön kommun. Det skulle kunna bidra till att 

nå det satta målet om klimatneutralitet till år 2030. 

Arbetet med att ta fram denna vägledning har skett i samarbete med Forshaga och 

Munkfors kommuner. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-08-30 § 63 

Naturvårds- och miljöhandläggare Liisa Larssons tjänsteskrivelse 2022-08-23. 

Vägledning för utveckling av publik laddinfrastruktur i Hagfors kommun 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vägledning för utveckling av publik 

laddinfrastruktur i Hagfors kommun. 

 

Beslutet skickas till: 

Naturvårds- och miljöhandläggare Liisa.larsson@hagfors.se 

T.f. samhällsbyggnadschef Emil.florell@hagfors.se  

  

mailto:Liisa.larsson@hagfors.se
mailto:Emil.florell@hagfors.se
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Dnr KS/2021:270 

§ 164 - Beslut att anta förslag till Detaljplan för Brage 

10, Hagfors kommun, Värmlands län  

Hagfors kommun har, på uppdrag av den privata fastighetsägaren till Brage 10 

(Dalavägen 5 i Hagfors), upprättat antagandehandlingar daterade 2022-06-16 

gällande “Förslag till DETALJPLAN FÖR BRAGE 10 i Hagfors, Hagfors 

kommun, Värmlands län. Beställarens konsult har varit Klara arkitekter AB.  

 

Planen har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 

2010:900 (med ändringar t.o.m. SFS 2021:788).  

 

Sammanfattning av planens syfte, innebörd och konsekvenser 

Planområdet är ca 5 300 kvadratmeter. Fastigheten Brage 10 är privatägd. 

Hagfors kommun äger markområdena närmast runt fastigheten. Planförslaget 

avser att ersätta gällande detaljplan (1783-P94/4) från 1994, som enbart medger 

användning för skola (S). Idag bedrivs kontorsverksamhet i byggnaden vilket 

varit möjligt tack vare tidsbegränsade bygglov och därför har fastighetsägaren 

ansökt om och fått planbesked för att ta fram och pröva ett nytt förslag till 

detaljplan med ändrad användning som möjliggör kontorsverksamhet (K) samt 

bostäder (B).  

 

Gällande plan är från 1994. Byggnaden omfattas av en skyddsbestämmelse (9) 

vars syfte är att ge den värdefulla byggnaden ett långsiktigt skydd som inkluderar 

förbud mot rivning. Intentionerna att ge den värdefulla byggnaden ett långsiktigt 

skydd har överförts till den nya planen. Byggnaden förses med en separat 

bestämmelse om förbud mot rivning (rl) och en separat varsamhetsbestämmelse 

(kl) som medger varsam ombyggnad. För att värna om byggnadens och 

bebyggelsemiljöns karaktär införs utformningsbestämmelse (fi) - balkong får inte 

finnas respektive (f2) som reglerar att fasadmaterial ska vara av trä och målas i en 

ljus traditionell oljefärskulör alternativt i faluröd kulör.  

 

Med undantag av kvartersmark med användningsområde KB (motsvarande 

befintlig byggnad) införs begränsningar av markens utnyttjande. Dels införs en 

bestämmelse med prickmark som anger var marken inte får förses med 

byggnadsverk. Dels införs markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar (u-stråk) och dels införs bestämmelse med korsmark som anger 

var komplementbyggnader får uppföras. Huv8udbyggnadens högsta nockhöjd är 

satt till 10 meter och komplementbyggnaders högsta nockhöjd är satt till 3 meter.  
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Befintlig byggnad är belägen nära länsväg 246 (Dalavägen) i öster och 

Uddeholmsvägen i väster. För att byggnaden ska få lov att användas för 

bostadsändamål måste lagstiftningen följas. I Förordning (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader, finns bestämmelser om riktvärden för buller 

utomhus från spår- och vägtrafik vid bostadsbyggnader.  

 

För att bedöma planområdets utsatthet för trafikbuller har konsulten gjort en 

trafikbullerberäkning där hänsyn tagits till trafikbuller från Dalavägen (länsväg 

246) öster om planområdet och Uddeholmsvägen väster om planområdet. 

Bullerberäkningen är baserad på den senast utförda trafikmätningen från 2017. 

Bedömningen har gjorts att bullerberäkningsprogrammets landsbygdsinställning 

bäst överensstämmer med bebyggelsestrukturen i omgivningen.  

 Dalavägen omfattas av hastighetsbegränsning 50 km/h. Avståndet mellan 

Dalavägens mitt och byggnads fasad är ca 30 meter. Enligt bullerberäkningen 

klaras riktvärdet vid fasad med 7 dBA (år 2022) och med 6 dBA (år 2040).  

 Uddeholmsvägen omfattas av hastighetsbegränsning 30 km/h. Närmaste 

avstånd mellan byggnads fasad och Uddeholmsvägens mitt är ca 50 meter. 

Enligt bullerberäkningen klaras samtliga riktvärden vid fasad mot väster. 

Därav kan en gemensam uteplats anordnas inom den västra delen av 

planområdet utan krav på anordningar för bullerskydd. Om bostäder 

ska finnas så ska minst en uteplats finnas i ett läge där riktvärdet för buller 

inte överskrids. Därför införs en bestämmelse om skydd mot störningar (ml). 

 

Kombinationen av användningsbestämmelserna KB (för kontor och bostäder) 

syftar till att göra planen mer långsiktigt flexibel vilket kan bidra till att minska 

risken för att byggnaden kommer stå tom Om kontorsverksamhet inte längre 

skulle vara aktuell medger planen användning för bostäder som då kan prövas 

genom ansökan om bygglov.  

 

Planen är förenlig med Ditt Värmland kulturmiljö 209 Hagfors och Fördjupad 

översiktsplan för Hagfors stad (FÖP) som bl. a anger rekommendationer om att 

bibehålla stadsbildens sammanhållna helhetsuttryck och enhetliga karaktär i 

byggnadsstil, material och färgsättning.  

Ett genomförande av planen är lämpligt och överensstämmer med Ditt Värmland 

kulturmiljö 209 Hagfors, Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad 1998 och 

intentionerna i översiktsplanen, Bostadsförsörjningsprogram (2017-2027) samt 

Hagforsstrategin.  

 

Hagforsstrategin går ut på att stärka Hagfors så kallade sju styrkor, bl. a Kulturens 

arv och Modigt fôlk som ingår i det prioriterade området Livsmiljö åt alla. Planen 

bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd miljö samt lokala 

miljömål i Hagforsstrategin, bl. a mål 1. Befolkningsutvecklingen ska vara 
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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.  

 

När den antagna detaljplanen har vunnit laga kraft ersätter den plan (1783-P94/4) 

från 1994.  

Handlingar i ärendet 

Planhandlingar till antagande:  

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-08-30 § 64 

Planarkitekt Annika Ekbloms tjänsteskrivelse 2022-08-23 

Besvärshänvisning tillhörande beslut att anta detaljplanen.  

Granskningsutlåtande med bilaga daterad 2022-06-16.  

Planbeskrivning, antagandehandling 2022-06-16.  

Plankarta, antagandehandling 2022-06-16 (med grundkarta).  

 

Tidigare beslutade planhandlingar:  

Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2021-11-22, beslutad i 

KLU § 103, 2021-12-14.  

Fastighetsförteckning upprättad 2021-11-25 (omfattas av GDPR), beslutad i KLU 

§ 103, 2021-12-14.  

Samrådsredogörelse upprättad 2022-03-07, beslutad i KS § 67, 2022-04-11.  

 

Tidigare beslut:  

Beslut om granskning KS § 67, 2022-04-11.  

Beslut om samråd KLU § 103, 2021-12-14.  

Beslut om planbesked KLU § 40 2021-06-01.  

 

Övriga dokument:  

Hagfors kommuns översiktsplan 2000 och Fördjupad översiktsplan för Hagfors 

stad 1998.  

Hagfors kommuns Trafiknätsanalys beslutad i KS § 28, 2000-03-14.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2022-06-16, i 

enlighet med 5 kap 23 & plan- och bygglagen samt att anta Förslag till 

DETALJPLAN FÖR BRAGE 10, Hagfors kommun, Värmlands län, daterad 

2022-06-16 i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen samt att upphäva 

motsvarande område i gällande detaljplan.  
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Beslutet skickas till: 

Beställare - Edifice Hagfors AB: jan@nestas.se  

Konsult Klara arkitekter AB: axel@klara.se och adam@klara.se  

Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se  

Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se  

Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se  

Räddningstjänsten: hakan.finnkvist@hagfors.se  

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se  

Tf. samhällsbyggnadschef: emil.florell@hagfors.se  

GIS-ingenjör: ricardo.archer@hagfors.se  

Vattenförvaltare: johannes.ainegren@hagfors.se  

Naturvårdshandläggare: liisa.larsson@hagfors.se  

Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se 

  

mailto:jan@nestas.se
mailto:axel@klara.se
mailto:adam@klara.se
mailto:varmland@lansstyrelsen.se
mailto:lantmateriet@lm.se
mailto:miljo.bygg@hagfors.se
mailto:hakan.finnkvist@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:ricardo.archer@hagfors.se
mailto:johannes.ainegren@hagfors.se
mailto:liisa.larsson@hagfors.se
mailto:annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS/2022:314 

§ 165 - Andelstal för mottagande av ensamkommande 

barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2023  
Länsstyrelsen har gett länets kommuner tillfälle att yttra sig om andelstal för 

mottagande av ensamkommande barn (EKB) samt kommuntal för anvisade 

nyanlända 2023. Yttrandena syftar till att ge Länsstyrelsen ett kompletterande 

beslutsunderlag till de kommuntal som genereras av Migrationsverkets 

fördelningsmodell av länstal, och motsvarande beräkningsmodell för anvisning av 

asylsökande ensamkommande barn. 

Migrationsverkets förslag till länstal, och de kommuntal som genererats av 

myndighetens fördelningsmodell, kommer att utgöra grunden för Länsstyrelsens 

beslut för kommuntal. Länsstyrelsen kommer därutöver att grunda beslut om 

kommuntal på kriterier som främjar intentionerna med bosättningslagen. I 

beslutsprocessen kommer även kommunernas yttranden att vägas in. Utöver 

nämnda beslutsunderlag kommer Länsstyrelsen även att väga in uppgifter från 

myndighetens samhällsbyggnadsenheten om hur väl kommunerna uppfyller sitt 

bostadsförsörjningsansvar för berörda målgrupper. 

Länsstyrelsen önskar svar på ett antal  frågor i yttrandet som återfinns i bilaga A. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-08-29 § 136 

Länsstyrelsen;  

Informationsbrev beredning andelstal och kommuntal för år 2023 

Bilaga 1 Anvisningsmodell och schablonersättning för mottagande av anvisade 

nyanlända 

Bilaga 2 Anvisningsmodell och schablonersättning för mottagande av 

ensamkommande barn 

Bilaga 3 Svarsmall beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande 

barn och kommuntal för anvisade nyanlända år 2023 

Bilaga 4 Snabb fakta om mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn 

och unga i Värmlands län 2021 

Information om preliminära andelar för mottagande av asylsökande 

ensamkommande barn 2023 

Information om förslag på länstal för anvisade nyanlända år 2023 

Tjänsteskrivelse; Andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt 

kommuntal för anvisade nyanlända 2023, Maria Persson, Socialchef. 

Bilaga A - Yttrande: Hagfors kommuns svar på frågor rörande andelstal för 

mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för mottagande av 

anvisade nyanlända år 2023, Maria Persson, Socialchef. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner yttrande om andelstal för mottagande av 

ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2023. 

Beslutet skickas till 

integration.varmland@lansstyrelsen.se  (senast 19 september) 

marcus.wihk@lansstyrelsen.se  (senast 19 september) 

Maria Persson, Socialchef 

  

mailto:integration.varmland@lansstyrelsen.se
mailto:marcus.wihk@lansstyrelsen.se
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Dnr KS/2021:498 

§ 166 - Revidering av reglemente för 

hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans  
Hjälpmedelsnämnden inhämtade 2020 yttrande i frågan om revidering av 

reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans. I svar till 

Hjälpmedelsnämnden meddelade Hagfors kommun att det inte fanns något att 

yttra i frågan om nämndens ledamöters möjlighet att delta på distans utifrån 

beskrivna förutsättningar.  

 

Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får 

delta i en nämnds sammanträden på distans. Under maj månad 2022 inkom 

Hjälpmedelsnämnden med önskemål om att samtliga huvudmän i 

Hjälpmedelsnämnden ska fatta likalydande beslut. Regionfullmäktige fattade 

beslut 2022-06-08. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-08-29 § 138 

Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på 

distans, Isabelle Edgren, Regionjurist 

Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland 

tjänsteskrivelse,  Isabelle Edgren, Regionjurist 

Reglemente hjälpmedelsnämnden i Värmland 

Tjänsteskrivelse; Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande 

närvaro på distans, Maria Persson, Socialchef. 

Beslutsgång 

Thony Liljemark (OR) anmäler jäv. Annika Hagberg (OR) ersätter Thony 

Liljemark (OR). 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för 

Hjälpmedelsnämnden.  

Beslutet skickas till 

Isabelle Edgren, Regionjurist 
Maria Persson, Socialchef 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 30/42 

  

2022-09-13 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2022:353 

§ 167 - Stängning förskola Råda jul  
Utifrån renoveringen av förskolan i Råda finns behov av att stänga förskolan 

under veckorna 51-52 för att verksamheten ska kunna färdigställa de nya 

lokalerna efter slutbesiktning. Barn vid förskolan Prästkragen erbjuds under dessa 

stängningsveckor vid behov plats på annan förskola i Hagfors. Under 

förutsättning att slutbesiktningen blir klar enligt plan kommer de nya lokalerna att 

öppna igen 2 januari 2023. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-08-30 § 44 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2022-08-30 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förskolan Prästkragen i Råda stängs under 

veckorna 51-52. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Mia Grahn, Rektor 

Marie-Louise Karlsson, Verksamhetsansvarig serviceenheten 

Maija-Liisa Svedberg, Handläggare 
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Dnr KS/2022:326 

§ 168 - Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 

2023  

Värmlands läns Kalkningsförbund har i skrivelse daterad den 8 juni 2022 

meddelat Hagfors kommun den beräknade kostnaden för kalkning år 2023. 

Kostnaden baseras på gällande kalkningsplan för länet, som för år 2023 anger att  

3 842 ton kalk ska spridas inom kommunens gränser. Beräknad total kostnad är 

4 464 243 kronor varav Hagfors kommuns andel är 465 366 kronor. 

Mellanskillnaden täcks av statsbidrag.  

Kalkning av sjöar och vattendrag är en viktig åtgärd för biologiskt mångfald 

varför det är helt nödvändigt att fortsätta kalkningen under överskådlig tid. 

Handlingar i ärendet 

T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse, 2022-06-23  

Värmlands läns kalkningsförbunds skrivelse, 2022-06-08 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att följa kalkningsförbundets förslag och anta den 

redovisade avgiften för kalkning avseende år 2023 på 465 366 kronor. 

Beslutet skickas till 

info@kalkningsforbundet.se  

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se  

T.f. samhällsbyggnadschef Emil.florell@hagfors.se 

  

mailto:info@kalkningsforbundet.se
mailto:sofia.eriksson@hagfors.se
mailto:Emil.florell@hagfors.se
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Dnr KS/2022:391 

§ 169 - Årsredovisning 2021 för Värmlands läns 

vårdförbund  
Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat årsredovisningen för 

år 2021. 

 

Hagfors kommun är en av medlemskommunerna i Värmlands läns Vårdförbund 

och får årsredovisningen för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. 

 

De av medlemmarna utsedda revisorerna har granskat verksamheten för 

Värmlands läns Vårdförbund under 2021. 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2022-04-27 att årsredovisningen 

godkänns av respektive fullmäktige och att direktionen och de enskilda 

ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. 

Handlingar i ärendet 

Årsredovisning Värmlands läns Vårdförbund 2021 

Protokollsutdrag direktionen, 2022-03-24 § 8 

Protokollsutdrag direktionen, 2022-06-02 § 21 

Granskning av årsredovisning PWC 2021 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Revisionsberättelse för år 2021 

Beslutsgång 

Thony Liljemark (OR) anmäler jäv. Annika Hagberg (OR) ersätter Thony 

Liljemark (OR). 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Värmlands läns 

Vårdförbund för år 2021 och beviljar direktionens ledamöter ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till 

Värmlands läns Vårdförbund, Box 93, 667 22 Forshaga 
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Dnr KS/2022:23 

§ 170 - Anmälningsärenden  

Dnr KS 2022:16, handling 4526 

Synpunkter/klagomål på bemötande inom vård och omsorgsavdelningen 

Dnr KS 2022:40, handling 4609 

Dom i förvaltningsrätten Mål nr 2677-22 Avslag umgänge LVU 

Dnr KS 2022:40, handling 4610 

Dom i förvaltningsrätten Mål nr 1264-22 Avslag upphörande av vård enl LVU 

Dnr KS 2022:40, handling 4611 

Dom i förvaltningsrätten Mål nr 3054-22 Avslag ekonomiskt bistånd SoL 

Dnr KS 2022:40, handling 4612 

Dom i förvaltningsrätten Mål nr 2868-22 Avslag beroendecentrum 

Dnr KS 2022:40, handling 4613 

Dom i förvaltningsrätten Mål nr 2358-22 beredande av vård 

Dnr KS 2022:40, handling 4614 

Dom i förvaltningsrätten Mål nr 2102-22 Avslag återkrav ekonomiskt bistånd SoL 

Dnr KS 2022:40, handling 4615 

Dom i förvaltningsrätten Mål nr 1085-22 Avskrivning ekonomiskt bistånd 

Dnr KS 2022:40, handling 4616 

Dom i förvaltningsrätten Mål nr 1084-22 Avslag ekonomiskt bistånd 

Dnr KS 2022:40, handling 4617 

Beslut i kammarrätten Göteborg avslag prövningstillstånd ekonomiskt bistånd Mål nr 

2314 och 2315 

Dnr KS 2022:42, handling 4086 

Inspektionen för vård och omsorg - Kommunicering av beslutsunderlag rörande tillsyn av 

gruppbostaden Källgården 

Dnr KS 2022:181, handling 4197 

Årsmötesprotokoll, Friskvården i Värmland, 2022-03-24 

Dnr KS 2022:324, handling 4541 

Beslut i anmälan enligt Lex Maria, personlig assistans 

Dnr KS 2021:521, handling 3995 

Beslut efter uppföljning av tillsyn fristående förskolan Bergatrollet 
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Dnr KS 2021:521, handling 4009 

Beslut efter uppföljning av tillsyn fristående förskolan Bushuset 

Dnr KS 2022:2, handling 3645 

Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning Innebandy 

Dnr KS 2022:2, handling 3797 

Tillsyn enligt miljöbalken, Förskolan Treklövern 

Dnr KS 2022:2, handling 3798 

Tillsyn enligt miljöbalken, Förskolan Asplund 

Dnr KS 2022:2, handling 3799 

Tillsyn enligt miljöbalken, Förskolan Milan 

Dnr KS 2022:2, handling 3800 

Tillsyn enligt miljöbalken, Förskolan Prästkragen 

Dnr KS 2022:2, handling 3801 

Tillsyn enligt miljöbalken, Förskolan Solrosen 

Dnr KS 2022:2, handling 3802 

Tillsyn enligt miljöbalken, Förskolan Myran 

Dnr KS 2022:2, handling3934 

Överenskommelse om undervisning i förskollärar-och lärarprogrammet 

Dnr KS 2022:2, handling 3947 

Kulturrådets beslut om medel till stärkta bibliotek, 2022 

Dnr KS 2022:2, handling 4540 

Begäran om uppgifter i överklagat beslut om skolplacering av enskild elev 

Dnr KS 2022:85, handling 4521 

Kammarrätten i Göteborg - Slutligt beslut 2022-08-15 Fullgörande av skolplikt 

Dnr KS 2022:233, handling 3408 

Fördelning av skolmiljarden vt 2022, Karlstad kommun 

Dnr KS 2022:333, handling 4317 

Informationsbrev från Skolinspektionen - tematisk kvalitetsgranskning av skolor med låg 

utbildningsnivå, Kyrkhedens skola 4-9 

Synpunkter/klagomål 

Dnr KS 2022:143, handling 3648 

Duschbås Kyrkhedens skola 

Dnr KS 2022:143, handling 4151 

Tillsynsansvar av barn på fristående förskolan Målargården 
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Avtal 

Dnr KS 2022:11, handling 3456 

Avtal Niu, Liu bowling 

Dnr KS 2022:11, handling 4265 

Samverkansavtal LIU och NIU Innebandy HIF 

Dnr KS 2022:11, handling 4266 

Samverkansavtal LIU och NIU Innebandy HIBS 

Dnr KS 2022:11, handling 4524 

Ramavtal för samarbete mellan Region Värmland, Klarälvdalens folkhögskola och 

Hagfors kommun 

Kränkningsrapporter 

Dnr KS 2021:228, handling 4710 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2021:429, handling 4711 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2021:484, handling 4712 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2021:526, handling 4718 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2021:555, handling 4719 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2021:613, handling 4720 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2022:52, handling 4379 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Prästkragen 

Dnr KS 2022:60, handling 4542 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

Dnr KS 2022:100, handling 4546 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2022:111, handling 3414 

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

Dnr KS 2022:115, handling 4547 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 
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Dnr KS 2022:149, handling 4395 

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

Dnr KS 2022:170, handling 4380 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Prästkragen 

Dnr KS 2022:189, handling 4543 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC, F-3 

Dnr KS 2022:215, handling 3649 

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

Dnr KS 2022:216, handling 3650 

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

Dnr KS 2022:246, handling 4545 

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

Dnr KS 2022:278, handling 4544 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC -f-3 

Dnr KS 2022:280, handling 3684 

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

Dnr KS 2022:281, handling 4397 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2022:296, handling 3415, 4381 

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

Solrosen 

Dnr KS 2022:300, handling 3457, 4548 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2022:301, handling 3458, 4549 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2022:302, handling 3459, 4550 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2022:303, handling 3460 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2022:308, handling 3687, 4269 

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

Dnr KS 2022:309, handling 3688, 4268 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling , ÄBC 7-9 
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Dnr KS 2022:310, handling 3689 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling , ÄBC 7-9 

Dnr KS 2022:312, handling 3706 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2022:313, handling 3707 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling , ÄBC 7-9 

Dnr KS 2022:330, handling 4270 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2022:331, handling 4271 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2022:332, handling 4272 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2022:338, handling 4382, 4383 

Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan 

Solrosen 

Dnr KS 2022:339, handling 4384 

Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan 

Prästkragen 

Dnr KS 2022:340, handling 4385, 4386 

Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens 

skola fritids 

Dnr KS 2022:341, handling 4393 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Solrosen 

Dnr KS 2022:346, handling 4563 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran 

Frånvaroanmälan 

Dnr KS 2022:152, handling 3409 

Avslut anmälan om utredning av elevs frånvaro, Kyrkhedens skola 4-9 

Dnr KS 2022:247, handling 3411 

Avslut anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2022:250, handling 4273 

Avslut anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.  
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Dnr KS/2022:23 

§ 171 - Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2022-06-07 tom 2022-09-05 

 

Dnr KS 2022/5, handling 4102 

Delegeringsbeslut - Bushuset 

 

Dnr KS 2022/5, handling 4319 

Delegeringsbeslut - Beslut i brådskande ärende, utökning av platser 

 

Dnr KS 2022/5, handling 4320 

Delegeringsbeslut - Personalärenden maj 2022 

 

Dnr KS 2022/5, handling 4530 

Yttrande över ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel, Sunnemo hembygdsförening 

 

Dnr KS 2022/5, handling 4531 

Delegeringsbeslut - Bevilajnde av bidrag, Valsarna Speedway 

 

Dnr KS 2022/5, handling 4906 

Beslut i brådskande ärende - Medelstilldelning Klarälvdalens samordningsförbund 

 

Dnr KS 2022/5, handling 4907 

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

förrättningar av skilda slag 

Dnr KS 2022:6, handling 3605 

Utökad tid i förskola, Solrosen 

Dnr KS 2022:6, handling 3616, 3617 

Fortsatt skolgång, Sunnemo skola 

Dnr KS 2022:6, handling 3644 

Överenskommelse Hagfors-Karlstads Universitet, förskollärare- lärarprogrammet 

Dnr KS 2022:6, handling 3911,3912 

Ansökan om beslut gällande utökad interkommunal ersättning från Munkfors kommun för 

enskild elev 

Dnr KS 2022:6, handling 3976 

Utökad tid i förskolan Prästkragen 

Dnr KS 2022:6, handling 3977 

Utökad tid i förskolan Prästkragen 
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Dnr KS 2022:6, handling 3768 

Skolgång för elever i Uddeholm 

Dnr KS 2022:6, handling 4153 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2022:6, handling 4520 

Utökad tid i förskola 

Dnr KS 2022:6, handling 4523 

Begäran om att elev får vara inskriven i skola i annan kommun än hemkommunen 

Dnr KS 2022:6, handling 4527 

Utökad tid i förskola, Prästkragen Råda  

Dnr KS 2022:8, handling 4178, 4498 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m juli 2022 

Dnr KS 2022:8, handling 4595 

Delegeringsbeslut LSS Socialpsykiatri t o m juli 2022 

Dnr KS 2022:8, handling 4596 

Delegeringsbeslut LSS Socialpsykiatri t o m maj 2022 

Dnr KS 2022:8, handling 4597 

Delegeringsbeslut LSS t o m maj 2022 

Dnr KS 2022:8, handling 4598 

Delegeringsbeslut LSS t o m juli 2022 

Dnr KS 2022:8, handling 4599, 4602 

Delegeringsbeslut familjerätten t o m juni 2022 

Dnr KS 2022:8, handling 4600, 4605 

Delegeringsbeslut familjerätten t o m maj 2022 

Dnr KS 2022:8, handling 4601 

Delegeringsbeslut vuxengruppen t o m juni 2022 

Dnr KS 2022:8, handling 4603 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen t o m juni 2022 

Dnr KS 2022:8, handling 4604 

Delegeringsbeslut vuxengruppen t o m maj 2022 

Dnr KS 2022:8, handling 4606 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen t o m maj 2022 

 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2022-06-27 § 105-130 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 40/42 

  

2022-09-13 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2022-08-29 § 131-159 

 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-08-30 §§ 43-81 

 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-08-30 §§ 57-67 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
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§ 172 - Information  

Ekonomichef Jonas Nilsson inledde kommunstyrelsens sammanträde med en 

presentation av verksamhets- och budgetuppföljningen. 

 

Därefter föredrog administrativ chef Johnny Lövgren punkterna 5 och 7 på 

dagordningen. 

 

Socialchef Maria Persson föredrog de ärenden på dagordningen som rörde 

individ- och omsorgsavdelningens verksamhetsområde. 

 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin gav en presentation från barn- och 

bildningsavdelningen. 

 

Tf. samhällsbyggnadschef Emil Florell informerade om 

samhällsbyggnadsavdelningens ärenden på dagordningen. 

 

Kommunchef Richard Bjöörn informerade bland annat om aktuellt läge till följd 

av kriget i Ukraina samt gav en lägesrapport om den femte vaccineringsdosen mot 

covid-19. 

 

Kommunstyrelsens ordförande för dagen, Boo Westlund (OR), informerade om 

att den informationspunkt om dammarna i kommunen, som planerats till 

kommunfullmäktiges sammanträde i september, flyttas till oktobersammanträdet.  
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Dnr KS/2022:39 

§ 173 - Sekretess 

 

 
 

 

 

 


