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Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Boo Westlund (OR) 

Pernilla Boström (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

Christina Axelsson(OR) 
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Thony Liljemark (OR) 
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Anna-Karin Berglund (C) 

Jan Klarström (SD) 

  

Övriga Erik Fröjel (S) 

Birgitta Söderlund (OR) 

Margot Karlsson (S) 

Camilla Hülphers (OR) 

Roger Brodin (M) 

Emma Koskelainen (L), 09:40-14:40  

Richard Bjöörn, kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Ralf Sundhäll, kommunikatör 

Ann Nyhlén, NTF, 09:00-09:30 

Tina Bergenbrink, kulturchef, 09:30-10:30 

Åsa Hallén, Värmlands Museum, 09:30-10:30 

Susanne Olsson, Värmlands Museum, 09:30-10:30 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 10:30-11:15 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, 10:45-11:50 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2021-05-18 kl. 08:00 

  

Avser paragrafer §78 - §91 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 
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§ 78 - Information  

Ann Nyhlén från NTF inledde kommunstyrelsens sammanträde med en 

presentation. 

Åsa Hallén och Susanne Olsson från Värmlands museum gav tillsammans med 

kulturchef Tina Bergenbrink en presentation om Värmlands museums 

verksamheter. 

Ekonomichef Jonas Nilsson redogjorde för punkt två och tre på dagordningen. 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin föredrog punkterna 8-10 samt gav en 

lägesrapport om covid-19. 

Kommunchef Richard Bjöörn gav en övergripande rapport om covid-19. Richard 

Bjöörn informerade även om processen kring rekryteringen av personalchef. 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) påminde om att redovisningen 

av partistöd ska vara inne senast 7 juni för att hinna med kommunfullmäktiges 

sista sammanträde innan sommaren. 
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Dnr KS/2021:28 

§ 79 - Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunstyrelsen januari-mars 2021  

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-mars uppgår till 190,6 

miljoner kronor (mkr) vilket är 4,6 mkr lägre än budget (2,3 %). Fokusering på 

bokslutsarbetet för 2020 innebär att vissa bokningar ännu inte utförts för 

innevarande år vilket medför att redovisat resultat inte till fullo ger en rättvisande 

bild. Vissa upplupna kostnader och intäkter är ännu inte bokförda. Omföring av 

bokslutsposter från årsbokslutet kan kortsiktigt påverka utfall men korrigeras på 

längre sikt. SKR:s prognos från 2021-02-18 på skatteintäkter och generella bidrag 

(cirk 21:12) har använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter 

än budgeterat om totalt 16,7 mkr. Prognosen är dock oerhört osäker. Nästa 

prognos från SKR beräknas till 29/4-21.  

 

Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa varken över- eller 

underskott. Osäkerheten är dock stor med hänvisning till första stycket. En mer 

genomarbetad prognos förväntas från både barn- och bildning och individ- och 

omsorg till uppföljningen för perioden januari-april. Av avsättningen återstår ca 

19,7 mkr. Verksamhetspotten föreslås i sin helhet åtgå till att täcka 

volymsrelaterade underskott inom Individ- och omsorg. 

  

Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader 

med hänvisning till pandemin för perioden januari-april 2021. Återbetalning för 

januari och februari har skett och har bokförts på kommunledningsavdelningen. 

Kompensationen uppgår hittills till 1,9 mkr.  

 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 8,5 

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

helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är: 

● Individ och omsorgsutskott                                 -18,0 mkr 

● Kommunledningsavdelningen  +1,9 mkr 

● Skatteintäkter o generella bidrag                       +16,7 mkr 

 

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-november-

december, 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 +10,5 mkr (1,4%). 
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Handlingar i ärendet 

Budgetuppföljning sammandrag 

Utskottens och nämndernas kommentarer           

Förslag på sammanträdet  

Thony Liljemark (OR): OR yrkar att med anledning av kraftigt ökade kostnader 

för placeringar av barn- och unga ska förvaltningen till individ- och 

omsorgsutskottet i september återrapportera vad det ökande antalet placeringar 

beror på, hur det sett ut historiskt med placeringar av barn och unga samt en 

redovisning av det förebyggande arbetet som sker inom verksamheten. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för Thony Liljemarks (OR) yrkande genom acklamation. 

 

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 

 

Beslut 
Rapporten godkänns. 

 

Med anledning av kraftigt ökade kostnader för placeringar av barn- och unga ska 

förvaltningen till individ- och omsorgsutskottet i september återrapportera vad det 

ökande antalet placeringar beror på, hur det sett ut historiskt med placeringar av 

barn och unga samt en redovisning av det förebyggande arbetet som sker inom 

verksamheten. 

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:275 

§ 80 - Fullmakt för uttag från bankkonton m.m.  

Tidigare beslut om vilka personer som äger underteckna och kontrasignera 

kvitton och anvisningar på uttag från bankkonton m.m. behöver med anledning av 

personalförändringar justeras. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från 2019-02-11 § 37, gällande fullmakt 

för uttag från bankkonton m.m. 

  

Kvitton och anvisningar på uttag från Hagfors kommuns jämte av kommunen 

förvaltade donationsfonders bankkonton skall från och med 2021-05-18 

undertecknas av: 

                      kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer, eller 

                      kommunchef Richard Bjöörn, eller 

                      ekonomichef Jonas Nilsson, eller 

                      ekonom Malin Hedberg-Soini, eller 

                      ekonom Helén Källvik, eller 

                      ekonom Carina Lindskog, eller 

                      ekonom Sofia Eriksson 

med kontrasignation av 

                      ekonomiassistent Desireé Walstad, eller 

                      ekonomiassistent Anna Domeij. 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef Jonas Nilsson 
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Dnr KS/2021:261 

§ 81 - Ytterligare bidrag till byte av tak på storstugan 

vid kyrkstallarna i Ekshärad  

Ekshärads Hantverkare är en förening bildad 1985 och har hantverk som 

huvudsaklig inriktning. Man tillverkar i flera olika material exempelvis stickat, 

virkat, träsnide, luffarslöjd, vävda mattor med mera. Föreningens inkomster består 

till största del av medlemsavgifter och används till annonsering, material och visst 

underhåll. Man bedriver sin verksamhet vid Kyrkstallarna i Ekshärad under 

perioden juni - augusti samt december med försäljning av hemslöjd, stallarna ägs 

och underhålls av Svenska kyrkan men “Storstugan” ägs av föreningen som också 

står för underhållet på den. 

Ekshärads Hantverkare ansökte om medfinansiering från Hagfors kommun på 29 

236 kronor vilket beviljades. På grund av ärendets art beviljades man endast 30 

procent från Länsstyrelsen, Fonderade bygdemedel (man hade räknat med fullt 

stöd på 60 procent), vilket innebär att man saknar 22 000 kronor för att kunna 

genomföra projektet. Man ansöker nu om de 22 000 kronor som saknas från 

Hagfors kommun. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-05-04 § 27 

Förening- & Evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-04-27 

Ansökan från Ekshärads Hantverkare 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Ekshärads Hantverkare medfinansiering på 22 000 

kronor för ovanstående investering under förutsättning att övrig finansiering löses 

och arbetet genomförs inom 12 månader från beslutsdatum. Kostnaden belastar 

Utvecklingsenhetens konto 32450 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ekshärads hantverkare 

Förening- & Evenemangssamordnare Leo Larsson 
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Dnr KS/2021:260 

§ 82 - Ansökan om ytterligare medel till ommålning av 

Brostugan, Hagfors  

DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad är en lokalförening bildad 1957 och har i 

dagsläget ca: 50 medlemmar. Verksamheten består av mottagande av 

kondoleanser, uthyrning av en bostadslägenhet och lokaler för mötesverksamhet 

för föreningar och privatpersoner. En annan central roll i verksamheten är att 

bevaka frågor rörande tillgänglighet för rörelsehindrade inom hela kommunen.  

Man bedriver sin verksamhet i Brostugan i centrala Hagfors. Från 1 januari 2002 

tog man över fastigheten från Hagfors kommun, ett avtal skrevs som reglerar att 

DHR ansvarar för inkomster och utgifter fram till 2029, Brostugan är också 

kontor för DHR Värmlands distrikt. 

DHR ansökte om medfinansiering från Hagfors kommun på 36 000 kronor vilket 

beviljades. På grund av ärendets art beviljades man endast 30 procent från 

Länsstyrelsen, Fonderade bygdemedel (man hade räknat med fullt stöd på 60 

procent), vilket innebär att man saknar 27 000 kronor för att kunna genomföra 

projektet. Man ansöker nu om de 27 000 kronor som saknas från Hagfors 

kommun. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-05-04 § 28 

Förening- & Evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2021-04-27 

Ansökan från DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad 2021-04-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad ytterligare 

medfinansiering på 27 000 kronor för ovanstående investering under förutsättning 

att övrig finansiering löses och arbetet genomförs inom 12 månader från 

beslutsdatum. Kostnaden belastar Kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter. 

 

 

Beslutet skickas till: 

DHR Hagfors-Munkfors-Filipstad 

Förenings- och evenemangskoordinator Leo Larsson 
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Dnr KS/2021:233 

§ 83 - Politiskt initiativ - avgiftsbefrielse med 

anledning av Corona 

Precis som förslagsställarna skriver har delar av vår näring påverkats kraftigt av 

pandemin. Den bransch som i hela Sverige och lokalt här i Hagfors drabbats värst 

är besöksnäringen om vi i den räknar in såväl handel, restauranger som enskilda 

företag och föreningar/organisationer som jobbar med arrangemang.  

Kommunen har också aktivt jobbat med att stötta den här typen av verksamheter. 

En grundförutsättning har varit att vi löpande följt utvecklingen och haft dialog 

med enskilda företagare, föreningar och organisationer kring deras situation. I 

några fall har det lett till att vi också stöttat med information och hjälp för att de 

ska kunna ta del av de statliga insatser som finns och som inte alltid är enkla att 

förstå eller söka.  

Kommunen och Hagforshem har också i några fall gett hyressubventioner utifrån 

de möjligheter som funnits i lagstiftningen. Ekonomiskt har vi också varit 

generösa med att ge anstånd för företag som hamnat i likvida bekymmer. På 

liknande sätt har vi också varit beredda att betala kommunens fakturor snabbare 

om företag önskat det och de bedömts ha en besvärlig likvidsituation. 

Främst har vi fokuserat på att jobba med generella åtgärder som gynnar på 

bredden i samhället och kanske särskilt då de näringar som varit hårdast 

påverkade.  

För handeln- och restaurangnäringen har det nya digitala presentkortet varit en 

prioriterad fråga och fram till dags dato har det genererat nära 3,5 mnkr i pengar 

som bara kan konsumeras i vår lokala näring. Tillsammans med den bonus som 

beslutades redan i fjol vår innan presentkorten fanns på plats är värdet av 

kommunens personalgåvor c:a 2 mnkr. Till detta ska läggas att kommunen 

finansierat stora person- och uppstartskostnader för att gå i gång själva 

presentkorten. Inom besöksnäringen har vi genomfört särskilda insatser och 

kampanjer för att nya målgrupper ska upptäcka de möjligheter som finns hos våra 

företag. 

När det gäller de förslag som föreslås i det politiska initiativet behöver vi först lite 

grundfakta. De avgifter för tillsyn som tas ut av kommunen grundas på 

kommunens självkostnad. Kommunens tillsyn är inte heller en frivillig 

verksamhet som vi kan avstå från att utföra utan den styrs till stor del av EU-

lagstiftning. De områden som främst påverkar de näringar som nämns i initiativet 

är livsmedels- samt alkohol- och tobakstillsynen.  

Livsmedelstillsynen är den verksamhet som berör flest. Detta är också den 

verksamhet som är hårdast reglerad genom förordning från EU. Denna tillsyn 

måste genomföras och den ska avgiftsfinansieras. Avgiften kan justeras om den 

verksamhet som kontrolleras förändrats i en sådan omfattning att riskerna i 

verksamheten bedöms vara lägre än tidigare. I kommunen berörs c:a 140 
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verksamheter (här ingår kommunens egna verksamheter som hanterar livsmedel) 

av livsmedelstillsyn och under 2020 fick vi in 289 000 i intäkter från den 

verksamheten. 

Avgifterna inom alkohol- och tobaksområdena är inte lika hårt reglerade. 

Grundprincipen är densamma d v s verksamheterna ska finansieras via avgifter 

som utgår från självkostnad men möjligheterna till avsteg är större. Avgiften för 

alkoholtillsyn är delvis rörlig och baseras på såld volym och under 2020 fick 

kommunen in 62 000 kronor fördelat på 15 företag. För tobakstillsynen, 

inkluderar också receptfria läkemedel och folköl, var motsvarande belopp 80 000 

kronor fördelat på 14 företag. 

I initiativet lyfts också avgifterna för markupplåtelser för t ex uteserveringar och 

torghandel upp. Omfattningen av dessa är oerhört begränsad i Hagfors. I 

dagsläget finns en egentlig markupplåtelse av allmän plats samt två arrenden. När 

det gäller torghandel är årsavgiften för ett Hagforsföretag 1000 kronor. Slopade 

upplåtelseavgifter är kan utifrån den här bilden knappast ses som en generell 

åtgärd. 

För att ytterligare komplettera bilden av avgifter bör vi också konstatera att det 

inte finns några parkeringsavgifter för besökande och kommuninvånare som 

besöker vår handel och våra restauranger. Just parkeringar och parkeringsavgifter 

lyfts ofta fram som hinder för en bra utveckling när man pratar med olika 

centrumaktörer. 

Sammantaget konstaterar vi att de avgifter som kan efterskänkas ett enskilt år har 

relativt liten ekonomisk effekt jämfört med de insatser kommunen gjort på andra 

sätt. För en enskild aktör kan givetvis varje krona ha betydelse men utifrån ett 

generellt branschperspektiv är det reella värdet begränsat. En nedsättning av 

avgifter får inte heller ske på bekostnad av minskad tillsyn utan då måste miljö- 

och byggnämnden kompenseras ekonomiskt. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-05-04 § 30 

Utvecklingsenhetens skrivelse, 2021-04-28 

Socialdemokraterna Hagfors skrivelse, 2021-04-07 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 ska inga årliga tillsynsavgifter debiteras 

till externa aktörer inom offentlig livsmedelskontroll, receptfria läkemedel, 

serverings-, tobaks- och folkölstillsyn. Miljö- och byggnämnden ska i samband 

med bokslutet 2021 kompenseras för det intäktsbortfall detta medför. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnämnden 

Socialdemokraterna Hagfors  
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Dnr KS/2021:103 

§ 84 - Ett regionalt utrednings- och behandlingshem 

för unga med risk- och missbruksproblematik upp till 

20 år samt akutavdelning för ung upp till 18 år  

Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag om ett länsgemensamt 

akut, utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och missbruk. Förslaget 

innebär att länets 16 kommuner tillsammans med Region Värmland gemensamt 

via Värmlands läns vårdförbund ska driva ett HVB-hem för målgruppen. Syftet är 

att tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan samt 

ökad kvalité för målgruppen. 

 

Enligt § 4 i förbundsordningen för Värmlands läns vårdförbund ska större 

förändringar som att skapa, överlåta eller lägga ner verksamheter beslutas av 

vårdförbundet efter samråd med medlemskommunerna. Förslaget har skickats ut 

för synpunkter och ställningstagande till samtliga Värmlands läns kommuner samt 

till Region Värmland. Remissvar önskas senast 2020-04-15 till Värmlands läns 

vårdförbund. 

 

Hagfors kommun ser positivt på förslaget om ett gemensamt behandlingshem för 

utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och missbruksproblematik 

upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år. 

Handlingar i ärendet 

Remissförfrågan och utredning gällande utrednings- och behandlingshem för 

unga med risk- och missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för 

unga upp till 18 år 

Remissvar från Hagfors kommun, Socialchef 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-03-23 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag om ett regionalt utrednings- och 

behandlingshem för unga med risk- och missbruksproblematik upp till 20 år samt 

akutavdelning för unga upp till 18 år. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Socialchef 

Verksamhetschef IFO 

Värmlands läns vårdförbund, Lagergrensgatan 2, 652 14 Karlstad 
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Dnr KS/2020:512 

§ 85 - Ändring av läsårstider 2021-2022  

I dokumentet beslutat läsår 2021-2022 har tyvärr ett fel upptäckts. Av misstag har 

6 juni lagt som en vanlig skoldag. Utifrån detta behöver en ändring av läsårstider 

göras för att elever ska få sina garanterade 178 skoldagar. Ändringen föreslås vara 

att studiedagen 2/5 tas bort och att denna  som går till utskott 27/4. Vårt förslag 

till ändring är att studiedagen 2/5 tas bort och att en PKU-dag (planering- och 

kompetensutvecklingsdag för lärare) läggs 20/6. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-04-27 § 27 

Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins skrivelse, 2021-04-20 

Bilaga ändring läsårstider 2021-2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra läsåret 2021- 2022 enligt ovanstående 

förslag. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Marie-Louise Karlsson, kostchef 
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Dnr KS/2020:464 

§ 86 - Reviderad gymnasieorganisation läsåret 2021-

2022  

Utifrån preliminära ansökningssiffror har Hagfors kommun korrigerat 

gymnasieorganisationen för läsåret 2021/2022. 

Program Inriktning Antal 

platser 

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 15 

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 12 

El- och energiprogrammet Elteknik  10 

Fordons- och transportprogrammet Personbil 10 

Industritekniska programmet Produkt och maskinteknik 10 

Vård- och omsorgsprogrammet  8 

Ekonomiprogrammet Ekonomi/Juridik 20 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 15 

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 

Medier, information och 

kommunikation 

10 

Teknikprogrammet Produktionsteknik 20 

PRIV-platser erbjuds i mån av lediga platser på : 

Barn- och fritidsprogrammet     

El- och energiprogrammet     

Fordons- och transportprogrammet 

Industriprogrammet     

Bygg- och anläggningsprogrammet  

Vård- och omsorgsprogrammet  

Samhällsvetenskapsprogrammet 

 

På grund av rådande pandemi har man inte kunnat ha gymnasieinformation i den 

utsträckning vi brukar ha och eleverna har heller inte kunnat besöka skolor. 

Utifrån detta kan det bli många omval vilket betyder att det är viktigt att få 

möjlighet att se över organisationen även efter omvalsperioden. Utifrån större 

omval kan därför fler ändringar behöva ske.  
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Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-04-27 § 28 

Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins skrivelse, 2021-04-20 

Gymnasieorganisation läsåret 2021/2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer slutlig gymnasieorganisationen för läsåret 

2021/2022 enligt förslaget. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 

Carina Ek-Stenmark, rektor 

Kristina Axelsson, rektor 

Antagningsenheten Arvika 
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Dnr KS/2021:210 

§ 87 - Taxa förskola och fritidsverksamhet  

Hagfors kommuns taxa för förskola och fritidsverksamhet föreslås korrigeras 

enligt nedanstående. 

● Förskolebarn som börjar på fritidshem betalar förskoleavgift till och med 

sista juli och fritidshemsavgift från och med 1 augusti.  

I nuvarande regler ändras avgiften från och med 1 september. 

● Dagavgift för fritidshem för barn vars föräldrar är arbetssökande eller 

långtidssjukskriven ändras avgiften till 70 kr/dag från och med  2021-06-

01. Nuvarande taxa är 50 kr/dag. 

● Allmän förskola följer skolårets läsårstider och avgiftsfri allmän förskola 

ska gälla från och med skolstart. Tidigare beslut om avgiftsfri allmän 

förskola är från och med 1 september. 

Förtydligande kring de olika punkterna: 

● Punkt 1 avser att kostnaden för fritidshem nu ändras och tas ut från 1 

augusti mot tidigare 1 september. Detta då barn som går över från 

förskola till förskoleklass oftast även startar med inskolning på 

fritidshemmet innan skolan börjar.  

● Punkt 2, dagavgift för fritidshem, avser ett mycket litet antal barn och 

denna form av skolbarnomsorg nyttjas i snitt bara av ett fåtal familjer och 

i snitt endast 15-25 dagar /månad totalt. Utifrån att avgiften inte justerats 

sedan år 1999 föreslås denna höjning. Efter kontroll av avgift för denna 

tjänst i Värmland har flertalet kommuner just 70 kr/dag som avgift. 

● Punkt 3 avser allmän förskola, dvs den avgiftsfria barnomsorg för barn 3-

5 år som vårdnadshavare kan välja. Tiderna för denna barnomsorg styrs 

av förskolan och föreslås följa skolårets läsårstider så att barn med endast 

allmän förskola ej har barnomsorg då skolan ej har verksamhet.  

Handlingar i ärendet 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-04-26 § 30 

Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins skrivelse, 2021-03-15 med förtydligande 

2021-05-10 

Bilaga - Regler och avgifter för förskola och fritidshem 2021 

Förslag på sammanträdet  

Jens Fischer (OR): OR yrkar att nivån på 50 kr kvarstår och att förvaltningen får i 

uppdrag att utreda en index höjning tillsammans med övriga avgiftshöjningar som 

sker inom skolan inför 2022.  
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

Jens Fischers (OR) yrkande genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxa för förskola och fritidsverksamhet: 

● Förskolebarn som börjar på fritidshem betalar avgift för förskola till och 

med sista juli och fritidshemsavgift  från och med 1 augusti.  

● Allmän förskola följer skolårets läsårstider och avgiftsfri allmän förskola 

ska gälla från och med skolstart.  

Nivån på 50 kr kvarstår och att förvaltningen får i uppdrag att utreda en index 

höjning tillsammans med övriga avgiftshöjningar som sker inom skolan inför 

2022.  

 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Mia Grahn, rektor 

Shanti Antonsson, rektor 

Helén Källvik, ekonom  

Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent 
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Dnr KS/2018:398 

§ 88 - Svar på medborgarförslag om uppsättning av 

välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad, 1  

Tack för förslagen om marknadsföring genom skyltning vid infarten till 

Ekshärad.  

Vill börja med att be om ursäkt för att svaret dröjt. När det gäller själva syftet med 

förslagen delar vi helt synen på att vi ska synas och vara välkomnande. 

Frågan om skyltar är också en återkommande fråga som utretts i kommunen flera 

gånger. Det har handlat om både typen av skyltar, dess placering, syfte samt drift 

och underhåll. 

Kommunen ansvarar idag för en digital skylt som står efter riksväg 62 i höjd med 

flygplatsen. På denna kan vi informera om aktuella händelser eller nyheter. 

Placeringen är vald utifrån att den täcker upp en stor del av den trafik som sker 

både inom och genom kommunen.  

Sedan tidigare finns också mer traditionella skyltar men dessa har över tid slitits 

ner. För ett par år sedan undersöktes möjligheten att sätta upp skyltar vid 

kommunens olika infarter. Denna tanke lades dock ner då de arrenden som 

begärdes från markägare bedömdes vara alltför högt. Det har sedan dess också 

tittats på andra möjligheter att lösa skyltning genom samverkan med flera aktörer 

men intresset har visat sig vara relativt svagt. 

Vi jobbar löpande med att se över våra tätortsmiljöer för att skapa en attraktiv och 

levande bygd. De kan handla om allt från belysning och blommor till samtal med 

fastighetsägare för att vi gemensamt ska erbjuda trivsamma miljöer att besöka, bo 

och verka i. Utifrån de relativt höga kostnaderna som arrenden och framställning 

av skyltar medför prioriterar kommunen inte Välkomstskyltar i nuläget. Vi 

släpper dock inte tanken utan vi fortsätter ta med oss frågan i det fortsatta arbetet. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-05-04 § 31 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers tjänsteskrivelse, 2021-04-27. 

Medborgarförslag 2018-10-18 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS/2019:74 

§ 89 - Svar på medborgarförslag 2 angående skylt vid 

infarten till Ekshärad  

Tack för förslaget om marknadsföring genom skyltning vid infarten till Ekshärad.  

Vill börja med att be om ursäkt för att svaret dröjt. När det gäller själva syftet med 

förslagen delar vi helt synen på att vi ska synas och vara välkomnande. 

Frågan om skyltar är också en återkommande fråga som utretts i kommunen flera 

gånger. Det har handlat om både typen av skyltar, dess placering, syfte samt drift 

och underhåll. 

Kommunen ansvarar idag för en digital skylt som står efter riksväg 62 i höjd med 

flygplatsen. På denna kan vi informera om aktuella händelser eller nyheter. 

Placeringen är vald utifrån att den täcker upp en stor del av den trafik som sker 

både inom och genom kommunen.  

Sedan tidigare finns också mer traditionella skyltar men dessa har över tid slitits 

ner. För ett par år sedan undersöktes möjligheten att sätta upp skyltar vid 

kommunens olika infarter. Denna tanke lades dock ner då de arrenden som 

begärdes från markägare bedömdes vara alltför högt. Det har sedan dess också 

tittats på andra möjligheter att lösa skyltning genom samverkan med flera aktörer 

men intresset har visat sig vara relativt svagt. 

Vi jobbar löpande med att se över våra tätortsmiljöer för att skapa en attraktiv och 

levande bygd. De kan handla om allt från belysning och blommor till samtal med 

fastighetsägare för att vi gemensamt ska erbjuda trivsamma miljöer att besöka, bo 

och verka i. Utifrån de relativt höga kostnaderna som arrenden och framställning 

av skyltar medför prioriterar kommunen inte Välkomstskyltar i nuläget. Vi 

släpper dock inte tanken utan vi fortsätter ta med oss frågan i det fortsatta arbetet. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-05-04 § 32 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2021-04-27 

Medborgarförslag, 2019-11-30 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS/2021:23 

§ 90 - Anmälningsärenden  

Dnr KS 2020:441, handling 1491 

Tillförordnad rektor och skolchef, Föräldrakooperativet Kojan 

 

Dnr KS 2021:10, handling 1493 

Skolavtal Hagfors kommun/Kungsör kommun, enskild elev 

 

Dnr KS 2021:11, handling 1662 

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen och utbetalningsunderlag för ungdomsjobb 

2021 

 

Dnr KS 2021:223, handling 1449 

Svar på synpunkt klagomål ang LIU hockey 

 

Dnr KS 2021:231, handling 1494 

Anmälan till Arbetsmiljöverket, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:246, handling 1657 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket angående Kyrkhedens skola, förskola 

Ekshärad och fritids 

 

Dnr KS 2021:250, handling 1790 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket angående ÄBC gymnasiet och F-9 

 

Dnr KS 2021:251, handling 1792 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket angående ÄBC gymnasiet och F-9 

 

Dnr KS 2021:252, handling 1794 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket angående Förskolan Treklövern 

 

Dnr KS 2021:253, handling 1798 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket, Sunnemo skola och förskolan Solrosen 

 

Frånvaroutredning 

Dnr KS 2020:621, handling 1828 

Avslut Frånvaroanmälan till huvudman, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2021:222, handling 1444 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro ÄBC f-3 

 

Dnr KS 2021:73, handling 1823 

Avslut Frånvaroanmälan till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:73, handling 1824 

Avslut Frånvaroanmälan till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:73, handling 1825 

Avslut Frånvaroanmälan till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:73, handling 1826 

Avslut Frånvaroanmälan till huvudman, ÄBC 7-9 
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Dnr KS 2021:73, handling 1827 

Avslut Frånvaroanmälan till huvudman, ÄBC 7-9 

 

Kränkningsrapporter 
Dnr KS 2021:117, handling 1447 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Solrosens förskola 

 

Dnr KS 2021:119, handling 1448 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Solrosens förskola 

 

Dnr KS 2021: 204, handling 1492 

Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Solrosens förskola 

 

Dnr KS 2021:228, handling 1488 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

 

Dnr KS 2021:229, handling 1489 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:230, handling 1490 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:254, handling 1803 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola 4-6 

 

Dnr KS 2021:255, handling 1804 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Prästkragen 

 

Dnr KS 2021:256, handling 1805 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 

 

Dnr KS 2021:257, handling 1807 

Anmälan och återkoppling om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Milan 

 

Dnr KS 2021/4, handling 1404 

Protokoll årsmöte Agera Värmland 210318 

Dnr KS 2021/4, handling 1424 

Avgift uppföljande kontroll Lillåsen, Miljö- och byggnämnden 

Dnr KS 2021/43, handling 1550 

Synpunkt, klagomål, förslag socialpsykiatri Hagfors kommun, anonym 

Dnr KS 2021/32, handling 1379 

Rommels Juridiska Byrå AB, Överklagande Upphörande av vård enligt LVU 

Dnr KS 2021/32, handling 1487 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr  247-21 

Dnr KS 2021/32, handling 1658 

Överklagande upphörande av vård LVU, TOP Advokatbyrå 

Dnr KS 2021/32, handling 1701 

Kammarrätten i Göteborg, Dom Mål nr 1174-21 
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Dnr KS 2021/32, handling 1702 

Värmlands tingsrätt, Protokoll Mål nr T 648-21 

Dnr KS 2021/49, handling 1600 

IVO, Bekräftelse öppnat ärende DNR 3.1.2-12749/2021-2 

Dnr KS 2021/49, handling 1601 

IVO, Bekräftelse öppnat ärende DNR 3.1.2-12743/2021-2 

Beslut 

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

§ 91 - Delegeringsbeslut  

Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2021-04-01 tom 2021-05-10 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1496 

Beslut om åtgärder gällande förskolan Treklövern kopplat till spridning av covid-19 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1668 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen i åk 7-9 samt gymnasieskolan vid Älvstanden 

bildningscentrum kopplat till spridning av covid-19 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1849 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

kopplat till spridning av covid-19 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1999 

Personalärenden - februari-mars 2021 

 

Dnr KS 2021:6, handling 1445 

Delegeringsbeslut - Ansökan till särskola 

 

Dnr KS 2021:6, handling 1446 

Delegeringsbeslut - Placering i förskoleklass, ÄBC 

 

Dnr KS 2021:6, handling 1800 

Delegeringsbeslut - Utökad tid på förskola och fritids 

 

Dnr KS 2021/8, handling 1549 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag mars månad 2021 

Dnr KS 2021/8,handling 1611 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m mars månad 2021 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-04-27 §§ 26-30 

 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2021-04-26 §§ 26-33 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-04-07 § S 51 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-04-26 §§ S 52-63 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-05-05 § S 64 

 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-03-30 §§ 25-34 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

______ 
 

 

 
 


