
Tack så mycket för en inspirerande och givande 
eftermiddag i plenisalen! Vi hoppas att du tyckte det 
var lika kul som vi gjorde. 

Nedan hittar du observationer, några bilder från dagen 
och era diskussionsrapporter. De kommer också, 
tillsammans med en text om dagen, att presenteras på 
hagfors.se, i diariet och så småningom i andra kanaler. 
Vi filmade ju också, resultatet av det kommer du kunna 
se på hagforsstrategin.se när den lanseras.

VAD HÄNDER NU DÅ?
Fram till sommaren kommer vi att genomföra fler 
workshops, skicka enkäter, träffa folk på stan och ta in 
synpunkter på olika sätt. Era synpunkter tillsammans 
med alla de vi kommer att ta in fram till sommaren 
kommer att bli underlag för de mål och vägval som 
kommer att formuleras i en Hagforsstrategi. De 
synpunkter som kommer in som är konkreta åtgärder, 
förslag och aktiviteter kommer att sammanställas i ett 
separat dokument, som en slags idébank. 

Nästa workshop genomför vi söndag 17 april i gamla 
gympasalen på Älvstranden Bildningscentrum 13.00-
17.00. Den riktar sig till alla i hela Hagfors kommun. 
Som medborgare i vår kommun är du såklart också 
välkommen till en ny möjlighet att få diskutera stora 
visioner och fantastiska möjligheter för vår kommun. 
Ta gärna med dig en vän, fru, barn eller granne. 

Vi ses igen! 
Hagforsstrategins arbetsgrupp

Hej!



OBSERVATIONER 

Ämne         Antal som prioriterade
Fler invånare 14

Värmlands bästa skola 2020 18
Integrering av nyanlända 6

Förtroende 14
Aktiv fritid 2
Företagsamhet 10
Naturen är vår största styrka 3

Populära punkter

Fler invånare

• Förtroende: svårighet att inge förtroende (2 markeringar)

• Positiv marknadsföring: lyfta fram positivism som finns idag (7 markeringar)  

Värmlands bästa skola 2020

• Tidiga insatser (4 markeringar)

• Höga förväntningar på eleverna (1 markering)

• Mindre undervisningsgrupper (3 markeringar)

Integrering av nyanlända

• Finns det något att underlätta studier anpassade till arbetsmarknaden och  

   nyanländas erfarenheter och kompetenser? (6 markeringar)

Förtroende

• Respekt (2 markeringar)

• Ny hemsida (1 markering)

• Medborgardialoger (1 markering)

Aktiv fritid

• Marknadsför föreningsutvecklaren så unga kan engagera sig/starta verksamheter. 

  Hjälp dessa.  (1 markering)

• Synliggör föreningslivet bland unga och bland nyinflyttade (1 markering) 

• Alla föreningar ska finnas på hemsidan med en länk man klickar på om man är    

  intresserad (5 markeringar)

Företagsamhet

• Börja i skolan (5 markeringar)

• Mer entreprenörskap i skolan (1 markering) 

• Nyföretagarskola: samverkan (1 markering)


















