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Dnr KS/2022:179 

 
§ 77 - Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-oktober 2022 

Tusental kronor (tkr) Budget 

jan-okt 

Redov. 

jan-okt 

Års- 

budget 

Års- 

prognos 

Kommunledningsutskott -83 988 -83 139 -109 667 -111 570 

varav kommunlednings- 

avdelning (KLA) 

-49 021 -39 757 -61 494 -55 247 

varav samhällsbyggnads- 

avdelning (SBA) 

-34 967 -43 382 -48 173 -56 323 

 
Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA), 

januari-oktober 2022 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i 

nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam 

förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen 

som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från sociala 

avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg, 

samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är 

organiserade i en kommunledningsavdelning med administrativ enhet, 

ekonomienhet, personalenhet samt utvecklingsenhet. Sedan 2019-01-01 är 

Samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet. 

 
Verksamhet 

Ekonomienheten - Under perioden har sedvanligt arbete med olika typer av 

uppföljningar, budget, in och utbetalningar skett. Projekt är uppstartat kring 

automatisk tolkning av inkommande fakturor från papper samt PDF-format. En 

test kommer att genomföras under första halvan av november för planerat att gå 

upp i skarpt läge från andra halvan av november. Vidare har diskussioner 

påbörjats med leverantör för att se över möjligheten till en rpa-lösning för någon 

repetitiv arbetsuppgift. RPA-lösning innebär en digital algoritm som fungerar som 

en automatisk "medarbetare". 

 
Personalenheten -Den årliga redovisningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet har sammanställts och redovisats vid årets första Centralråd. En 

revidering av arbetsmiljöpolicyn är genomförd och antagen i politiken. En 

revidering av policy för representation och uppvaktningar har antagits och gäller 

fr.o.m. 1 mars. Riktlinjen för distansarbete är framtagen och gäller fr.o.m. 1 april. 
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En revidering av samverkansavtalet är antaget av kommunstyrelsen och gäller 

fr.o.m. 17 januari. 

Medarbetarenkäten har genomförts under november och en sammanställning och 

redovisning av resultatet har gjorts, svarsfrekvensen låg på 89 %. 

Samtliga fackförbund är färdig förhandlade nya löner har betalats ut samt att en 

extra lönekorrigering gjordes i september. 

Årets lönekartlägg pågår där arbetsvärderingar och analyser ur ett 

jämställdhetsperspektiv görs för samtliga yrkesgrupper i kommunen i samverkan 

med fackliga parter. 

 
Utvecklingsenheten - Arbetet med införandet av ett intranät fortsätter. 

Tidsplanen är att ett intranät kan lanseras innan året är slut. Sedan kommer en 

stegvis utveckling att ske under kommande år. 

Kommunstyrelsens beslutade i mars om den fortsatta utvecklingen av våra cykel- 

och vandringsleder. Två nya vandringsleder, Åsenslingan och en rundslinga vid 

Värmlandsgården, ska uppgraderas så att de uppfyller kraven som s.k. 

Värmlandsleder. När det gäller fortsatt utveckling för cykelaktiviteter prioriteras 

området vid Värmullsåsen. Vi har nu också fått positivt besked om att vi kommer 

att få ett bidrag från Tillväxtverket till fortsatt utveckling av våra leder. Nivån är 

ännu inte klar men blir troligen i storleksordningen 150 tkr. 

Projektet kring obebodda hus har under första halvåret fokuserat på har kontakter 

med lokala föreningar och enskilda som har god kunskap om sina närområden. I 

höst kommer direktkontakt att ske med de fastighetsägare som har potentiella hus. 

För att ytterligare sprida information om projektet har tre kortare filmer spelats in. 

Några hus har också redan sålts till följd av arbetet. Media har uppmärksammat 

projektet på ett positivt sätt. 

Klarälvsloppet som tidigare var en del i organisationen kring Svenska Rallyt 

övergick i samband med aktieförsäljningen till Uvån, som nu ingått ett samarbete 

med en extern partner inom eventbranschen. Inför årets lopp gjordes inga större 

förändringar men ambitionen är att vi tillsammans med övriga kommuner och 

andra aktörer ska kunna utveckla arrangemanget/arrangemangen inför kommande 

år. 

Tillsammans med Uddeholmsladan genomfördes ett brett musikarrangemang 

helgen 30-31 juli. Kommunens huvudfokus var på barn- och familjedagen i 

Blinkenbergsparken, vilket var mycket välbesökt. Inom arrangemangsområdet 

pågår nu bl. a förberedelser inför julhandel och skyltsöndag. 

Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen planeras den fortsatta 

centrumutvecklingen både utifrån vad som ska göras konkret i närtid och hur vi 

formar en mer långsiktig vision för våra tätorter. Detta arbete ska också 

kommuniceras och ske i samverkan med andra berörda aktörer. En del av de 

större insatser som planerats avseende parkeringar och utbyte av gatubelysning 
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har p.g.a. bristande personalresurser både internt och hos externa entreprenörer 

inte kunnat genomföras under året. 

Arbetet med beslutade åtgärder i Hagforsparken har också påbörjats. Arbetet med 

de nya ställplatserna är färdigställt och de kommer att kunna nyttjas fr.o.m. 

kommande vår-/sommarsäsong. Övriga beslutade arbeten i parken har påbörjats 

men kommer att avslutas under våren 2023. 

Under vecka 43 genomförde Framtidsveckan då alla barn/elever fr.o.m. 

förskoleklass till gymnasiet på olika sätt fick kontakt med företag, 

utbildningsprogram och andra aktörer med koppling till en framtida 

arbetsmarknad. Fokus i år var till stor del på teknik, bl. a genomfördes 

studiebesök hos våra industriföretag för alla elever i årskurs 8 och 9. Mässan 

framtidsforum var ett viktigt inslag i veckan och i år genomfördes den för första 

gången på ÄBC, vilket bedöms som mycket lyckat. 

Projektet Smart Industricenter var en stark motor i framtidsveckan. Projektet 

rullar i övrigt på på ett positivt sätt och nu har förberedelserna också påbörjats för 

att lämna in en ny ansökan om en fortsättning av det påbörjade arbetet. 

Med utgångspunkt från den positiva utvecklingen både inom näringslivsrankingen 

och medborgarundersökningen ser vi nu över vilka ytterligare steg vi kan ta 

tillsammans för att stärka oss än mer framåt. 

Ekonomiskt ser vi fortsatt lite effekter av pandemin, vilket gör att vi bedömer ett 

mindre överskott på anslagen för evenemang. Personalkostnaderna är också något 

lägre än budgeterat då vi under året haft en del extern finansiering. Vi har också 

gjort en liten personalreducering i vår växel/reception. Dessa insatser har gjort att 

vi kunnat påbörja införandet av ett intranät utan extra anslag. Fr.o.m. nästa år 

finns beslut om den utökning som krävs för att drifta det framåt. I år 

prognostiseras dock sammantaget för enheten ett överskott på några hundra tusen. 

Osäkerheten är delvis kopplad till hur långt en del påbörjade projekt hinner under 

året. 

Administrativa enheten 

En planering för utbyte av kopiering/skrivarutrustning har påbörjats. En 

upphandling har genomförts och nuvarande avtal löpte ut i april år 2022. Utbytet 

är försenat på grund av försenade leveranser av utrustning. För närvarande är det 

oklart med tidpunkt för utbytet. 

En uppgradering av AV-utrustning i bokningsbara sammanträdesrum inom 

kommunens fastigheter är till stor del klar. All beställd utrustning har kommit och 

installation har genomförts i samtliga mötesrum. Uppgraderingen möjliggör 

genomförande av digitala möten i samtliga bokningsbara sammanträdesrum. 

Ett arbete med att fiberansluta Fasaden till kommunens förvaltningsnät har 

påbörjats och beräknas att vara klart under november månad. Kommunens 

förvaltningsnät i Ekshärad har uppgraderats till bättre kapacitet och byggts ut till 

att omfatta värmeverket och återvinningsstationen. 
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Ett arbete fortgår med att uppdatera våra dokumumenthanteringsplaner för 

samtliga verksamheter. En utredningsrapport är under framtagande avseende 

kommunens förutsättningar att införa ett e-arkiv. Rapporten kommer att 

presenteras under december månad. 

Utbyte av våra politikers Ipad:s till Chromebooks har påbörjats samt en utökning 

av antalet enheter till att omfatta samtliga ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental kronor 

(tkr) 

Budget 

jan-okt 

Redov. 

jan-okt 

Års- 

budget 

Prognos 

helår 

Kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse 

2 518 2 444 3 020 3 020 

Partistöd 309 371 371 371 

Revision 474 268 568 568 

Kommunledning och gemensam 

administration 

20 546 19 645 24 681 24 894 

Gemensamma verksamheter och 

servicefunktioner 

10 199 8 226 12 254 10 770 

Föreningsstöd och övrigt stöd 3 000 1 941 3 565 3 325 

Näringslivsutveckling inkl. EU- 

projekt 

1 908 1 284 2 290 1 790 

Information, marknadsföring, 

turism 

928 1 174 1 114 1 554 

Räddningstjänst 9 111 9 257 10 938 10 941 

Anslag för oförutsedda behov 62 0 123 123 

Jämförelsestörande kostnad 1 556 -4 854 2 556 -2 109 

Reserverat till löneökning -1 590 0 14 0 

Totalt 

kommunledningsavdelningen 

49 021 39 757 61 494 55 247 

 
Sammanfattning 

För perioden januari-oktober 2022 redovisar KLA 39 757 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 9 264 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

överskott mot budget på 6,2 mkr. Största orsaken till den positiva helårsprognosen 

samt det positiva utfallet för perioden är att kommunen blivit kompenserade för 

extra sjuklönekostnader om totalt 4,9 mkr för perioden december 2021 till och 

med mars 2022. Den från staten beslutade tidsperiod när staten skulle kompensera 
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för extra höga sjuklönekostnader är därmed över. Något beslut om ytterligare 

förlängning av perioden finns inte. Löneökningspotten är utfördelad. 

Årsbudgetramen per 2022-10-31, för KLA är 61 494 tkr. Prognos för helår är 55 

247 tkr d.v.s. 6,2 mkr lägre nettokostnader än budgeterat 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen 

(SBA) januari-oktober 2022 

Verksamhetsbeskrivning 

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för ett brett ansvarsområde. Inom 

avdelningen hanteras strategisk planering såsom översiktsplan, detaljplan, 

markförvaltning och naturvårdsfrågor, kommunalteknik och förvaltning av 

anläggningstillgångar såsom gator, VA, Avfall och fastighetsdrift och intern 

service med lokalvård och kost. Inom avdelningen förvaltas också Hagfors 

Airport. 

Inom avdelning finns förutom specialister och administrativa funktioner, fyra 

verksamheter, Fastighet, Serviceenheten, GVA och Flygplats. 

 

Skattefinansierad verksamhet 

Flygplatsen -Verksamheten följer budget för jan-okt 2022. Passagerarantalet för 

linjefarten fortsätter öka, men intäkterna för flygplatsavgifter samt 

passageraravgifter ligger fortfarande under budget. Verksamheten har fortsatt 

problem med rekrytering av personal. MBL-förhandling har genomförts för att 

konvertera en tjänst inom fält/ramp till arbetande arbetsledare samt möjliggöra 

upphandling av befattningar för flygtrafikledning. 

 
Serviceenheten - Måltidsverksamheten ligger under budget i dagsläget med 100 

tkr. Saknas 150 tkr i intäkter. 

Livsmedelskostnaden för perioden ligger 340 tkr över budget. 2022 fick 

måltidsverksamheten utökad budget med 500 tkr för att köpa mera 

närproducerade livsmedel. Det har man inte kunnat göra utan pengarna har gått 

till att klara av prisökningarna. 

Nya prisökningar kommer nu i november vilket gör att livsmedelsbudgeten inte 

kommer att hålla. Att måltidsverksamheten ändå ligger under budget beror på att 

personalkostnaden ligger lägre än budgeterat. Man har haft stora problem att få 

tag på vikarier vid sjukdom som har gjort att övrig personal har fått en större 

arbetsbelastning. Detta är mycket oroande då det kan leda till nya sjukskrivningar 

i sin tur. 

Lokalvården ligger något under budget 

Svårt att rekrytera vikarier vid sjukdom och ledigheter. Inom lokalvården har man 

därför köpt in lokalvård för betydligt större summa än vad som är budgeterat för 

att klara av verksamheten men har istället en lägre personalkostnad. 

Har högre intäkter än budgeterat. 
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Fastighet - Verksamheten följer plan, men ligger över budget. Detta beror på att 

vi har fortsatt kostnader för moduler i Råda som ej är budgeterat höga elkostnader 

vilket påverkar resultatet negativt. Tillbyggnad av Råda skola 4-6 

fortlöper. Renovering samt tillgänglighetsanpassning på förskolan Prästkragen i 

Råda pågår och beräknas vara klar under vintern. 

 
Gata och Park - Prisökningar på el, drivmedel och varor kan komma att påverka 

verksamhetens resultat. Störst avvikelse mot budget görs i gatubelysningen, där 

kostnaden för köpta tjänster överskrider budget. Prognosen är ändå att gata- och 

parkverksamheten klarar av att hålla årets budget. 

Underhållsprojekt av kommunala gator har pågått under sommaren och hösten. 

 
Miljö och bygg - Verksamheten är fortsatt underbemannad på grund av 

tjänstledigheter. Introduktionsplan för nyrekryterade pågår. En arbetsinsats har 

även påbörjats med att avsluta äldre klagomålsärenden inom miljöbalkens 

område. 

Under perioden januari tom juli har det till miljö- hälsoskydd och livsmedel 

inkommit 146 anmälningar och 60 ansökningar samt 128 tillsynsärenden. Det 

finns utöver det 62 pågående klagomålsärenden. 

Vidare har 102 bygglovsansökningar, 51 anmälningar och 4 klagomålsärenden 

inom ramen för plan- och bygglagen. 11 ansökningar om strandskyddsdispens 

inkommit. 

Inom Alkohol och tobakslagen har 19inspektioner genomförts under perioden och 

utöver dessa har 34 ärenden eller anmälningar inkommit och 13 inre 

tillsynsärenden. 

 
Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten - Under året har VA-enheten genomfört eller påbörjat flera 

projekt, bl.a. nyläggning av råvattenledning till Ullens vattenverk, utbyte av 

vattenledning i Sunnemo, anslutningar i Mjönäs, ledningsutbyte vid Skullåsen och 

relining av vattenledning längs Klarälvsvägen i Ekshärad. VA-enheten har även 

arbetat med miljörapportering för reningsverk, framtagande av VA-plan, 

tillståndsansökan för vattenuttag, driftoptimering av Lappkärrs reningsverk samt 

löpande arbete med underhåll av VA-ledningar, pumpstationer och VA-verk. 

Resultatet för perioden januari - oktober överskrider budget. En bidragande 

anledning till detta är kostnadsökningar för el, drivmedel, tjänster och varor. 

Under hösten kommer VA-enheten att arbeta för att ta fram ett förslag på 

uppdaterad VA-taxa. Några mindre driftstörningar på ledningsnät har inträffat 

under 2022. 
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Avfallsverksamheten - Införande av källsortering av matavfall pågår. Samtliga 

permanentboende ska kunna erbjudas källsortering av matavfall innan året är slut. 

Källsortering av matavfall hos fritidshus, verksamheter och flerfamiljshus 

planeras att erbjudas under 2023. 

Arbete för att uppdatera sluttäckningsplanen för Holkesmossens 

avfallsanläggning har påbörjats. Den ska resultera i en ny tidplan för deponins 

livslängd samt en beräkning av hur mycket pengar som årligen behöver avsättas 

för sluttäckning. 

En ny renhållningsordning med lokala föreskrifter och plan för perioden 2023- 

2030 har antagits av kommunfullmäktige. Avfallsenheten håller på med en 

översyn av renhållningstaxan. Inga större förändringar i taxans priser föreslås 

innan källsortering av matavfall införts i fler hushåll. 

 

Ekonomiskt resultat 
 Budget per 

jan-okt 

Redov. 

jan- 

okt 

Års- 

budget 

Prognos 

helår 

Verksamheter, tusental 

kronor 

    

Samhällsbyggnadschef 6 521 8 749 9 604 12 754 

varav Flygplatsen 2 377 1 502 3 324 3 324 

Fastighetsförvaltning 7 103 12 747 12 096 17 096 

GVA-chef Avgift- och 

Skattefinansierat 

18 237 19 430 22 336 22 336 

varav Avfall 578 873 0 0 

varav VA 373 1 742 0 0 

varav Gata/Park 13 024 12 653 16 833 16 833 

Serviceenheten 579 173 969 969 

varav Kost 376 103 649 649 

varav Städ 203 70 320 320 

Miljö- och Byggenheten 2 527 2 282 3 168 3 168 

Totalt 

samhällsbyggnadsavd. 

34 967 43 382 48 173 56 323 

 
Sammanfattning 

Resultatet för perioden är cirka 8 mkr över budget, avvikelsen är störst inom 

fastighet och fordon. En större del av avvikelsen beror på prisökningar för el och 

drivmedel. Fastighetsenhetens resultat påverkas också negativt av obudgeterade 
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kostnader för moduler som behövts för att möjliggöra anpassningar för förskolan i 

Råda, dessa planeras dock att avvecklas i samband med att projektet färdigställs 

runt årsskiftet. Avdelningen påverkas också negativ av ökade priser på livsmedel 

och material. Delar av verksamheternas avvikelse täcks upp av lägre kostnader för 

bland annat personalkostnader då vakanta tjänster och vikarier inte har kunnat 

rekryteras i den utsträckning som verksamheten har behövt. På grund av de 

oförutsägbara prisförändringarna som skett under våren och som med största 

sannolikhet kommer fortsätta är prognosen för året osäker. 

 
Förslag till åtgärder 

Med anledning av de fördyrningar som skett och som förväntas så kommer 

verksamheterna att behöva vara restriktiva och återhållsamma med de åtgärder 

där det går i syfte att minimera ett negativt resultat på sikt. Fastighetsenheten 

arbetar med att se över lokalernas energiförbrukning för att säkerställa att inga 

lokaler driftas mer än nödvändigt och att tekniska system är optimalt inställda för 

att på så vis minska onödiga energikostnader. Inom verksamheten har man också 

påbörjat ett arbete med att tidigarelägga vissa underhållsarbeten som kan ge en 

energibesparing, såsom utbyte av äldre belysningsarmaturer som ännu inte bytts 

ut. 

 
Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-11-17. 

 
Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

 
 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:519 

 
§ 86 - Revidering av delegeringsordning att gälla från 

och med 2023-01-01 

Administrativa enheten har arbetat fram ett förslag till revidering av gällande 

delegeringsordning. 

Förändringar och tillägg har genomförts utifrån förslag och synpunkter som har 

kommit in från kommunstyrelsens verksamhetsområden. 

Den reviderade delegeringsordningen föreslås gälla från och med 2023-01-01. 

 
Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-11-15 

Förslag på reviderad delegeringsordning 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning att 

gälla från och med 2023-01-01. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:525 

 
§ 87 - Beslut om tillfällig överanställning inom miljö- 

och byggkontoret 

Bakgrund och syfte 

Inom miljö och byggkontoret finns enligt beslut om organisation idag 3,0 tjänst 

som miljöinspektör och 1.0 projekttjänst som miljöinspektör. Projekttjänsten 

löper till och med 2023-06-07 och tillkom som en särskild åtgärd i syfte att 

verksamheten skulle få bättre förutsättningar att arbeta med den tillsynsskuld som 

byggts upp. 

Idag är samtliga tjänster tillsatta men på grund av att två medarbetare är 

tjänstlediga motsvarande sammanlagt 1.0 tjänst så finns det idag en brist inom 

enheten som gör det svårt att hantera det uppdrag enheten har. 

En befattningshavare är tjänstledig 50 % för studier och förväntas komma tillbaka 

hösten 2024. Den andra befattningshavaren är tjänstledig 50 % i syfte att starta 

upp en egen verksamhet och avser avsluta sin anställning successivt. 

Avdelningschef och verksamhetschef har gjort bedömningen tillsammans med 

medarbetaren att dennes tjänst sannolikt blir vakant inom något år. 

Vid tidigare rekryteringar har det visat sig svårt att få sökande till den här typen 

av tjänst. Det råder generellt brist på miljöinspektörer och det finns således en 

konkurrens både mellan kommuner och mellan offentlig och privat sektor. 

För att skapa förutsättningar för verksamheten att klara sitt uppdrag i den situation 

som råder och samtidigt vara rustad för kommande avgångar föreslår 

samhällsbyggnadsavdelningen därför en tillfällig överanställning, där den 

medarbetare som idag är projektanställd som miljöinspektör erbjuds en fast tjänst 

med målsättning att överta den befattning som under kommande år förväntas bli 

vakant. På så vis kan verksamheten behålla de kompetenser som finns internt idag 

samt skapa goda förutsättningar för överlämning av de ansvar som idag innehas 

av den medarbetare som inom något år avser sluta. Genom de tjänstledigheter 

som finns idag kan överanställningen hanteras inom befintlig ram. 

Enheten kommer med en tillfällig överanställning ha 4,0 tjänster som 

miljöinspektör, varav sammanlagt 1,0 tjänst är tjänstledig tid samt 1,0 

projekttjänst som miljöinspektör. Den projekttjänst som finns föreslås återbesättas 

genom nyrekrytering av vikarie den tid som återstår. 

Förslaget är förankrat med skyddsombud. 

 
Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-11-15. 
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Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner avdelningens förslag om tillfällig 

överanställning. 

 
Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Biträdande Samhällsbyggnadschef, Emil Florell 

MoB-chef Ulrika Fahlstad 

Personalenheten 

Vision, Anneli Svensson, Eric Zetterman 
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Dnr KS/2022:524 

 
§ 88 - Beslut om omorganisation genom konvertering 

av tjänst samt upphandling av tjänster för 

flygtrafikledning 

Bakgrund och syfte 

Flygplatsens verksamhet är enligt gällande regelverk fördelad på två praktiska 

och juridiska enheter, Flygplatsdrift och Flygtrafikledning. Hagfors Flygplats har 

idag behov av att göra förändringar inom båda enheterna för att säkerställa att det 

uppdrag man har kan genomföras i enlighet med de regelverk som gäller. 

Flygplatsdrift innebär skötsel och hantering av anläggning och erforderlig 

utrustning för att flygplatsen ska fungera, inom verksamheten finns fyra 

befattningar fält och rampmedarbetare. Dessa har i sitt uppdrag att sköta 

flygplatsens dagliga drift, vidta underhållsåtgärder, anmäla avvikelser och göra 

vissa särskilda kontroller som krävs för att flygplatsen ska få vara öppen. Vidare 

krävs att samtliga är utbildade deltidsbrandmän och att samtliga har godkänd 

kompetens som snöröjningsledare. Arbetsgruppen har således ett mycket brett 

ansvarsområde och kräver regelbunden utbildning för att vara behörig till sitt 

arbete. Då arbetet många gånger spretar och det med kort varsel kan behöva 

prioriteras om snabbt till exempel vid väderomslag behöver samtliga medarbetare 

både vara självständiga och trygga i sin yrkeskunskap. Då arbetsbelastningen på 

flygplatsens ledning med nuvarande organisation är stor så finns inte utrymme att 

handleda medarbetarna på fält i den utsträckning som ibland behövs. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har därför gjort bedömningen att det behövs en 

funktion i gruppen som kan ta ett större ansvar för gruppens arbete, samordna de 

insatser som kan göras och bistå flygplatschef med utbildningsplaner, 

prioriteringar och arbeta för en god sammanhållning i arbetsgruppen. Den tjänst 

som blir vakant då en medarbetare går över till fordonsorganisationen föreslås 

därför konverteras till en arbetande arbetsledare fält/ramp. 

 
Inom enheten flygtrafikledning finns den befattning som i organisationen kallas 

CO-ATS eller “Tornchef”, denna tjänst har rekryterats flera gånger under de 

senaste åren och det har konstaterats mycket svårt att få in rätt kompetens för 

tjänsten. Idag är tjänsten vakant och flygplatsen köper tjänst av ett externt bolag 

tillfälligt för att inte förlora de tillstånd som finns och för att kunna bedriva 

verksamheten trots vakansen. Samhällsbyggnadsavdelningen har mot bakgrund 

av rekryteringssvårigheterna bedömt att det är lämpligt att tjänsten istället 

upphandlas för att på så vis skapa långsiktig stabilitet. Det innebär att den 

befattning som ligger i personalbudget utgår och ersätts med tjänsteköp. Då 

tjänsten är vakant blir det inte aktuellt med någon verksamhetsövergång. 
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Utöver rollen som “tornchef” köps idag ett antal specialisttjänster för att klara 

verksamheten, det förväntas finnas ett fortsatt behov av att köpa dessa tjänster 

även efter det att rollen som tornchef upphandlats. Vidare kommer verksamheten 

också behöva upphandla AFIS-kompetens som idag saknas på flygplatsen. 

Tidigare fanns tre befattningshavare inom flygplatsens ordinarie personalstyrka 

som hade behörighet som AFIS, men i nuläget finns enbart en, flygplatschef, 

vilket medför att flygplatschef får utföra många timmar i AFIS-tjänst och inte 

hinner med sitt ordinarie uppdrag. AFIS-tjänst finns inte i personalbudget. 

 
Då ingen upphandling genomförts än är det oklart vad den totala kostnaden 

bedöms bli. Organisationen kommer dock verka för att erforderliga tjänsteköp 

hanteras inom befintlig ram. 

 
MBL-förhandling har genomförts med Vision och parterna är eniga. 

 
Handlingar i ärendet 

Protokoll MBL-förhandling 2022-11-09 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-11-15. 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner avdelningens förslag om konvertering av 

fält/ramp tjänst till arbetande arbetsledare fält/ramp samt att befattning CO- 

ATS/tornchef utgår ut personalbudget och ersätts med upphandlade tjänster. 

Samhällsbyggnadschef ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för 

upphandling samt att verkställa förändringen. 

 
Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Biträdande Samhällsbyggnadschef, Emil Florell 

Flygplatschef Marie-Louise Davidsson 

Personalenheten 

Vision, Mattias Wedholm 
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Dnr KS/2022:526 

 
§ 89 - Riktlinjer för aktiva åtgärder mot diskriminering 

Ett förslag till riktlinjer för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter 

har tagits fram och samverkats med samtliga fackliga parter. 

Tidigare krav på jämställdhetsplan har ersatts med krav på att arbetsgivaren ska 

dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet utgår från diskrimineringslagen 

och där ingår till exempel att förhindra diskriminering, genomföra 

lönekartläggning och underlätta för anställda att kombinera arbete med 

föräldraskap. 

Syftet med riktlinjen är att skapa en gemensam struktur kring arbetet med aktiva 

åtgärder och att förebygga och motverka diskriminering. Hagfors kommun har 

flera policys som ligger till grund för arbetet, dessa är: medarbetarpolicy, 

etikpolicy, studiepolicy och policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och 

diskriminering. Kartläggning och analys ska genomföras och åtgärder ska 

upprättas i en handlingsplan. Handlingsplanen ska följas upp årligen. 

Ärendet har varit föremål för samverkan med arbetstagarparter i centralrådet 

under september månad. 

 
Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 

Riktlinjer för aktiva åtgärder mot diskriminering 

Bilaga 1 Övergripande mål handlingsplan Aktiva åtgärder 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för aktiva åtgärder mot diskriminering att gälla 

från och med 2022-12-01. 

 
Beslutet skickas till: 

Personalenheten 
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Dnr KS/2019:483 

 
§ 90 - Förslag till beslut om granskning av 

DETALJPLAN FÖR UTVIDGNING AV SKOLOMRÅDET 

ÄBC, NORRA GÄRDET, Hagfors kommun (Spettet 3, 

Hackan 1 och Niten 2 samt delar av Hagfors 2:166, 2:5, 

2:43, Bulten 2 och Tången 2). 

Beskrivning av ärendet. 

Hagfors kommun, kommunledningsutskottet, beslutade 2022-05-03 § 40, att 

godkänna undersökning om betydande miljöpåverkan och att ingen 

miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram samt att godkänna 

samrådshandlingarna för samråd. Samråd har genomförts under tiden 2022-06-01 

- 2022-06-29. Resultatet av samrådet redovisas i bifogad Samrådsredogörelse 

daterad 2022-07-27/rev 2022-11-14. Samrådshandlingarna har bearbetats till 

granskningshandlingar. 

 
Bedömning 

Efter samrådet har planhandlingarna bearbetats och Hagfors kommun har gjort 

bedömningen att det är fullt möjligt att ta planförslaget vidare för prövning genom 

plan- och bygglagens planprocess. Nästa skede är granskning. 

Granskningshandlingar har upprättats daterade 2022-xx-xx. 

Granskningshandlingarna bedöms vara så pass färdiga att planförslaget kan tas 

vidare till kommunstyrelsen för beslut. Dock kvarstår några frågor som bör 

klargöras och lösas i samband med granskningen eller senast innan planen tas till 

beslut om antagande. Syftet med granskningen är bl. a att berörda sakägare och 

myndigheter ska ges en ytterligare möjlighet att lämna sina synpunkter på 

planförslaget och att mindre justeringar ska kunna göras innan planen tas vidare 

till beslut om antagande. 

 
Följande frågor kvarstår att lösa under granskningsskedet: 

Trafikverket påpekar i sitt yttrande att ett säkerhetsavstånd på 6 meter ska finnas 

som ska hållas fritt från hinder och byggnader, räknat från vägområdet 

(trottoarers/gång- och cykelvägars kant). Samråd har hållits med Trafikverket. 

Vägområdet har breddats. En fråga som kvarstår att besvara är om vägområdet 

(VÄG) inkluderar 6 meter säkerhetsavstånd på både öster och väster sida eller om 

mer mark behöver tas i anspråk och planläggas som allmän plats (VÄG) samt om 

det innebär inskränkningar för Boken 7 i hur man kan använda sin tomt? 

Trafikverket påpekar även i sitt yttrande att dagvattensituationen i området 

behöver ses över avseende möjligheter att avleda och omhänderta dagvatten, 

smältvatten och skyfallsvatten. En fördjupad dagvattenutredning har tagits fram. 
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Det resultat som ligger till grund för planens utformning är att inga risker 

föreligger. Hagfors kommuns bedömning är att planen ska säkerställa att 

omhändertagande av dagvatten kan ske på ett betryggande sätt både inom 

planområdet och i angränsande delar, t ex mot angränsande fastighet Boken 7. En 

fråga som bör utredas och besvaras innan planen tas vidare till antagande är 

huruvida vägområdet (VÄG) med blivande cirkulationsplats behöver förses med 

egenskapsbestämmelser så planen kan säkerställa att erforderlig 

dagvattenhantering kan ske i framtiden och samtidigt förebygga erosion på grund 

av nivåskillnaderna. Idag uppskattas marken inom Boken 7 ligga ca 1 meter lägre 

än gatumarken i korsningen Dalavägen/Petter Fridmans väg. I samband med den 

projektering av vägområdet som Trafikverket ansvarar för bör Hagfors kommun 

bevaka att erforderlig dagvattenhantering kommer kunna ske långsiktigt och inom 

mark som är tillgänglig - förslagsvis allmän platsmark (VÄG). De befintliga 

funktioner (dike, vägtrumma och slänt) som tas bort ska ersättas med 

motsvarande funktioner i samband med att cirkulationsplatsen byggs. Exempel på 

tekniska lösningar är: Eventuellt dike och vägtrumma som ges erforderlig 

dimensionering för att kunna omhänderta exceptionella flöden. Anordning för 

utjämning av nivåskillnader alternativt slänt med erforderlig lutning (precisering) 

som förhindrar/förebygger erosion p.g.a. nivåskillnader och utsatthet för 

exceptionella flöden dag-, smält- och skyfallsvatten. 

Ellevio har godkänt det preliminära förslaget till granskningshandlingar (Hagfors 

kommuns fastighetsavdelning). Om det efter granskningen visar sig att Ellevio ser 

behov och önskar- kan Hagfors kommun upprätta ett förslag till avtal om 

överenskommelse om markåtkomst. Ellevio bör godkänna avtalsförslaget innan 

planen tas vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande. När planen fått 

laga kraft kan parterna teckna avtalet. 

Asplunden 2 har lämnat synpunkter på bl. a störningar från buller från trafiken på 

m Dalavägen/väg 246 och från skolverksamheten. 

I granskningshandlingarna har en egenskapsbestämmelse (m1) införts som 

medger att bullerskydd får uppföras - dels inom användningsområde (S korsmark) 

skola och dels inom användningsområde (E2) återvinningstation. Ett 

genomförande av planen med vägområdet (VÄG) och cirkulationsplats avser att 

ersätta den befintliga korsningen Monica Zetterlunds väg/Dalavägen/Petter 

Fridmans väg. I Undersökning om betydande miljöpåverkan har bedömningen 

gjorts att ingen bullerutredning behöver tas fram. Buller från trafik kan alstra 

ljudnivåer som upplevs störande inomhus. Ljudnivåerna mäts genom att man 

uppmäter värden för ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå i fasad. Ett 

genomförande av planen, vägområdet (VÄG) och cirkulationsplats bedöms leda 

till att de uppmätta ljudnivåerna från trafik minskar. Anledningen är att 

trafikföringen förbättras avsevärt och leder till ändrat körmönster med lägre 

hastighet, mjukare inbromsningar och större aktsamhet utanför skolområdet - i 

synnerhet gäller det körsträckan mellan de två närmaste 
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passagerna/övergångsställena över Dalavägen/väg 246. Cirkulationsplatsen 

placeras mellan passage/övergångsställe vid korsningen Kyrkogårdsvägen 

respektive i förlängningen av Gustavsforsvägen. I sammanhanget bör nämnas att 

det inte är möjligt att reglera hastigheter i en detaljplan. Det måste ske genom 

särskilda kommunala beslut. Trafikverkets generella rekommendation är att 

hastigheten begränsas till 30 eller 40 km/tim inom den aktuella körsträckan. 

Hagfors kommun avser att ta fram en trafikutredning gällande behov av 

hastighetsbegränsning i alla tätorter i kommunen. 

Länsstyrelsen påpekar bl. a att de befintliga träden inom planområdet bör studeras 

vidare vilka som betraktas vara alléträd och därmed omfattas av förordningen om 

biotopskydd samt vad kommunen gör för analys och bedömning när det gäller att 

beakta trädens biotopskydd i förhållande till exploateringen. Hagfors kommun har 

gjort bedömningen att det föreligger särskilda skäl för att genomföra det aktuella 

planförslaget och för att få dispens från förordningen om biotopskydd för att få 

lov att ta ned några av de alléträd som omfattas av biotopskydd. Bl. a finns 

befintliga underjordiska ledningstråk där befintliga träd står och ledningsstråken 

måste vara tillgängliga och lätt åtkomliga för åtgärder för drift, underhåll och 

kompletteringar. Hagfors kommun har för avsikt att de träd som tas ned ska 

ersättas med nya träd - dels på lämpliga platser och i föreslagna LOD-anordningar 

bestående av planteringar i skelettjord på torgytan (TORG), parkeringen (P - n1) 

och skolområdet (S - n2) men även utanför planområdet på naturmark mot 

Manaåsen och det nyligen inrättade kommunala naturreservatet Mana-Örbäcken 

som börjar inom 300 meter från det aktuella planområdet. 

 
Särskilda skäl 

Hagfors kommun bedömer att särskilda skäl föreligger för att få dispens från 

förordningen om biotopskydd för att få lov att ta ned några av alléträden. Hagfors 

kommun har för avsikt att ersätta de träd som tas ned med nya unga särskilt 

utvalda lämpliga trädarter som kan bidra till infiltration och rening av dagvatten i 

de föreslagna områdena för LOD-anordningar (planteringar i skelettjord) på 

torgytan, på parkeringen och i norra delen av skolområdet. 

Kompensationsåtgärder är möjliga att utföra på t ex naturmark öster om 

bebyggelsemiljön mot Manaåsen. 

Den valda platsen Norra Gärdet och placeringen för utvidgning av ÄBC och det 

nya Teknikhuset har bedömts vara lämpligt och möjligt att genomföra. Något 

lämpligare alternativ har inte funnits än det som redovisas i planförslaget. Ur 

plansynpunkt kan man se det som resursslöseri att inte låta den obebyggda 

värdefulla centralt belägna kvartersmarken återanvändas för ändamål skola - med 

tanke på den omedelbara närheten till befintligt skolområde ÄBC och att det 

redan finns utbyggd väl fungerande infrastruktur med underjordiska 

ledningsstråk, gatumark, vägområde med hållplatser och bussförbindelser, och ett 

flertal iordningställda gång och cykelvägar som går i olika riktningar till 
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angränsande stadsdelar. Detta bidrar ytterligare till att Norra Gärdet är lämpligt 

för verksamheter som bör ligga centralt för att kunna nås av allmänheten och vara 

tillgänglig för alla - i synnerhet är skola lämpligt. Det är ett angeläget allmänt 

intresse att kommunens skola ÄBC kan byggas ut med ett nytt Teknikhus med 

ändamålsenliga moderna undervisningslokaler. ÄBC är kommunens enda 

gymnasieskola som samlar elever från Hagfors alla fem distrikt (Hagfors, 

Ekshärad, Norra Råda, Sunnemo och Gustava/Gustavsfors). För några av de 

praktisk/tekniska gymnasieprogrammen bedrivs undervisningen idag i tillfälliga 

lokaler som inte är skollokaler. Det finns ett stort behov av att bygga Teknikhuset 

så undervisning kan bedrivas i moderna ändamålsenliga utbildningslokaler. 

 
Miljömålsarbete 

Hagfors kommuns bedömning är att ett genomförande av planen överensstämmer 

med Ditt Värmland kulturmiljö 209 Hagfors, Fördjupad översiktsplan för Hagfors 

stad 1998 och intentionerna med den nya översiktsplanen, 

Bostadsförsörjningsprogram (2017-2027) samt Hagforsstrategin. 

Ett genomförande av planen bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet God 

bebyggd miljö. I sammanhanget bör nämnas att miljömålen Levande sjöar och 

vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet bedöms påverkas i positiv riktning. 

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

berör bl. a Kulturens arv och Modigt fôlk som ingår i det prioriterade området 

Livsmiljö åt alla. 

Ett genomförande av planen bidrar till att uppfylla följande delmål i 

Hagforsstrategin: 

 Mål 1. Befolkningsutvecklingen ska vara positiv, (En heltäckande 

skolverksamhet bidrar till ökad attraktivitet när det gäller att välja Hagfors 

som bostadsort samt att stanna kvar och arbeta efter avslutad skolgång). 

 Mål 2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva och 

bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet, (Genomförandet av planen 

medför dels att den obebyggda rivningstomten i Norra Gärdet åter kan 

bebyggas med skola och att stadsdelen fylls med verksamheter och liv. Att 

ha en bra skola bidrar till att öka intresset att flytta till Hagfors). 

 Mål 13. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens för näringslivet 

ska öka och nå länsgenomsnittet, (ÄBC och Teknikhuset möjliggör 

samverkan mellan skolan och näringslivet och det kan bli lättare att 

matcha jobb och arbetskraft). 

 Mål 14. Företagen i Hagfors kommun ska ha en tillväxt som är bland de 

högsta i länet, (ÄBC och Teknikhuset möjliggör samverkan mellan skolan 

och näringslivet och det kan bli lättare att matcha jobb och arbetskraft). 

 Mål 15. Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till 

yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram ska fortsatt 
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ligga över länsgenomsnittet i Värmland, (ÄBC och det nya Teknikhuset 

kan göra det lättare att fortsätta med en eftergymnasial utbildning). 

 Mål 16. Andelen 20-åringar med en fullföljd gymnasieutbildning ska öka 

och ligga över länsgenomsnittet i Värmland, (Det nya Teknikhuset kan 

öka intresset för eftergymnasial utbildning eftersom undervisningen 

kommer kunna bedrivs i moderna lokaler och förses med ändamålsenlig 

utrustning). 

 Mål 17. Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning ska öka 

och närma sig länsgenomsnittet i Värmland, (ÄBC och det nya 

Teknikhuset ger alla skolelever en chans att välja en utbildning). 

 Mål 18. Förbättra attityder till utbildning, (Det nya Teknikhuset inom 

ÄBC bidrar till att samla kommunens elever och lärare till en och samma 

plats. Alla skolelever har chans att gå på ÄBC och umgås i skolmiljön). 

 Mål 19. Öka matchningen på arbetsmarknaden så att antalet lediga 

arbetsplatser och arbetslösheten minskar, (Teknikhuset möjliggör 

samverkan mellan gymnasieprogram och näringslivet vilket antas leda till 

att utbildningsinsatser kan riktas mot näringslivets behov) 

 Mål 20. Ungdomsarbetslösheten ska ligga under länsgenomsnittet i 

Värmland, (Teknikhuset möjliggör samverkan mellan gymnasieprogram 

och näringslivet). 

 Mål 23. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av 

persontransporterna, (Förbättring av gång- och cykelvägar som kan 

anslutas till och ingå i kommunens prioriterade gång- och cykelstråk). 

 Mål 25. Summan för infrastrukturinvesteringar i Hagfors ska ligga på en 

stabil nivå eller öka, (LOD-anordningar planteringar i skelettjord) 

 Mål 28. År 2027 ska det vara möjligt för Hagfors kommun att nå 

klimatneutralitet till år 2030, (Antalet transporter bedöms kunna minska). 

 Mål 29. Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag och grundvatten 

ska förbättras (LOD-anordningar planteringar i skelettjord bidrar till att 

rena dagvatten som rinner till Uvån och ned till grundvatten) 

 
Tidigare beslut 

Beslut om planuppdrag §.79, 2019-10-01. 

Beslut om samråd § 40, 2022-05-03. 

Övriga dokument (kan begäras ut) 

Ditt Värmland, länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram 209 Hagfors. 

Hagfors kommuns översiktsplan 2000 (www.hagfors.se/Politik och 

kommun/Planer/Översiktsplan/Hagfors kommuns översiktsplan 2000-2010). 

Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998. (www.hagfors.se/Politik och 

kommun/Planer/Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998). 

Beslut kommunfullmäktige § 87, 2019-09-30 att ej aktualitetsförklara Hagfors 

kommuns översiktsplan 2000. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-11-15. 

Planbeskrivning granskningshandling (daterad 2022-xx-xx). Plankarta med 

grundkarta granskningshandling (daterad 2022-xx-xx). Samrådsredogörelse, 

daterad 2022-07-27, reviderad 2022-11-14. 

Dagvattenutredning Teknikhus ÄBC (Sweco) daterad 2022-02-02, reviderad 

2022-09-06. 

 
Tidigare beslutade handlingar 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (SBK) upprättad 2021-09-30, 

reviderad 2022-04-11. 

Översiktlig geoteknisk undersökning inkl. radon och miljöteknik (Ramböll) 

bestående av PM Geoteknik daterad 2020-07-03, Markteknisk 

undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) daterad 2020-07-03 och PM 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning daterad 2020-06-08). 

Trafikutredning teknikhus ÄBC (Sweco) daterad 2021-12-09. Riskanalys (BSL) 

daterad 2022-04-07. 

Fastighetsförteckning med utpekad samrådskrets samrådshandling (Sweco och 

Hagfors kommun). 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad 2022-07-27 

reviderad 2022-11-14 (enligt plan- och bygglagen kap 5 § 17) och 

granskningshandlingar daterade 2022-11-16 tillhörande FÖRSLAG TILL 

DETALJPLAN FÖR UTVIDGNING AV SKOLOMRÅDET ÄBC, NORRA 

GÄRDET, (Spettet 2, Hackan 1 och Niten 2 samt delar av Hagfors 2:166, 2:5, 

2:43, Bulten 2 och Tången 2), samt att granskning ska ske i enlighet med plan- 

och bygglagen kap 5, §§ 18-25 (PBL 2010:900). 

 
Beslutet skickas till: 

nina.nordwall@sweco.se 

daniel@sbkvarmland.se 

emma@sbkvarmland.se 

miljo.bygg@hagfors.se 

hakan.finnkvist@hagfors.se 

louise.sjoholm@hagfors.se 

emil.florell@hagfors.se 

conny.meijer@hagfors.se 

ricardo.archer@hagfors.se 

liisa.larsson@hagfors.se 

johannes.ainegren@hagfors.se, annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:521 

 
§ 91 - Renhållningstaxa för Hagfors kommun att gälla 

från och med 2023-01-01 

Bakgrund och syfte 

Samhällsbyggnadsavdelningen har genomfört en översyn av gällande 

renhållningstaxa. Källsortering av matavfall erbjuds nu till en stor del av 

hushållen inom Hagfors kommun. För avfallsenheten innebär källsorteringen av 

matavfall ökade kostnader i insamling och behandling. Under kommande år 

förväntas kostnaderna öka ytterligare. För att anpassa taxan till enhetens 

förändrade kostnader föreslås en höjning på cirka 5 %. Kostnadsökningen 

fördelas på fasta avgifter och hämtningsavgifter. Även på återvinningscentralerna 

föreslås en höjning av taxan med cirka 5 %. Avgiften för sorterat 

verksamhetsavfall höjs från 50 kr till 60 kr per tillfälle. 

För ett normalabonnemang ökar kostnaden från 2000 kr/år till 2100 kr/år. Med 

denna ökning ligger avgiften för renhållning i Hagfors kommun fortfarande under 

medel- och medianvärde för Värmlands kommuner. 

Prognosen är att liknande höjningar behöver göras en gång om året i tre år, för att 

få balans på enhetens intäkter och utgifter. 

Utöver prishöjning föreslås följande förändringar i taxan. 

Förändring av miljöstyrande taxa för fritidshus. Eftersom miljönyttan med 

källsortering hos fritidshus är mindre än hos permanentbostäder sänks den 

miljöstyrande avgiften. (Tabell 3) 

En tjänst och avgift för budad hämtning i samband med ordinarie körlista läggs 

till. (Tabell 8) 

En tjänst och avgift för budad hämtning av grovavfall läggs till. (Tabell 8) 

Förtydligande av avgift för budad slamtömning. (Tabell 14) 

Föreskrifter för avfallshantering plockas bort ur taxan. Föreskrifter återfinns 

istället i kommunens renhållningsordning. 

 
Handlingar i ärendet 

GVA-chefens tjänsteskrivelse 2022-11-15 

Förslag till Renhållningstaxa för Hagfors kommun att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslagen renhållningstaxa för Hagfors 

kommun antas och skall gälla från och med 2023-01-01. 

 
Beslutet skickas till: 

GVA-chef emil.florell@hagfors.se 

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 
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Ekonomiassistent anna.domeij@hagfors.se 

Driftledare avfall leif.nilsson@hagfors.se 

Kommunikatör jenny.fridberg@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:520 

 
§ 92 - Antagande av VA-taxa för Hagfors kommun att 

gälla från och med 2023-01-01 

Bakgrund och syfte 

Samhällsbyggnadsavdelningen har genomfört en översyn av gällande VA-taxa. 

Ökade kostnader för el, personal och drivmedel påverkar VA-enhetens arbete och 

medför att kommunens VA-taxa behöver justeras. VA-enheten föreslår en höjning 

av VA-taxan på 5% för mätaravgifter och förbrukningsavgifter. För en 

normalvilla blir skillnaden ca 400 kronor per år. För ett flerfamiljshus blir 

skillnaden ca 3000 kronor per år. 

Med föreslagen förändring ligger Hagfors fortfarande under medel och 

medianvärde för VA-avgifter jämfört med övriga värmländska kommuner. 

Prognosen är att liknande höjningar behöver göras en gång om året i tre år, för att 

få balans på enhetens intäkter och utgifter. 

Utöver prishöjning föreslås en förändring i reduktionen av anslutningsavgifter, för 

att bättre spegla de kostnader som VA-enheten har för respektive VA-tjänst. 

(Tabell 7). 

 
Handlingar i ärendet 

GVA-chefens tjänsteskrivelse 2022-11-15 

Förslag till VA-taxa för Hagfors kommun att gälla från och med 2023-01-01. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslagen VA-taxa för Hagfors kommun antas 

och skall gälla från och med 2023-01-01. 

 
Beslutet skickas till: 

GVA-chef emil.florell@hagfors.se 

Ekonomiassistent anna.domeij@hagfors.se 

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 

Kommunikatör jenny.fridberg@hagfors.se 

Driftledare VA johannes.ainegren@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:523 

 
§ 93 - Revidering av flygplatsavgifter för Hagfors 

flygplats ESOH/HFS att gälla från och med 2023-01-01 

Samhällsbyggnadsavdelningen har upprättat förslag till nya avgifter för all 

flygtrafik på Hagfors flygplats ESOH/HFS. 

Revidering av flygplatsavgifter för Hagfors flygplats ESOH/HFS att gälla från 

och med 2023-01-01. 

Tidigare revidering av flygplatsavgifterna gäller från och med 2019-11-01. 

 
Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms och Flygplatschef Marie-Louise 

Davidssons tjänsteskrivelse 2022-11-15. 

Förslag till prislista att gälla från och med 2023-01-01 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till flygplatsavgifter för Hagfors 

flygplats (ESOH/HFS), att gälla från och med 2023-01-01. 

 

Beslutet skickas till: 

Flygplatschef marie-louise.davidsson@hagfors.se 

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:522 

 
§ 94 - Ansökan om LOV3-område 

Kommun har sedan en tid tillbaka haft återkommande möten med polisen och 

representanter från näringen kring situationen vid torget. Upplevelsen från de som 

är verksamma vid och kring torget är att otryggheten ökat. Antalet rapporterade 

incidenter har också ökat. De som främst påverkas är Coop och företaget har ökat 

sina egna insatser för att säkra en tryggare arbetsmiljö. Eftersom de personer som 

skapar otryggheten rör sig runt i området är det svårt med ingripanden annat än 

inne i lokalerna. Polisen har under perioder då det bedöms vara störst risk för oro 

också sökt öka sin närvaro. Upplevelsen är dock att de insatser som gjorts hittills 

inte är tillräckliga utan önskemålet är att området kring torget och närliggande 

delar kring Storgatan och vid busstationen blir ett s.k. LOV3-område. 

Ett LOV3-område är ett område där alla ordningsvakter som är förordnade enligt 

lagen om ordningsvakter har rätt till ingripanden. Det finns inga krav på vem som 

anlitat eller gett uppdrag till ordningsvakten. I det nu aktuella ärendet har Coop 

sagt att de själva är beredda att titta på möjligheten om området blir ett LOV3- 

område. Från kommunens sida har vi sagt att vi är positiva till att se på 

möjligheten men att det är polisens och inte kommunens ansvar att upprätthålla 

ordningen och säkerheten på allmän plats. 

Det är rättsavdelningen inom Polismyndigheten som handlägger ansökningar om 

LOV3-områden. Från kommunen sida har vi haft en första kontakt och fått lite 

anvisningar för vad som krävs för att ett område ska bli klassat som LOV3- 

område. En viktig del är att omfattningen av ordningsstörningarna beskrivs t ex 

med översiktlig statistik. Här kommer underlag att tas in från den lokala 

polisorganisationen. Dessutom ska den geografiska ytan tydliggöras. 

 
Handlingar i ärendet 

Utvecklingsenhetens skrivelse 2022-11-15. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsavdelningen i uppdrag att lämna in en 

ansökan om LOV3-område för området som beskrivs i skrivelsen. 

 
Beslutet skickas till: 

Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:93 

 
§ 95 - Svar på motion - Starta upp och utveckla ett 

föreningsråd 

Precis som motionärerna skriver är en stor del av det fritids- och kulturutbud som 

finns i en kommun helt beroende av de ideella krafter som finns inom 

föreningslivet. Det handlar om allt från vardagens träningar för barn och unga till 

genomförandet av stora evenemang. En plats attraktivitet påverkas i stor 

utsträckning av hur väl detta fungerar. Kommunen har en viktig i uppgift i att 

stötta och skapa goda förutsättningar för föreningarna. Utvecklingsenheten har 

liksom kulturen inom barn- och bildning löpande kontakter med föreningslivet för 

att stötta, rådge och känna av vilka frågor som är mest aktuella. En viktig del är 

också den samverkan som sker kring aktiviteter och arrangemang. 

Det finns naturligtvis frågor och arbetssätt som föreningar kan stötta varandra 

kring. En stor del av detta löses också genom de kontaktvägar som redan finns 

idag. Kommunen har här en nyckelroll eftersom vi har regelbunden kontakt med 

flertalet föreningar. Genom detta kan vi både sprida lösningar och koppla ihop 

olika föreningar med varandra. Här kan vi säkert också göra än mer. 

Bedömningen är dock inte att ett fast råd är den effektivaste formen. Vi hör idag 

från många föreningar att den tuffaste utmaningen är att få folk att 

överhuvudtaget engagera sig och ta på sig ideella uppdrag. Framför allt inte 

uppdrag som är mer övergripande. Ett fast råd riskerar därför att inte bli 

representativt för hela föreningslivet eftersom det blir ett fåtal som engagerar sig 

den vägen. 

Ett alternativ för att nå en del av de fördelar som motionen beskriver är iställ 

kommunen vid något tillfälle per år bjuder in alla föreningar för att diskutera 

aktuella frågor. Det kan handla om allt från fördelning av träningstider till 

diskussioner kring samverkan och arrangemang. En viktig part i det lokala ar 

är också RF-Sisu Värmland, som bör delta vid frågor där de kan bidra med 

kunskap och resurser. 

 
Handlingar i ärendet 

Utvecklingschefens tjänsteskrivelse 2022-11-15. 

Socialdemokraternas motion - Starta upp och utveckla ett föreningsråd 2022-01- 

31 

 
Förslag på sammanträdet 

Socialdemokraterna yrkar på att kommunen ska införa minst två återkommande 

forum/dialogmöten varje år. Detta ska vända sig till kommunens samtliga 

föreningar och där kommunen ska vara sammankallande. 

 
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

mailto:kommun@hagfors.se


Sammanträdesdatum Sida 30/35 

Protokoll 2022-11-22 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 54856SE 

 

 

 

Beslutsgång 

Kommunledningsutskottets ordförande Jens Fischer (OR) ställer 

propositionsordning och finner avslag för Socialdemokraternas yrkande genom 

acklamation. 

Votering 

Tomas Pettersson (S) begär votering. 

Kommunledningsutskottets ordförande Jens Fischer (OR) ställer 

propositionsordnings och finner bifall för liggande förslag genom votering. 

Omröstningsresultat 

Kommunledningsutskottets ordförande beslutar om följande beslutsgång 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

Nej-röst innebär bifall till Socialdemokraternas yrkande 
 

Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Ja  
Nej 

Boo Westlund (OR) Ja  

Margot Karlsson (S)  Nej 

Stellan Andersson (C) 

3 ja-röster och 2 nej-röster 

Ja  

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen om att starta ett föreningsråd avslås. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

 
 

Beslutet skickas till: 

Socialdemokraterna 

Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:20 

 
§ 96 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2022-11-22 

KS2022:5954,KS/2015:188,Värmlandsmetanol AB, DAGVATTEN HUGSTRET 

HAGFORS KOMMUN 2022-11-11 

KS2022:5955,KS/2015:188,Värmlandsmetanol AB, KARTA 

KS2022:5911,KS/2020:335,personuppgift, Svea hovrätt ej beviljat 

prövningstillstånd för Östra och Västra Gällsjön - önskar att kommunen 

överklagar 

KS2022:5932,KS/2020:335,Vänersborgs Tingsrätt, Aktbilagor 2- 

KS2022:6013,KS/2020:335,Mark- och Miljööverdomstolen, Överklagan M 4037- 

20 Vänersborgs kammarrätt, Mark- och miljödomstolen, målnummer M 1544-20, 

Fortums ansökan om utrivning av dammarna vid Västra och Östra Görsjön 

KS2022:6014,KS/2020:351,Mark- och Miljööverdomstolen, Överklagan M 7225- 

22 - Fortums ansökan 2762-20, om tillstånd till utrivning av befintlig 

regleringsdamm vid utloppet av sjön Lilla Ullen i Hagfors kommun, berörda 

fastigheter Sundsjön 1:157, 1:1, 1:2, 1:162, 1:166 

KS2022:5896,KS/2021:270, Planbeskrivning, DP Brage 10, antagandehandling 

KS2022:5784,KS/2021:360,Sunne kommun, FÖP Sunne tätort Laga kraft 

KS2022:5740,KS/2022:11,Scandinav, Avtal 4696 Hagfors Kommun 

Årsabonnemang 100 bilder 

KS2022:5748,KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Minnesanteckningar från 

tillsynsbesök 

KS2022:5749,KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Farligt gods 

transportdokument (Rang-Sells AB) 2019-05-08 

KS2022:5750,KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Hagfors flygplats 

Kontrollprogram Miljö version 2022_1 

KS2022:5751,KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Farligt gods 

transportdokument (Rang-Sells AB) 2022-06-01 

KS2022:5776,KS/2022:17,Hagfors flygplats, Statistik Linjefart TYF-HFS-ARN 

Hagfors flygplats januari-oktober 2022 

KS2022:5779,KS/2022:17,ATCC Stockholm, 2022-11-03 LoA ESOS-ESOH 

Bilaga 07 Samarbetsavtal mellan ATCC Stockholm - ATS Hagfors 

KS2022:5780,KS/2022:17,ATCC Stockholm, 2022-11-03 LoA ESOS-ESOH 03 

KS2022:5882,KS/2022:17,ESSP-SAS, RE EWA re-signature Draft delivery 

KS2022:5915,KS/2022:17, Delegering Safety Manager 

KS2022:5916,KS/2022:17, Ansvar flygsäkerhetskoordinator 

KS2022:5738,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Minnesanteckningar 

Regionala krishanteringsrådet 2022-10-20 
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KS2022:5739,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Beslut återetablera nätverk 

för utbildning och övning 

KS2022:5860,KS/2022:201,Hagfors Bad & Wellness, Statistik antal badande 

Hagforsbadet mars-oktober 2022 

KS2022:5744,KS/2022:218,Vänersborg tingsrätt, Aktbilaga 34 

KS2022:5862,KS/2022:219,Vänersborgs Tingsrätt, Bilaga 27-28 

KS2022:5604,KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Bilaga - Ansökningsblankett 

klimatanpassning 

KS2022:5605,KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Utlysning - Medel till 

kommunala kunskapshöjande insatser inom klimatanpassning 2022 

KS2022:5606,KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Bilaga Slutrapportering 

klimatanpassning 

KS2022:5607,KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Information gällande 

energibesparingsuppdrag 

KS2022:5609,KS/2022:3,Förvaltningsrätten i Karlstad, Karlstad FR 1882-22 

Dom 2022-10-24 - Avslag överprövning köp av ismaskin till ishallen Valhall 

KS2022:5666,KS/2022:3,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - 

Bellmansgårdens storkök 

KS2022:5737,KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om bifall med 

villkor(22336447) Underhållsröjning av ledningsgata Ellevio UHR RN 2023, 

objekt 4, Forsmossen 

KS2022:5741,KS/2022:3, personuppgift, Ang. trasig gatubelysning Byn, 

Ekshärad 

KS2022:5743,KS/2022:3,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - 

Köket Sunnemo skola 

KS2022:5747,KS/2022:3,Värmland Hotel, Ang. vattenläcka utanför Värmland 

hotell 220724 

KS2022:5791,KS/2022:3, personuppgift, Information till badhusansvarig i 

kommunen - hanteringen av badhuset i Karlstad KS2022:5792,KS/2022:3, 

personuppgift, Svar på önskemål om sänkning av hastigheten på Dalavägen, 

Hagfors 

KS2022:5844,KS/2022:3,Vänersborg tingsrätt, Vänersborgs TR M 5160-20 Dom 

2022-10-27 - Ang. avstängning av vatten, Stationsvägen 1, Uddeholm 

KS2022:5861,KS/2022:3,Miljö- och byggnämnden, Slutbesked bygglov - 

Uppförande av pergolor, Grinnemo 1:84 

KS2022:5863,KS/2022:3,Global Assett Sweden, Ang. vattenavstängning 

Stationsvägen 1, Uddeholm 

KS2022:5865,KS/2022:3,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - 

Köket Kyrkhedens skola, Grinnemo 1:84 

KS2022:5872,KS/2022:3,IP Station, Uppsägning arrendeavtal avseende parkering 

vid järnvägsstationen, del av Hagfors 2:166 
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KS2022:5877,KS/2022:3, personuppgift, Hagfors kommuns svar på er begäran 

om antagna och lagakraftvunna detaljplanhandlingar KS2022:5878,KS/2022:3, 

personuppgift, Hagfors kommuns antagna och laga kraft vunna detaljplaner 

från datum 2022-01-01 till dagens datum 2022-11-03 

KS2022:5879,KS/2022:3,Kammarrätten i Göteborg, Göteborg KR 5293-22 Ej 

slutligt beslut 2022-11-02 - Får ej ingå avtal om inköp ismaskin 

KS2022:5897,KS/2022:3, personuppgift, Frågor om vägen Hagälven-

Stjärnsfors KS2022:5912,KS/2022:3,Transportstyrelsen, Statistik utfärdade 

och betalda P- anmärkningar november 2021 - oktober 2022 

KS2022:5914,KS/2022:3,Peab Anläggning AB, Avstängning av väg 903 Västra 

Skymnäs-Sörby 221109 pga. trumbyte 

KS2022:5918,KS/2022:3, personuppgift, Gruvhål vid Södra Tjärnmyren har hål 

i staket 

KS2022:5951,KS/2022:3, personuppgift, Belysningen elljusbanan Vågbacken 

samt mittrefug Dalavägen/ÄBC 

KS2022:5952,KS/2022:3, personuppgift, ANG. Hastighet på väg 62 vid Höje 

och Backarna 

KS2022:5953,KS/2022:3, personuppgift, Fråga om underhåll enskilda vägen 

mellan Hagälven och Stjärnsfors 

KS2022:5956,KS/2022:3, personuppgift, Fråga om Bron till Sundheden, Uvanå 

KS2022:5957,KS/2022:3,Hagfors simsällskap, Fråga om upphandling av fortsatt 

drift av simhallen, Hagfors badhus 

KS2022:5970,KS/2022:3,Boverket, Kommunbrev om kommande enkäter från 

Boverket 2022, Bostadsmarknadsenkäten 2023 samt Plan-, Bygg- och 

tillsynsenkäten 2022 

KS2022:5980,KS/2022:3, personuppgift, Önskemål om stor julgran utanför 

Bellmansgården, Ekshärad 

KS2022:5958,KS/2022:34,Värmlands läns Kalkningsförbund, Presidieprotokoll 

221014 

KS2022:5667,KS/2022:38,Elektriska nämnden, Påminnelse ej intygat åtgärd för 

brister, Stadshuset, Borgmästaren 3 

KS2022:5823,KS/2022:38,Elektriska nämnden, Förlängd åtgärdsperiod 

Borgmästaren 3 

KS2022:5839,KS/2022:4,Miljö- och byggavdelningen, Kontrollrapport livsmedel 

Gruppbostaden Villan 

KS2022:5642,KS/2022:477,Värmlandsmetanol AB, Övergripande riskanalys - 

Grovanalys-Final 2022-10-23 

KS2022:5599,KS/2022:479,Vänersborgs Tingsrätt, Handlingar Ansökan om 

tillstånd för utrivning av Knappåsdammen vid Busjön, Hagfors kommun 1 

KS2022:5600,KS/2022:479,Vänersborgs Tingsrätt, Handlingar Ansökan om 

tillstånd för utrivning av Knappåsdammen vid Busjön, Hagfors kommun 2 
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KS2022:5601,KS/2022:479,Vänersborgs Tingsrätt, Handlingar Ansökan om 

tillstånd för utrivning av Knappåsdammen vid Busjön, Hagfors kommun 3 

KS2022:5602,KS/2022:479,Vänersborgs Tingsrätt, Handlingar Ansökan om 

tillstånd för utrivning av Knappåsdammen vid Busjön, Hagfors kommun 4 

KS2022:5603,KS/2022:479,Vänersborgs Tingsrätt, Handlingar Ansökan om 

tillstånd för utrivning av Knappåsdammen vid Busjön, Hagfors kommun 5 

KS2022:5745,KS/2022:479,Vänersborg tingsrätt, Aktbilaga 17 

KS2022:5917,KS/2022:479,Vänersborgs Tingsrätt, Aktbilaga 18 

KS2022:5979,KS/2022:479,Vänersborgs Tingsrätt, Aktbilaga 19-20 

KS2022:5734,KS/2022:493, personuppgift, Sandar IL Aktivitetspark - Sandar IL 

KS2022:5735,KS/2022:493, personuppgift, Medborgarförslag - Önskemål om 

aktivitetspark (utegym) vid ÄBC eller i Blinkenbergsparken 

KS2022:5929,KS/2022:504,Vattenmyndigheterna, Information till kommuner för 

åtgärdsprogrammet för vatten 2022-2027 

 
Handlingar i ärendet 

Handläggarens tjänsteskrivelse 2022-11-15 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 
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Dnr 

 
§ 97 - Information 

Boo Westlund informerade om att kontakt tagits jurist Viktor Falkenström, 

Karlstad i ärendena om att överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut att 

begära prövningstillstånd i Högsta domstolen i ärendet om regleringsdamm vid 

utloppet av sjön Lilla Ullen och ärendet om utrivning av dammarna vid Västra 

och Östra Görsjön. 
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NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Jens Fischer 

SMS (+46703207395) 

b6ce2dcaeed24eec8d021bf84a7c6bc2 

2022-11-23 11:04:39 +01:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Tomas Pettersson 

SMS (+46768430430) 

44f683db54dc4c00aff9519fa07c9be3 

2022-11-23 12:30:12 +01:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Ingela Axelsson 

SMS (+46706360662) 

f75deca929d943fe96c26c251671d4cb 

2022-11-23 13:44:50 +01:00 

UNDERSKRIFTSSIDA 
 

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: 
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