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Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 
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Pernilla Boström (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 
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Övriga Peter Brunius (OR) 

Erik Fröjel (S) 

Margot Karlsson (S) 

Roger Brodin (M) 

Kattarina Hjern (OR) 

Emma Koskelainen (L) 

Richard Bjöörn, tf. kommunchef, §§171-177 och 179-181 

Lars Sätterberg, utvecklingschef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Ralf Sundhäll, kommunikatör 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 09:10-10:30 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2020-12-07 

  

Avser paragrafer 171 - 181 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Jens Fischer 
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Justerande  

 Tomas Pettersson 
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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-12-07 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-07 

Datum då anslaget tas ned 2020-12-29 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 4/25 

  

2020-12-07 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Innehållsförteckning 

Ärende Sida 

§ 171 Utdelning av kulturstipendiet 2020 ........................................................................................................ 5 

§ 172 Information ............................................................................................................................................. 6 

§ 173 Ändring av föredragningslista ................................................................................................................ 7 

§ 174 Verksamhets- och budgetuppföljning kommunstyrelsen januari-oktober 2020 ..................................... 8 

§ 175 Beslut om julklappar till personalen ..................................................................................................... 10 

§ 176 Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2021 .............................................................................. 11 

§ 177 Ansökan om anslag för verksamhetsåret 2021 Friskvården i Värmland .............................................. 12 

§ 178 Ny innebandysarg - Uddeholm Arena .................................................................................................. 13 

§ 179 Svar på remiss - Värmlandsstrategin 2040 Bakgrund .......................................................................... 14 

§ 180 Anmälningar ......................................................................................................................................... 20 

§ 181 Delegeringsbeslut ................................................................................................................................. 25 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 5/25 

  

2020-12-07 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

§ 171 Utdelning av kulturstipendiet 2020 
Hagfors kommun delar årligen ut ett kulturstipendium. Stipendiet kan delas ut till 

personer, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärksammade 

insatser för Hagfors kommun eller till lovande förmågor. Stipendiet är avsett att 

stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser. 

Valter Berg tilldelades årets kulturstipendium med motiveringen: 

"Med stor kunskap om finnskogen, svedjebruket, järnhanteringen och människors 

kamp i skuggan av smedjorna, bruken och kyrkan har Valter Berg på ett 

enastående sätt bevarat minnesvärda delar av vår kulturhistoria.  

Han är en stark kraft i bevarandet av biblioteket i Gustavsfors och en flitig och 

vass redaktör för tidningen Gustavabygden. 

För sin strävan genom forskning, böcker och artiklar tilldelas Valter Berg Hagfors 

kommuns kulturstipendium 2020." 

_____ 
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§ 172 Information 

Tf. kommunchef Richard Bjöörn inleder kommunstyrelsens sammanträde med en 

information om den rådande coronasituationen.  

Läget är tufft och man har en dialog med regionens smittskyddsenhet. Man 

kommer att gå upp i stab under dagen eller morgondagen för att säkerställa 

bemanning och tillgång till material. 

Älvstanden Bildningscentrum har gått ut med information att all undervisning på 

gymnasiet sker digitalt, åtminstone fram till jullovet. 

_____ 
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§ 173 Ändring av föredragningslista 

Ärendet Beslut om julklappar till personalen tillkommer på föredragningslistan. 

_____ 
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Dnr KS 2020/28 

§ 174 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunstyrelsen januari-oktober 2020 
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-oktober uppgår till 

593,7 miljoner kronor (mkr) vilket är 14,4 mkr högre än budget (2,5 %). SKR:s 

prognos från 2020-10-01 på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 20:39) har 

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

om totalt 13,2 mkr. Prognosen är dock oerhört osäker. SKR beskriver den som ett 

scenario snarare än en prognos.  

Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa underskott och 

därmed begäran om motsvarande resursfördelning från medelsavsättningen enligt 

följande: 

● Barn- och bildningsutskottet       5,1 mkr 

● Individ- och omsorgsutskottet     7,3 mkr 

Således har både utfall och budget för generella bidrag ökat med totalt 12,4 mkr. 

Efter detta återstår ca 7,8 mkr av avsättningen. 

 

Regeringen har beslutat att samtliga arbetsgivare ska kompenseras för hela 

sjuklönekostnaden för perioden april-juli 2020. Återbetalning har skett och 

påverkar periodens resultat, totalt sett 5,6 mkr, positivt i verksamheterna enligt 

följande: 

● Kommunledningsavdelningen 0,1 mkr 

● Samhällsbyggnadsavdelningen 0,3 mkr 

● Barn- och bildningsutskott 1,5 mkr 

● Individ- och omsorgsutskott 3,7 mkr 

 

Vidare antas hela, 7,5 mkr, av verksamhetspotten åtgå till att täcka 

volymsrelaterade kostnadsökningar inom verksamheterna enligt följande: 

● Individ- och omsorgsutskottet      7,5 mkr 

 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 3,4 

mkr högre jämfört med budget (0,5 %). Överflyttning har skett av medel från 

kommunledningsavdelningen till individ- och omsorgsavdelningen avseende 

sökbara medel för överkostnader inom hemtjänst, 4,6 mkr. De större avvikelserna 

mot budget i helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är: 

● Kommunledningsavdelningen  -4,8 mkr 

● Samhällsbyggnadsavdelningen  -1,8 mkr 

● Barn- och bildningsutskott                                 +0,9 mkr 

● Individ och omsorgsutskott                                   -10,9 mkr 

● Skatteintäkter o generella bidrag                       +13,2 mkr 

  

Budgeterat resultat för 2020 enligt beslut i november 2019 av 

kommunfullmäktige var +21,3 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +24,4 mkr (3,0 %). 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 9/25 

  

2020-12-07 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

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. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/596 

§ 175 Beslut om julklappar till personalen 

Tillsvidareanställd, visstidsanställd personal samt aktuellt antal timanställd 

personal inom kommunens verksamheter föreslås 2020 få en julgåva. 

Julgåvan består av ett presentkort i valören 500 kr från Hela Hagfors. Kostnaden 

uppgår till 750 000 kronor och föreslås belasta årets resultat. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge en julgåva till personal inom kommunens 

verksamheter. Kostnaden belastar årets resultat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomienheten 

Personalenheten 
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Dnr KS 2020/327 

§ 176 Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2021 

Värmlands läns Kalkningsförbund har i skrivelse daterad den 12 juni 2020 

meddelat Hagfors kommun den beräknade kostnaden för kalkning år 2021. 

Kostnaden basera på gällande kalkningsplan för länet, som för år 2021 anger att  

3 685 ton kalk ska spridas inom kommunens gränser. Beräknad total kostnad är 3 

627 282 kronor varav Hagfors kommuns andel är 376 515 kronor. 

Mellanskillnaden täcks av statsbidrag. 

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

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

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-24 § 69 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2020-08-25 

Värmlands läns kalkningsförbunds skrivelse, 2020-06-12 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att följa kalkningsförbundets förslag och anta den 

redovisade avgiften för kalkning avseende år 2021 på 376 515 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 

info@kalkningsforbundet.se 
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Dnr KS 2020/330 

§ 177 Ansökan om anslag för verksamhetsåret 2021 

Friskvården i Värmland 

Friskvården i Värmland (FIV) är en länsövergripande organisation som arbetar för 

att förbättra värmlänningarnas hälsa inom områdena mat, motion och motivation. 

Friskvården i Värmland har friskvårdscentraler i alla kommuner i länet numera. 

FIV ansöker om ett anslag för verksamheten under 2021. Ett samverkansavtal 

mellan FIV och Hagfors kommun finns för 2020. 

FIV finns idag på vårdcentralen i Hagfors och är bemannad med en 

hälsokonsulent, Verksamheten startade upp på nytt i januari 2019 och har under 

året utvecklats. En arbetsgrupp finns och samverkansmöten har skett under året 

där gemensam planering har skett av verksamhets utbudet i Hagfors kommun. 

Olika motionsaktiviteter, hälsokurser, hälsosamtal, utställningsar och mässor är 

några av de aktiviteter som genomförts under året. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-24 § 70 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-11-17 

Ansökan från Friskvården i Värmland 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Friskvården i Värmland fortsatt anslag för 2021 

med 293 000 kr. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Birgitta Sjöqvist, Friskvården i Värmland 

Carina Wiberg, verksamhetschef Rehab/MAR 

Maria Persson, Socialchef 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 13/25 

  

2020-12-07 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2020/221 

§ 178 Ny innebandysarg - Uddeholm Arena 

Under våren 2019 beslutade kommunstyrelsen om vilket basmaterial som ska 

finnas i varje idrottshall. Samtidigt tydliggjordes också vilka delar som skulle vara 

tillgängliga för allmänheten och föreningslivet respektive vilket som enbart skulle 

nyttjas av skolan. 

I samband med detta beslut föreslogs också att detta inrättas en pott under 

kommunstyrelsen för större utbyten, t ex innebandysargar eller målburar. Någon 

pott har inte inrättats däremot finns inom kort ett behov av att byta ut sargen i 

Uddeholm Arena. Bedömningen är att det behöver ske senast inför 

tävlingssäsongen 2021/22.  

Eftersom det ännu inte finns någon pott måste finansieringen lösas på annat sätt. 

En möjlighet som utvecklingsenheten ser är att vi genomför inköpet redan i år 

genom att omdisponera evenemangspengar som finns inom utvecklingsenhetens 

ram. Det förväntade överskottet inom evenemangbudgeten förklaras av Covid-

situationen som omöjliggjort i princip alla större fysiska arrangemang. Kostnaden 

för inköpet beräknas till 70-80 tkr. Frågan om en framtida pott får fortsatt hanteras 

i framtida budgetarbeten. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-24 § 71 

Utvecklingsenhetens skrivelse, 2020-11-18. 

Kommunstyrelsen protokoll 13 maj 2018, § 106 

Skrivelse från Hagfors IF och Hagfors IBS 1 april 2020. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar köpa in en ny innebandysarg till Uddeholm Arena 

vilket finansieras inom utvecklingsenhetens budget 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Barn- och bildningsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Hagfors IF 

Hagfors IBS 
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Dnr KS 2020/422 

§ 179 Svar på remiss - Värmlandsstrategin 2040 

Bakgrund 
Under hösten 2019 har Region Värmland arbetat i en dialogprocess för att ta fram 

en ny regional utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin. Den regionala 

utvecklingsstrategin pekar ut en riktning för länets utveckling och lyfter 

prioriterade områden. Uppdraget att ta fram strategin kommer från regeringen och 

samordnas av Region Värmland. Eftersom den regionala utvecklingsstrategin 

påverkar på lokal nivå är det också viktigt att vi som kommun deltar i arbetet och 

är med och tycker till när det ges möjlighet. Hagfors kommun har tidigare deltagit 

med representanter under dialogprocessen. 

 

Resultatet från dialogprocessen har vägts samman med analyser av regionala 

förutsättningar, prognoser och övergripande planer som Agenda 2030. 

Tillsammans utgör dessa delar kärnan i förslaget till den nya Värmlandsstrategin. 

Nu återstår för övriga aktörer att tycka till om remissförslaget. I den bilaga som 

bifogas finns de frågor som ställts samt förslag på svar från Hagfors kommun.  

 

Om remissförslaget 

Den kommande Värmlandsstrategin tar avstamp i 2020 och siktar mot Värmland 

2040. Fokus ligger på långsiktig hållbarhet och att alla aktörer i Värmland är en 

del av omställningsresan. Visionen sammanfattar den höga ambitionen som 

strategin har; Vi förändrar världen.  

 

Värmlandsstrategin inleds med att det lyfts tre nycklar som ska vägleda vägen till 

förändring. Det handlar om att samverka på nya sätt, att utforska proaktivt och att 

länets aktörer leder modigt.  

 

Målen har minskats ner till antal i remissförslaget, istället för som tidigare 33 är 

det nu 13 effektmål med flertalet indikatorer till respektive mål. Målen är 

utformade att vara långsiktiga och övergripande- det blir ett mer sammanvägt svar 

med flera olika indikatorer kopplat till ett effektmål. Det gör att flera indikatorer 

ska vägas samman för att kunna se resultat- det kräver visserligen mer analys vid 

uppföljning men ger också mer tyngd till varje mål. 

 

Det lyfts även fem perspektiv som ska genomsyra allt som görs:  

 Barn och unga ska ha framtiden för sig 

 Land och stad är bättre tillsammans 

 Jämställdhet tillför värde för alla 
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 Mångfald och integration för sammanhållning 

 Det måste vara hållbart i längden 

 

När det gäller insatsområden/prioriterade områden stämmer de överens med det 

som finns i Hagforstrategin. De områden som har identifierats som utmaningar i 

Värmland har även identifierats i Hagfors. 

 

Remiss Värmlandsstrategin-  Hagforsstrategin- prioriterade 

insatsområden   områden 

Bygga beredskap- 
mål om jämlik hälsa, öka 

innovationsförmåga, 

hållbara organisationer 

Livskvalitet för alla- handlar om att alla 

ska må bra och trivas i vår kommun 

Säkra kompetensen- tillgång till 

kompetens, attraktiv kunskapsregion, 

hållbar arbetsmarknad, organisationer i 

samverkan) 

Höjd kompetens på alla nivåer- höja 

den generella kunskapsnivån i samhället 

och kunskapsutveckling genom hela 

livet 

Utveckla attraktiva och tillgängliga 

platser- tillgänglig region, hållbar 

livskvalitet, attraktiv region samt 

fysiska och digitala 

kommunikationsmöjligheter 

God grön kommun. Hagfors som 

attraktiv, säker och hållbar plats att leva 

och bo på + bättre kommunikationer, 

fysiska och digitala 

kommunikationsmöjligheter 

Stärka konkurrens- och 

innovationskraften konkurrenskraftigt 

näringsliv, attraktivt och jämställt 

näringsliv, övergång till cirkulär 

biobaserad ekonomi. 

Stärkt näringsliv- företag ska vara 

konkurrenskraftiga, fortsatt utvecklat 

samarbete, nämns här även att man ska 

gå mot en cirkulär ekonomi. 

 

När Hagforsstrategin togs fram användes Värmlandsstrategin som en viktigt del 

av arbetet. I stora delar speglar de varandra men det skiljer åt med ett regionalt 

respektive lokalt fokus, Remissutgåvan av Värmlandsstrategin har ett något annat 

upplägg men innehållet stämmer fortfarande till stor del överens med innehållet i 

Hagforsstrategin. 

Mycket av det innehållet känns igen i Hagforsstrategin, om än med andra ord. De 

styrkor som identifierats på lokal nivå i Hagfors hittas även i remissförslaget av 

Värmlandsstrategin. Även i remissförslaget har styrkor identifierats- men kallas 

här byggstenar. Det handlar om det konkurrenskraftiga näringslivet, en livskraftig 

region, Karlstad universitet, skogen som växande framtidsresurs, det strategiska 

läget i Sveriges tillväxtkorridor, Vänern som viktig transportled, destination 

Karlstad som nav för regional utveckling samt kultur och kreativitet som 

drivkrafter. 
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Som bilaga finns de frågor som Region Värmland skickat ut som underlag för 

inspel samt förslag på svar från Hagfors kommun. 

 

Hagfors kommuns svar på remissförslaget av Värmlandsstrategin 

Skapar strategin som helhet förutsättningar för hela Värmland att utvecklas i 

riktning mot ett hållbart samhälle? 

Som helhet lyfts hela Värmland fram i strategin. Det nämns på flera ställen att alla 

som bor i Värmland ska vara delaktiga och ta del av länets utveckling mot ett 

hållbart samhälle.  

 

Det som vi skulle kunna anmärka på här är att tre av styrkorna som nämns är 

centrerade till Karlstad. En viktig förutsättning och motor för Värmlands 

utveckling är att det finns ett universitet i länet. Ett tillägg till det är att det är 

önskvärt att universitet blir mer synligt i hela länet för att få fler att välja att gå 

längre i utbildningskedjan. 

 

Det är också en viktig byggsten att Karlstad utvecklas och är ett nav för den 

regionala utvecklingen. Men här skulle vi önska att det utvecklas med att hela 

Värmland lyfts fram- att det finns en motor för utveckling även i andra samhällen 

runt om i Värmland som kan driva på den regionala utvecklingen. I och med den 

pågående pandemin har begreppet “svarta svanar” aktualiserats, det vill säga till 

synes oförutsägbara händelser som ger stor påverkan.  Det skulle kunna vara ett 

tillfälle för hela Värmland att vara ett alternativ till att leva och bo i staden. Det 

skulle kunna lyfta hela Värmland att stå som ett alternativ till 

urbaniseringstrenden och erbjuda ett gött liv.  Det viktigaste för att utveckla 

Värmland kanske inte är alla platser ska utvecklas till stora städer. Utan istället 

vara ett alternativ till det, där hela länet är en motor för utveckling och för arbetet 

för ett hållbart samhälle. I Värmland finns det goda möjligheter att bygga bostäder 

i attraktiva gärna strandnära miljöer. 

 

Vänern är unik i sitt slag som den största sjön i Värmland- men här vill vi även 

lyfta Klarälven som en destination i Värmland. Även det skulle kunna vägas in 

som en styrka för Värmland. 

 

Visionen i förslaget lyder "Vi förändrar världen". Visionen ska skapa 

handlingsberedskap och stolthet så att vi arbetar i samma riktning. Kan visionen i 

förslaget bidra till det? 

Visionen väcker intresse och nyfikenhet- den gör att man vill läsa mer om hur vi 

ska förändra världen! Så visionen i sig ger en känsla av stolthet men möjligtvis att 

visionens höga ambition inte följer med ner i hela strategin. Exempelvis skulle 

målen kunna skruvas upp och visa på vilken hög ambition vi har i Värmland. 
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I förslaget lyfts tre nycklar för förändring. Hur kan nycklarna vara en del i att 

genomföra strategin? 

Nycklarna påvisar att förändring/utveckling inte kommer ske av sig själv. Det 

kommer vara en utmaning där vi måste testa nya sätt, utforska och testa nya typer 

av insatser. Och samtidigt våga testa och våga göra fel. Men nycklarna indikerar 

också att förändring ska ske uppifrån och ner- kan det inte också ske åt andra 

hållet? Att det inte bara handlar om att leda modigt utan att alla i Värmland måste 

göra någon typ av modig handling/förändring för att det verkligen ska få 

genomslag i arbetet för ett hållbart samhälle. 

 

Fångar de utpekade insatsområdena det som många aktörer i samverkan behöver 

prioritera för att hantera Värmlands utmaningar och möjligheter mot 2040? 

De insatsområden som lyfts fångar de utmaningar som Värmland (och Hagfors) 

står inför de kommande åren. Däremot ställer vi oss tveksamma till benämningen 

på det första insatsområdet bygga beredskap. I vår mening stämmer det inte 

överens med innehållet. Utifrån att det insatsområdet handlar om människorna i 

Värmland- att alla ska må bra och ha möjlighet att utvecklas- skulle vi hellre se att 

det handlade om det även i rubriken. Formuleringen känns också lite passiv och 

andas inte samma mod eller framåtriktning som visionen. 

 

När det gäller insatsområdet bygga beredskap är en del av det som kallas grön 

beredskap. Där saknar vi en koppling till ett konkret mål. För att stärka branschen 

skulle vi vilja se att det återfinns tydligare bland målen, till exempel att öka andel 

närproducerad och ekologisk mat som serveras inom offentlig sektor.  

 

Det som lyfts i insatsområdet säkra kompetensen är en prioriterad fråga även i 

Hagforsstrategin och något vi tror att det är en nyckel för flera faktorer precis som 

det beskrivs. En ytterligare viktig faktor här är att högre utbildning ska vara 

tillgängligt för hela länet, där tror vi att Karlstad universitet har en viktig roll att 

synas i hela Värmland. 

 

När det gäller Utveckla attraktiva och tillgängliga platser vill vi lyfta regionala 

skillnader gällande hållbara transporter. Som det ser ut i dagsläget saknas 

tågförbindelse till och från Hagfors kommun. Självklart ser vi positivt på hållbara 

transporter och kollektivtrafik. Men däremot vill vi lyfta att det är viktigt att 

hållbara transporter inte blir likställt med enbart tågtransporter. Vi ser det som 

viktigt att strategin pekar mot konkreta insatser inom infrastrukturområdet som 

underlättar hållbara transporter även i de delar av regionen som inte har 

spårbunden trafik. 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/25 

  

2020-12-07 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

I förslaget finns effektmål som genomförandet av strategin ska syfta till att uppnå. 

Kan effektmålen bidra till ett attraktivt, konkurrenskraftigt och hållbart 

Värmland?  

Effektmålen rymmer många delar och möter både attityder, faktiska siffror och 

sådant som är svårare att mäta- som förmåga att ställa om organisationen. Men 

jobbar vi alla i Värmland för att uppnå effektmålen skulle vi definitivt uppnå ett 

attraktivt, konkurrenskraftigt och hållbart Värmland. 

 

I förslaget introduceras ett arbetssätt med regionala handlingsplaner och större 

fokus på uppföljning och delat lärande. Kan det arbetssättet bidra till att vi uppnår 

effektmålen och tydliggöra roller och ansvar? Hur ser ni på er egen roll i det 

arbetet? 

Vi ser positivt på att det blir mer fokus på handlingsplaner som i sin tur leder till 

att målen uppnås. Alla i Värmland är en del av det arbetet, likaså Hagfors 

kommun. Vi kommer dels fortsätta arbeta utifrån Hagforsstrategin men självklart 

också vara en del av arbetet för och med hela Värmland. Vi ser fram emot att 

delta i kommande dialog och arbete för att utveckla Värmland. 

 

Har ni ytterligare inspel om strategin och hur vi tillsammans kan utveckla 

Värmland? 

 För att hela Värmland ska leva krävs tillgång till vård, tillsammans med 

annan service. Vi upplever att tillgänglig vård för hela Värmland har en 

undanskymd placering i strategin.  

 Remissutgåvan är i vår mening skriven på ett lättillgängligt sätt som gör 

att många kan ta del av den.  Däremot är vissa begrepp inte helt självklara 

utan viss förkunskap. Där skulle vi önska att det till exempelvis fanns en 

tillhörande ordlista som förklarar de begrepp som finns i strategin, 

exempelvis bioekonomi, cirkulär ekonomi med flera.  

Under hösten 2019 har Region Värmland arbetat i en dialogprocess för att ta fram 

en ny regional utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin. Den regionala 

utvecklingsstrategin pekar ut en riktning för länets utveckling och lyfter 

prioriterade områden. Uppdraget att ta fram strategin kommer från regeringen och 

samordnas av Region Värmland. Eftersom den regionala utvecklingsstrategin 

påverkar på lokal nivå är det också viktigt att vi som kommun deltar i arbetet och 

är med och tycker till när det ges möjlighet. Hagfors kommun har tidigare deltagit 

med representanter under dialogprocessen. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingschef Lars Sätterbergs skrivelse, 2020-11-30 

Remiss-Värmlandsstrategin 2040 
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svar på remiss – Värmlandsstrategin 2040. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Region Värmland 
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Dnr KS 2020/23 

§ 180 Anmälningar  

Dnr KS 2020/2, handling 49 

Beslut om avslutat ärende med anledning av anmälan mot Kyrkhedens skola för 

enskild elev 

Dnr KS 2020/2, handlin 50 

Kontrollrapport livsmedel Fritidsgården 

Dnr KS 2020/6, handling 10-12 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2020/10, handling 17 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-

30Hagfors kommun/Trollhättans kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 18 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2019-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Tyresö kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 19 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Arvika kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 20 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Härryda kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 21 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Munkfors kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 22 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Härryda kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 23 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Torsby kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 24 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Årjängs kommun 
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Dnr KS 2020/10, handling 25 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Kristinehamns kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 26 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Borlänge kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 27 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Bengtsfors kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 28 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Härryda kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 29 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Härryda kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 30 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Luleå kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 31 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Eda kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 32 

Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 

Hagfors kommun/Sävsjö kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 33 

Skolavtal Hagfors kommun/Katrineholms kommun för enskild elev 

Dnr KS 2020/10, handling 34 

Skolavtal Hagfors kommun/Gävle kommun för enskild elev 

Dnr KS 2020/11, handling 82 

Avtal om samverkan mellan Älvstrandsgymnasiet och Högskolan Dalarna 

gällande lärarutbildning inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 

Dnr KS 2020/168, handling 9 

Redovisning till Skolinspektionen av åtgärder i ärende 2020:2973 för enskild elev 
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Dnr KS 2020/441, handling 5-10 

Underlag inför tillsyn av Föräldrakooperativet Bergatrollet 

Dnr KS 2020/441, handling 11 

Föräldrakooperativet Kojans plan mot kränkande behandling och diskriminering 

Dnr KS 2020/451, handling 2-4 

Delegeringsbeslut utökad tid för barn på förskola/fritids 

Dnr KS 2020/523, handling 1 

Dispens utifrån regler om erbjudande av förskola, särskilda skäl 

Dnr KS 2020/525, handling 1 

Yttrande angående ersättning för skolbarnomsorg och skolgång i Munkfors 

kommun 

Dnr KS 2020/540, handling 1 

Yttrande skolgång för enskild elev skolgång i Hagfors kommuns grundskola 

Dnr KS 2020/541, handling 1 

Yttrande skolgång för enskild elev skolgång i Hagfors kommuns grundskola 

Trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr KS 2020/415, handling 2 

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

Dnr KS 2020/491, handling 2 

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

Dnr KS 2020/497, handling 2 

Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, förskola 

Dnr KS 2020/519, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/520, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/521, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2020/532, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2020/533, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 
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Dnr KS 2020/537, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2020/538, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

Dnr KS 2020/539, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkheden f-3 

Dnr KS 2020/542, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

Dnr KS 2020/544, handling 1 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, 

ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/545, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/546, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2020/4,handling 174 

Verksamhetsberättelse 2019, Norra Värmlands Familjerådgivning 

Dnr KS 2020/4,handling 175 

Protokoll direktionen 2020-10-14, Värmlands Läns Vårdförbund 

Dnr KS 2020/262, handling 68 

Hovrätten Västra Sverige, Underrättelse Mål nr 3091-20 

Dnr KS 2020/262, handling 69 

Hovrätten Västra Sverige, Föreläggande Mål nr 3091-20 

Dnr KS 2020/262, handling 70 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3165-20 

Dnr KS 2020/262, handling 71 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 5130-20 

Dnr KS 2020/262, handling 72 

Värmlands Tingsrätt, Föreläggande Mål nr T 5768-19 

Dnr KS 2020/262, handling 73 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 6084-20 
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Dnr KS 2020/262, handling 74 

Mälaradvokaterna, Hemtagningsbegäran 

Dnr KS 2020/262, handling 76 

Högsta förvaltningsdomstolen, Beslut Mål nr 4059-20 

Dnr KS 2020/482, handling 6 

Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter. Inspektionen för vård- och 

omsorg 

Dnr KS 2020/500, handling 2 

Yttrande, Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på 

distans 

Dnr KS 2020/527, handling 1 

Överenskommelse om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och 

påskynda individens etablering i arbetslivet, Maria Persson, Jenny Dahlin, Marika 

Sundqvist 

Placeringsbeslut 2020-10-15 

Placeringsbeslut 2020-10-15 

Placeringsbeslut 2020-10-15 

Placeringsbeslut 2020-10-15 

Beslut hemlig vistelseort 2020-10-15 

Beslut hemlig vistelseort 2020-10-15 

Beslut hemlig vistelseort 2020-10-15 

Beslut hemlig vistelseort 2020-10-15 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2020/23 

§ 181 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2020-11-10 tom 2020-11-30 

Dnr KS 2020/5, handling 26 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen i gymnasieskolan för att minska 

trängsel 

Dnr KS 2020/5, handling 27 

Personalärenden - oktober år 2020 

Dnr KS 2020/8,handling 48 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m oktober månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 49 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m oktober månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 50 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen oktober månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 51 

Delegeringsbeslut familjerätten oktober månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 52 

Delegeringsbeslut vuxengruppen oktober månad 2020 

Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande 2020-10-15 

Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande 2020-10-15 

Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande 2020-10-15 

Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande 2020-10-15 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2020-11-24 §§ 43-45 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2020-11-23§§ 82-86 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-11-09 §§ S 101-105 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-11-23 §§ S 106-122 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-25 §§ 66-73 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
 


