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Dnr KS/2021:208 

 
§ 77 - Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-september 2021 

Tusental kronor (tkr) Budget 

jan-sept 

Redovisning 

jan-sept 

Årsbudget Årsprognos 

Kommunledningsutskott 68 428 48 308 99 816 81 027 

varav kommunlednings- 

avdelning (KLU) 

40 131 21 038 56 682 35 493 

varav samhällsbyggnads- 

avdelning (SBA) 

28 297 27 270 43 134 45 534 

 
Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen 

(KLA), januari-september 2021 

 
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. Under våren sommaren skedde 

inskolning av vikarierande ekonom då en av våra medarbetare är föräldraledig 

under en längre tid. Efter semestrarna har personen ifråga valt att avsluta sitt 

vikariat och rekrytering av ny vikarie har skett. Att den först inskolade ekonomen 

valde att sluta påverkade både personalen på ekonomienheten då övriga ekonomer 

fick försöka dela på ett nytt ansvarsområde framförallt i samband med 

delårsbokslutet. Övrig verksamhet har också påverkats då framförallt individ- och 

omsorg fått sämre hjälp än vad man varit van men också övriga verksamheter har 

under en period fått lite mindre/sämre hjälp än tidigare. 
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Utvecklingsenheten - Pandemin påverkar fortsatt vår möjlighet att genomföra 

aktiviteter och arrangemang. Svenska rallyt fick t ex inte tillstånd att genomföras i 

år. För kommunens del medför detta att ett av våra största arrangemang ställts in. 

Den fortsatta osäkerheten kring pandemin och de restriktioner som finns kopplade 

till denna begränsar också möjligheterna att genomföra flera andra arrangemang. 

Till del kommer en del medel därför att föreslås bli omdisponerade till andra 

insatser som kan stärka kommunens attraktivitet. Trots detta bedöms ett överskott 

på i storleksordningen 300 tkr uppstå. Bedömningen är att det också kommer att 

uppstå ett antal mindre överskott vilket gör att enheten sammantaget 

prognostiserar en positiv avvikelse på 500 tkr. 

Under sommaren har ett nytt “Hemesterprojekt” genomförts i samarbete med 

besöksnäringens aktörer. Vi har också påbörjat ett fördjupat samarbete med våra 

kranskommuner för att stärka varandras möjligheter att locka nya besökare samt 

att bidra till att besökare förlänger sin vistelse i regionen. 

Mötena kring platsbaserad utveckling baserad på en nära dialog med enskilda och 

föreningar i våra huvudorter Råda, Sunnemo, Ekshärad, Gustavsfors och Hagfors 

genomfördes under hösten/vintern. Nu har en uppföljningsträff kring dessa 

genomförts. Kommunstyrelsen fick en särskild information om arbetet i april. 

Tillsammans med de aktörer som vi samarbetat med i dialogprocessen planerar vi 

nu för en projektansökan om externa medel för att stärka det fortsatta arbetet. 

För att ta nästa steg i utvecklingen av Hagfors som nod inom robotisering och 

additiv tillverkning har ett särskilt utvecklingsprojekt, Smart industricenter 

Värmland i Hagfors, påbörjats. Vi kan genom detta lägga extra resurser på 

uppbyggnaden av ett regionalt utbildnings-, utvecklings-, test- och democenter I 

Hagfors. Tillsammans med näringslivet genomfördes i maj en pressträff kring 

projektet. 

Ett mer samlat arbete kring våra centrummiljöer har påbörjats. I den fastställda 

budgeten för kommande år har särskilda resurser avsatts för öka på detta arbete. 

Ett första steg av upprustning av området kan förhoppningsvis påbörjas under 

hösten. Tillsammans med näringslivsföreningen "Hela Hagfors", fastighetsägare 

och andra centrumaktörer planeras en "stadsvandring" för se över om parterna 

gemensamt på kort sikt kan genomföra enkla åtgärder som ökar attraktiviteten i 

våra tätortsmiljöer. Samtidigt behöver också en mer långsiktig idé formas. 

Utvecklingsenheten är också projektägare för Leaderprojektet “Mera mångfald 

med maten” som syftar till att stärka och stimulera den lokala odlingen och 

ytterligare öka förutsättningarna för att upphandla lokalt producerade livsmedel. 

Förslag till nya styrdokument och målsättningar inom kommunikationsområdet 

har påbörjats. Under hösten planeras uppstarten av ett projekt för att införa ett 

intranät i kommunen. 
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Personalenheten - Personalenheten har fortsatt arbeta aktivt för att säkerställa 

bemanningen inom individ- och omsorgsavdelningens verksamhet. Tillägget 

“lediga jobb” som implementerades under våren används i allt större utsträckning 

av medarbetarna, vilket underlättar tillsättning av vakanser. Implementeringen av 

modulen “Folkbokföring” har också fallit väl ut och kvalitetssäkrar vårt PA- och 

lönesystem. Användbarheten har förbättrats i systemen Multi access och time care 

pool. 

Personalenheten har fortsatt bevaka och utveckla rutiner och riktlinjer utifrån 

covid-19. 

Personalchefstjänsten samt den vakanta tjänsten som personalspecialist med 

inriktning rehabilitering är tillsatt under augusti. 

 
Administrativa enheten - Problemet med leveranser av IT-utrustning kvarstår 

och beräknas att fortsätta minst ett halvår framåt i tiden. 

Behovet av digitala möten kommer att finnas kvar efter att restriktionerna har 

upphört. Funktionen för utsändning av kommunfullmäktiges möten i Stadshusets 

plenisal har installerats men inte tagits i bruk ännu på grund av att 

kommunfullmäktiges möten har varit förlagda till aulan vid Älvstranden 

Bildningscenter. En uppföljning av handhavandet i ärendehanteringssystemet Lex 

kommer att planeras in när kommunstyrelsen börjar med fysiska möten. En modul 

för e-signering har beställts för Lex vilket kommer att innebära att protokoll kan 

justeras digitalt på distans. 

Utbyggnaden av stamfiber är klar och slutbesiktigad för etapp 3 och byggnation 

ut till slutkunder pågår av vår samverkanspart Telia. Utbyte av fiber i Ekshärad 

mellan Bågskytten och Kyrkhedens skola är klar och kommer att tas i bruk under 

oktober månad. Efter utbytet kommer den hyrda förbindelsen mellan Ekshärad 

och Hagfors att sägas upp och skolan får likvärdig kapacitet som Älvstranden 

Bildningscenter genom att egen nedlagd fiber mellan Hagfors och Ekshärad kan 

tas i bruk. Vidare påbörjas projektering för fiberanslutning av Värmeverk och 

återvinningscentralen på industriområdet i Ekshärad. 

En översyn av Informationssäkerhetspolicy har påbörjats med anledning av att 

kompletteringar till gällande säkerhetsskyddslag kommer att träda i kraft 2022- 

01-01. 

Administrativa enheten påvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden 

januari-juli år 2021 med 817 tkr vilket till stor del kan förklaras av avvikande 

periodisering med kostnader som utfaller i slutet av året samt en lägre kostnad för 

televäxel. På helår bedöms administrativa enhetens budget generera ett överskott 

med 200 tkr. 
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Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental 

kronor (tkr) 

Budget 

jan-sept 

Redovisning 

jan-sept 

Årsbudget Årsprognos 

"Kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse" 

2 230 2 172 2 978 2 978 

Partistöd 278 371 371 371 

Revision 422 327 564 564 

Kommunledning och 

gemensam adm. 

17 191 16 408 24 329 24 442 

"Gemens. verksamheter och 
    

servicefunktioner" 6 735 5 388 8 979 8 575 

Föreningsstöd och övrigt stöd 2 854 1 872 3 766 3 609 

Näringslivsutveckling inkl. 

EU-projekt 

1 794 964 2 390 2 040 

Information, marknadsföring, 

turism 

797 800 1 065 1 066 

Räddningstjänst 8 087 8 378 10 781 10 761 

Rivningskostnader 0 0 0 0 

Anslag för oförutsedda beh 98 0 189 126 

Jämförelsestörande kostnad 0 -15 642 1 000 -19 039 

Reserverat till löneökning -355 0 270 0 

Summa 

Kommunledningsavdelning 

40 131 21 038 56 682 35 493 

 
Sammanfattning 

För perioden januari - september 2021 redovisar KLA 21 038 tkr i utfall. Budget 

för samma period är 19 093 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

överskott mot budget på 21,2 mkr. Anledningarna till avvikelsen avseende 

perioden januari till och med september är flera. Stora delar av avvikelsen kan 

härledas till poster av engångskaraktär. Under perioden har bokförts 12,0 mkr för 

vilket avser återstående del av de medel kommunen ansökte om för kompensation 

av coronarelaterade överkostnader under 2020. Vidare kompenseras kommunen 

för “höga sjuklönekostnader för perioden januari till och med september vilket 

bokförs på KLA motsvarande 4,7 mkr för perioden januari till och med augusti. 

Staten kompenserar till och med september vilket, om vi uppfyller kraven, erhålls 

under oktober månad. Orsaken till ett bättre årsresultat är samma som för 
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perioden med tillägg av effekt vi likvidation av Hantverkaren 12 KB. Under året 

har primusfastigheten sålts och i bolaget uppstod då en realisationsvinst 

uppgående till ca 3,5 mkr. Eftersom det var enda syftet med bolaget planeras för 

likvidation av bolaget innan årsskiftet vilket innebär att reavinsteffekten tillförs 

kommunen. Utfördelning av löneökningspott från KLA har skett under 

sommaren. Av totala avsättningen om 10 569 tkr har 10 299 tkr, på årsbasis, 

fördelats till övriga verksamheter. KLA erhöll kompensation om 576 tkr och 

resterande 270 tkr är kvar i budgetram men kommer inte att nyttjas vilket 

förbättrar årsprognosen motsvarande. 

Årsbudgetramen per 2021-09-30, för KLA är 56 682 tkr. Prognos för helår är 35 

493 tkr d.v.s. 21,2 mkr lägre nettokostnader än budgeterat. 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning 

samhällsbyggnadsavdelningen (SBA) januari-september 2021 

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 perioden. Linjefarten har 

fortfarande halverad tidtabell vilket medför lägre intäkter gällande 

flygplatsavgifter och kan komma att påverka resultatet negativt längre fram under 

året. På kostnadssidan har man varit mer återhållsam under denna period. Under 

perioden har mycket fokus legat på kompetenssäkring av flygplatspersonalen 

samt återrapportering av avvikelser gällande verksamhetskontrollen AGA maj-21. 

Investering under perioden har gjorts i inköp av begagnad traktor för flygplatsen 

fälttjänst. 

 
Serviceenheten - Måltidsverksamheten ligger i dagsläget under budget. Saknas 

intäkter på 430 tkr men ligger plus på övriga konton. De intäkter som saknas är 

bl.a. EU stöd på mjölk, minskade intäkter måltider, personalkaffe samt försäljning 

till övriga. 

Livsmedelskontot ligger plus och det beror på att det har tillagats och serverats 

mindre med portioner p.g.a. frånvaro av barn/elever på skolor och förskolor under 

pandemin samt att man även stängde ÄBC en vecka i mars p.g.a. av 

smittspridning. 
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Även inom äldreomsorgen har det varit mindre med portioner och här har det 

även varit stängt på någon avdelning under sommaren. 

Lokalvården ligger under budget. Det är pengar som är budgeterade för 

fönserputs som kommer att ske under hösten. Det konto som ligger minus är 

inköp av lokalvård då verksamheten haft problem att anställa vikarier vid 

ordinarie personals sjukdom och ledigheter så har köpt in lokalvård istället. 

 
Fastighet - Verksamheten följer plan och ligger för perioden lite över budget, det 

är framför allt i driften och detta på grund av släpande hyresintäkter. vi har även 

extra kostnader för modulen vid Råda skola där budget ej avsatts för 2021. 

Renovering av badhuset där alla tre bassängerna renoveras och ett tredje 

tillgänglighetsanpassat omklädningsrum anordnas pågår, och beräknas vara 

färdigställt under höst/vinter 2021. Projekt Råda skola 4-6 pågår, och byggstart 

kommer att ske under hösten 2021. Upphandling av entreprenör för 

ombyggnation av ÄBC, ny entré Biblioteket, lärcenter och utbyggnad av köket är 

klar, projektering med entreprenör för utförande och framtagande av tidsplan 

pågår, byggstart beräknas under hösten 2021. Projektet Teknikskolan har nu gått 

in i nästa skede, där vi tar fram förfrågningsunderlag och beräknas att vara klart 

efter hösten 2021. Underhållsprojekt Kyrkhedens skola, kommer påbörjas under 

sommaren 2021 med byte av fönster på träslöjd/hemkunskap/matsalslokaler. 

Etablering av skolmoduler Prästkragen Råda är färdigställd. Renoveringen av 

befintlig förskola Prästkragen i Råda, där kommer vi ta fram ett 

förfrågningsunderlag under hösten 2021 och kommer förhoppningsvis ha en 

entreprenör på plats under årsskiftet 2021-2022 

 
Gata och Park - Årets första månader var relativt snörika. Vinterväghållningen 

har utförts enligt plan och följer budget. Verksamhetens arbete som är mer knutet 

till vår- och sommarsäsongen har utförts enligt plan. Då fakturering för vissa 

inköpta tjänster dröjt är inte samtliga fakturor för exempelvis gräsklippning 

betalda än. 

Nytt avtal för gräsklippning med slaghacka är dyrare än föregående avtal, vilket 

kommer märkas i årets resultat. 

Underhåll av lekplatser, badplatser, vägar och utemiljö sköts utifrån framtagen 

plan. Underhåll av broar ligger efter i plan på grund av ett större behov av 

utredning och tillstånd än vad som förväntats. Flera större åtgärder för broar 

planeras under 2021. 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten - Underhåll av ledningsnät går enligt plan. 

Renovering av de större avloppsreningsverken, för att säkerställa 

reningsprocessen av avloppsvatten, pågår men är försenade. Förseningen bedöms 

inte påverka kostnaden avsevärt. 
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Arbete med VA-plan samt utredning för framtida åtgärder på kommunens 

reningsverk pågår. Tillståndsansökan för vattenuttag på de mindre vattenverken 

har påbörjats, samråd ska ske under 2021. Ny VA-taxa är antagen och börjar gälla 

1 januari 2022. 

 
Avfallsverksamheten - Avfallsenheten erbjuder nu källsortering av matavfall i 

delar av Hagfors kommun. Arbetet med att utöka källsorteringen fortsätter under 

hela året och under kommande år. En inventering av renhållningsabonnemang 

inom Hagfors kommun pågår sedan tidigare. Kostnader för behandling av avfall 

har ökat de senaste åren, främst som en följd av ökning av deponiskatt och 

förbränningsskatt. Denna kostnadsökning ser ut att fortsätta. Översyn av taxan 

blir nödvändig när fler hushåll i kommunen fått möjlighet att källsortera 

matavfall. 

 
Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusentals kr Budget 

Jan-sept 

Redovisning 

jan-sept 

Årsbudget Årsprognos 

     

Samhällsbyggnadschef 4 204 5 162 10 853 10 853 

 varav Flygplatsen 1 309 1 233 3 094 3 094 

Fastighetsförvaltning 5 778 8 502 9 963 12 363 

GVA-chef Avgift- och Skatt 17 933 14 551 21 471 21 471 

 varav Avfall 931 809 
  

 varav VA 1 803 831 
  

 varav Gata/Park 11 244 9 377 15 793 15 793 

Serviceenheten 382 -945 847 847 

 varav Kost 231 -614 552 552 

 varav Städ 151 -331 295 295 

S:a Samhällsbyggnadsavd. 28 297 27 270 43 134 45 534 

 
 

Sammanfattning 

Verksamheten följer i stort plan, det har inte skett några väsentliga oförutsedda 

händelser inom någon verksamhet och prognosen för helåret bedöms följa budget 

någorlunda. Inom fastighet har en fördyrning i driften uppstått med ca 1,4 mkr 

beräknat på helår, på grund av de moduler som installeras för att möjliggöra 

renoveringen av Prästkragen, vidare har verksamheten kvar intäkter i budget för 
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Primusfastigheten som sålts vilket genererar en negativ avvikelse om ca 1 mkr på 

helår. Pandemin märks fortfarande både positivt och negativt. Den hittills rådande 

situation med pandemin har medfört minskade intäkter för flyget samt ökade 

kostnader för förbrukningsmaterial främst inom serviceenheten jämfört mot vad 

som budgeterats samtidigt som det också påverkat delar av verksamheten som 

inte kunnat genomföra åtgärder som planerat. 

 
Förslag till åtgärder - Inga särskilda åtgärder föreslås utifrån aktuell prognos 

 
Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-10-26 

 
Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 12/32 

Protokoll 2021-11-02 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 22881SE 

 

 

 

Dnr KS/2021:509 

 
§ 78 - Ansökan om bidrag till skridskoslipmaskin 

Viking HC har inkommit med en ansökan om medfinansiering för inköp av 

skridskoslip. Föreningen har idag verksamhet för yngre barn via Tre kronors 

hockeyskola samt sex lag på ungdom- och juniorsidan. Man är den nordligaste 

föreningen i Värmland och har därav ett begränsat upptagningsområde vilket gör 

att man är beroende av samarbete med andra föreningar samt det befintliga 

hockeygymnasiet. 

Då tekniken ständigt går framåt är det viktigt att hänga med i utvecklingen för att 

vara ett attraktivt alternativ. Föreningen vill att deras utövare samt elever vid 

hockeygymnasiet ska ha samma förutsättningar som utövare i andra föreningar. 

Idag arbetar man enskilt med varje individ när det gäller skridskoåkning, det finns 

ca: 15-20 olika typer av slipningar som ligger till grund för att man som utövare 

får ut maximalt av sin egen teknik. Kostnaden för en ny skridskoslip är hög vilket 

gör det till en stor investering för en liten förening. Enligt offert är det en 

investering på 81 140 kronor exklusive moms (101 425 kronor inklusive moms), 

man hoppas dock kunna genomföra investeringen utifrån följande 

finansieringsplan; 

Siffrorna redovisas utifrån ovan angivet pris inklusive moms (101 425 kronor). 

Bidrag från Länsstyrelsen - Fonderade bygdemedel: 60 750 kronor, Hagfors 

kommun: 26 925 kronor samt egen insats: 13 750 kronor. 

 
Handlingar i ärendet 

Förening- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse 2021-10-27 

Ansökan, Viking HC 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Viking HC medfinansieringsbidrag på 26 925 kronor 

under förutsättning att beslut från Länsstyrelsen fattas. Kostnaden belastar 2021- 

års resultat. 

 
Beslutet skickas till: 

leo.larsson@hagfors.se 

Viking HC Mats Nilsson kansli@vikinghc.se 

Ekonomikontoret 
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Dnr KS/2021:500 

 
§ 79 - Ansökan om bidrag till ridhusbotten och speglar 

Hagfors-Uddeholms ridklubb är en ideell förening med tävlingsverksamhet, 

föreningen grundades i början av 1950-talet och bedriver sedan 2018 ingen 

ridskoleverksamhet men har som ambition att rusta anläggningen och på sikt 

återuppta ridskoleverksamheten. Man har idag uppstallning, regelbundna 

träningar och välbesökta tävlingar samt en ungdomssektion som anordnar 

aktiviteter för barn och unga. 

Ett första steg i att rusta inför framtiden är byte av underlag i föreningens ridhus. 

Detta är ett omfattande arbete som innebär att man gräver ur gammalt material, 

lagar nedre delen av sargen som har rötskador, innan man lägger in nytt material. 

Man kommer också att sätta upp speglar längs ena kortsidan för att ytterligare 

förbättra förutsättningarna för träning. 

Totalkostnad för arbetet uppgår till 236 225 kronor och finansieringsplanen är 

bidrag från Länsstyrelsen - fonderade bygdemedel 130 000 kronor (beviljat), 

medfinansiering Hagfors kommun 90 000 kronor samt egen insats på 16 225 

kronor plus eget arbete. 

 
Handlingar i ärendet 

Förening- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse 2021-10-27 

Ansökan, Hagfors-Uddeholms ridklubb 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Hagfors-Uddeholms ridklubb medfinansiering på 

90 000 kronor för ovanstående investering. Kostnaden belastar 2021-års resultat. 

 
Beslutet skickas till: 

Leo.larsson@hagfors.se 

helengadevall@gmail.com 

Ekonomikontoret 
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Dnr KS/2021:516 

 
§ 80 - Beslut om planuppdrag för att upprätta Förslag 

till detaljplan fär utökning av industrimark inom 

Råda/Sjögränd 

 
Syfte 

Avsikten med planuppdraget är att undersöka om möjlighet finns att upprätta ett 

planprogram för att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde i 

anslutning till riksväg 62. Ambitionen är att skapa förutsättningar för fler 

områden inom detaljplanen med sammanhållen mark planlagd för exploatering 

och därigenom möjliggöra för etableringar av varierad karaktär. 

Planprogrammet upprättas med utökat planförfarande. 
 

Läge 

Det föreslagna planområdet omfattar ett område i direkt anslutning söder om 

befintligt planlagt industriområde, väster om Bäckåsarna samt ett område norr om 

väg 918 i anslutning till riksväg 62. Inom området finns möjlighet till kommunalt 

vatten och avlopp och inom ramen för planuppdraget får det fastställas huruvida 

det krävs kapacitetsökningar. Området utgörs till stor del av skog idag och 

bedöms ha goda förutsättningar för bland annat ekosystemtjänster. I de avseenden 

där det är möjligt är ambitionen att försöka behålla områdets karaktär för att skapa 

förutsättningar för en trivsam arbetsplats samt undvika att området vid full 

exploatering uppfattas som “platt”. Det finns allmänna intressen samt naturvärden 

som behöver beaktas vilket skapar naturliga zoner mellan de exploaterade 

områdena och skapar också en skyddszon mot befintlig bebyggelse. 

Ett flertal privatägda fastigheter berörs av planens omfattning. En närmare 

kartläggning av berörda fastigheter samt gällande planer och program kommer att 

göras inom ramen för planprogrammet. 

Ungefärlig avgränsning och föreslaget planområde framgår av bilaga 1. 

 
Handlingar i ärendet 

Bilaga 1 - Förslag till planområde med utvecklingsområden 

Bilaga 2 - Nuvarande markanvändning 

Bilaga 3 - PM Skyfallskartering 

Bilaga 4 - PM geoteknik 

Bilaga 5 – Naturvärdesinventering 

Bilaga 6 - Kulturmiljöinventering 
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Beslut 

Kommunledningsutskottet ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

upprätta förslag till planprogram för ”Råda Industriområde”. 

 
Beslutet skickas till: 

Utvecklingschef Lars Sätterberg 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Planarkitekt Annika Ekblom 

Daniel Nordholm, SBK Värmland 

Maria Stenqvist, Stora Enso Skog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 16/32 

Protokoll 2021-11-02 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 22881SE 

 

 

 

Dnr KS/2021:517 

 
§ 81 - Beslut om omorganisation av Miljö- och 

byggavdelningen fr.o.m. 2022-01-01 

I samband med att tidigare avdelningschef för Miljö- och byggnadskontoret 

avslutade sin anställning har diskussioner om hur avdelningen ska organiseras 

förts. 

En del i underlaget har varit att se på hur frågan lösts i andra kommuner. Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) har gjort en undersökning bland alla kommuner, 

vilken publicerades under våren 2021. Bland de drygt 200 kommuner som svarat 

säger var tredje kommun att de har separata miljö- och byggförvaltningar medan 

det näst vanligaste är att myndighetsdelarna är en del i större 

samhällsbyggnadsavdelningar. Resultaten i undersökningen är inte sorterade på 

kommunstorlek men sannolikt är det så att sammanslagna förvaltningar är 

vanligast i mindre kommuner. SKR påpekar också att det inte finns några hinder 

för samla verksamhet i gemensamma förvaltningar men att det är viktigt att då 

tydliga göra delegering och rutiner som säkrar oberoendet i 

myndighetsutövningen över den kommunala verksamheten. En viktig del i detta 

är också hur den politiska beslutsnivån ser ut. Här konstateras i undersökningen 

att 86 % har myndighetstillsynen i en nämnd som separeras från den nämnd som 

ansvarar för utförandet. 

Det kan alltså konstateras att ett flertal kommuner runt om i Sverige har en 

organisation där Miljö- och byggnadskontor på olika sätt är integrerade i eller har 

organisatorisk samverkan med någon variant av teknisk förvaltning, 

planavdelning eller samhällsbyggnadsavdelning och således är samlade under en 

avdelningschef eller sektorschef. Uppdraget i de olika organisationerna ser såklart 

olika ut men gemensamt för den här typen av organisation är att det skapas 

betydligt bättre förutsättningar för en ökad samverkan mellan funktioner som är 

beroende av varandra i ett senare skede av verkställande av beslut som till 

exempel planeringsfunktion och bygglov samt vissa gemensamma intressen 

såsom analyser av luft, buller och föroreningar. 

En gemensam organisation med en gemensam avdelningschef där miljö- och 

byggchef anställs som verksamhetschef och ingår i 

samhällsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp bedöms även skapa förbättrade 

förutsättningar för implementering och gemenskap kring beslut och riktlinjer som 

är gemensamt för förvaltningen som helhet, då den som är chef för verksamheten 

ingår i ett större sammanhang och får kollegialt stöd inom ramen för sitt 

ledarskap. 

Genom att sammanföra avdelningarna skapas också ökade möjligheter att erbjuda 

de medarbetare som önskar en annan bredd och delaktighet i andra typer av 

uppdrag som kan kopplas till deras sakkunskap för att på så vis skapa mer 

 
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 17/32 

Protokoll 2021-11-02 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 22881SE 

 

 

 

varierade arbetsuppgifter och delaktighet i den kommunala planeringen. En ökad 

grad av insyn och delaktighet samt förbättrade möjligheter till utveckling bedöms 

ha positiva effekter på såväl kort som lång sikt. 

Utöver de fördelar kring gemenskap och samarbete som kan identifieras kan 

omorganisationen också innebära positiva effekter ekonomiskt då organisationen 

kan minskas med en avdelningschef och miljö och byggchef anställs som 

verksamhetschef istället. 

Den eventuella risk med omorganisationen som har identifierats är, som 

konstaterats ovan, det faktum att miljö- och byggkontoret utövar tillsyn på några 

av samhällsbyggnadsavdelningens funktioner idag. 

Detta kommer att kvarstå och bedöms vara hanterbart enligt gängse regelverk 

genom att verksamhetschefen för Miljö- och byggkontoret kommer vara den som 

ansvarar gentemot den separata nämnden och samhällsbyggnadschef ansvarar 

fortsättningsvis gentemot Kommunledningsutskottet. Miljö och 

byggnadsnämnden kommer således inte att beröras av förändringen eller 

förändras i sin ställning och position i den politiska organisationen på något sätt. 

Det enda skillnaden för miljö och byggnämnden kommer bli att det är en 

verksamhetschef som rapporterar mot nämnd till skillnad mot tidigare då 

avdelningschef ansvarade för rapportering mot nämnd. 

Därigenom behålls den struktur på ansvarsfördelning som finns sedan tidigare 

även om ansvaret flyttas från en avdelningschef till en verksamhetschef. 

Rutiner för frågor som berör eventuella jävssituationer finns idag och förväntas 

efterlevas även efter en omorganisation, vilket bedöms säkerställa det oberoende 

som SKR betonar i sin skrift. 

MBL-förhandling kommer att genomföras under hösten. 

 
Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-27. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen omorganisation att gälla från och med 

2022-01-01 

 
Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se 

Personalchef Felicia Weinberg felicia.weinberg@hagfors.se 

Kommunchef Richard Björn richard.bjoorn@hagfors.se 

Miljö och byggnadsnämnd miljo.bygg@hagfors.se 
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Dnr KS/2021:518 

 
§ 82 - Beslut om att medge upphävande av 

arrendeavtal och inlösen av byggnaden avseende 

Blomstugan, Hagfors 2:70 

Hagfors Hembygdsförening har till Hagfors Kommun inkommit med information 

om att verksamheten framgent ser utmaningar i att kunna hantera drift och skötsel 

av Blomstugan, belägen inom fastigheten Hagfors 2:70. 

Föreningen har sedan en tid arbetat med att samla sin verksamhet vid Hagfors 

Hembygdsgård för att förenkla och underlätta sitt arbete och samla de ideella 

krafter som finns. Föreningen har också haft kontakt med kommunen i frågan om 

huruvida en överlåtelse av byggnaden är förenlig med de avtal som finns samt 

byggnadens syfte och värde. 

Blomstugan har ägts och förvaltats av Hembygdsföreningen sedan 1956 och är 

Hagfors äldsta byggnad och bedöms därmed vara av ett stort allmänt intresse för 

bevarande. 

Marken upplåts idag till föreningen utan avgift i enlighet med det gåvoavtal som 

skrevs i samband med att marken skänktes till Hagfors Stad 1967. 

Genom att upphäva arrendeavtal och ersätta föreningen för det byggnadsvärde 

som finns motsvarande 120 000 kronor överlåts byggnaden till Hagfors Kommun 

och kan därefter förvaltas enligt fackmannamässiga principer utifrån det kulturella 

värde byggnaden har. 

 
Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-27 

Bilaga 1 - Arrendeavtal 

Bilaga 2 - Gåvobrev 

Bilaga 3 - Kartbilaga 

 
Förslag på sammanträdet 

Margot Carlsson (S) yrkar: Önskar att verksamheten får i uppdrag att göra en plan 

för vad Blomstugan ska användas till och redovisa för kommunledningsutskottet. 

 
Beslutsgång 

Kommunledningsutskottets ordförande Janes Fischer (OR) ställer 

propositionsordning och finner bifall för Margot Carlssons (S) yrkande genom 

acklamation. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget att upphäva arrendeavtalet 

och ersätta föreningen med 120 000 kronor. Kommunfullmäktige ger 

samhällsbyggnadschef i uppdrag att teckna erforderliga avtal och 

överenskommelser som krävs för att upphäva arrendet och lösa ut Blomstugan 

från föreningen samt att verksamheten får i uppdrag att göra en plan för vad 

Blomstugan ska användas till och redovisa för kommunledningsutskottet 

 
Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se 

Fastighetschef Conny Meijer conny.meijer@hagfors.se 

GIS-ingenjör Ricardo Archer ricardo.archer@hagfors.se 

Planarkitekt Annika Ekblom annika.ekblom@hagfors.se 

Utvecklingschef Lars Sätterberg lars.satterberg@hagfors.se 

Hagfors Hembygdsförening, Krokvägen 11, 683 33 Hagfors 
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Dnr KS/2020:528 

 
§ 83 - Hagforsförslag - Önskemål om avstängning för 

genomfart mellan Lastarebacken och södra delen av 

Ängfallhedsvägen i Dalen 

Hagfors Kommun har mottagit ett medborgarförslag som syftar till att förbättra 

trafiksäkerheten för en del av Ängfallhedsvägen. Den aktuella vägsektionen är 

cirka 600 meter lång, vägbredden är cirka 7,5 meter och högst tillåtna hastighet är 

30 kilometer per timme. Ängfallhedsvägen är en uppsamlingsgata för flera 

bostadsgator och det är möjligt att ansluta såväl från norr som söder. Längs vägen 

färdas även oskyddade trafikanter. På sträckan finns sedan tidigare fartdämpande 

åtgärder i form av fartgupp samt avsmalning av vägen. Under sommaren har 

boende även tillåtits ställa ut blomlådor som farthinder. Gatans standard och 

trafikbelastning samt hastighet bedöms vara normal. 

 
En tidigare trafikmätning visar att 87 % av de fordon som färdas på vägen håller 

en hastighet om maximalt 35 km/tim, endast 4 % av fordonen höll vid 

mätperioden en hastighet över 40 km/tim. Den högsta uppmätta hastigheten 

uppgår till 63 km/tim och har noterats vid enstaka tillfälle och bedöms inte vara 

frekvent förekommande. Trafikmätningen visar således att en övervägande del av 

trafikanterna håller hastigheten och det är en mycket låg andel som färdats i 

hastigheter om 40 km/h eller mer. Jämfört med andra mätningar som genomförts i 

kommunen är hastighetsefterlevnaden på den aktuella gatan väsentligt högre än 

genomsnittet. Trafiksituationen bedöms som lugn och utifrån den aktuella 

mätningen finns inga beteenden som indikerar på behov av trafiksäkerhetshöjande 

eller hastighetsdämpande åtgärder. Däremot kan det faktum att gatan är en 

uppsamlingsgata innebära att det upplevs vara mycket trafik vissa tider, vilket i 

kombination med att flera trafikslag samsas om vägrummet, kan påverka 

upplevelsen av trafiksäkerheten. 

 
Dalen är ett stort sammanhållet bostadsområde med möjlighet till infart antingen 

via riksväg 246 eller via Görsjövägen och Ängfallhedsvägen. Den stängning som 

föreslås skulle innebära en avgränsning av södra delen av Dalen. I södra delen av 

Dalen skulle cirka 40 hushåll fortfarande behöva nyttja anslutningen via 

Görsjövägen för att nå sina bostäder, övriga hushåll samt besökare till norra och 

mellersta Dalen behöver vid en sådan stängning nyttja den norra infarten. 

Uppskattningsvis kommer ca 100 hushåll samt besökare till den kooperativa 

förskolan behöva nyttja den norra infarten. 

 
Att begränsa framkomligheten på Ängfallhedsvägen skulle förvisso medföra 

minskad trafik förbi för de närmast berörda hushållen i södra Dalen men högst 
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troligt innebära en ökad belastning på andra anslutningar samt innebära en extra 

körsträcka med ca 1,5 km för bland annat sophämtning, postutdelning och övriga 

transporter. En stängning av vägen innebär också att vägen behöver anpassas med 

en vändzon. 

 
Då trafikmiljön sammantaget inte bedöms vara onormal eller otrygg samt det 

faktum att en stängning enbart gynnar ett fåtal fastigheter i området till följd av 

ökad olägenhet för service samt ökad belastning på andra gator har 

samhällsbyggnadsavdelningen gjort bedömningen att den föreslagna stängningen 

inte är lämplig. Avdelningen har gjort bedömningen utifrån de underlag och 

förutsättningar som finns att trafiksituationen inte är av sådan karaktär att 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs. 

 
Då trafikmiljön trots det upplevs som otrygg har avdelningen ändå genomfört en 

översyn över området som helhet och tagit fram ett preliminärt förslag på hur man 

skulle kunna arbeta för att förbättra den upplevda trafikmiljön i området och då 

särskilt längst med matargatan, Ängfallhedsvägen, utan att begränsa 

framkomligheten och fortsatt möjliggöra angöring till området från flera håll. 

Då det troligen är mängden trafik i kombination av avsaknad av separata stråk för 

oskyddade trafikanter som kan vara orsaken till att man upplever otrygghet har 

avdelningen sett över hur gatan skulle kunna anpassas för att öka 

trygghetskänslan för samtliga som färdas längst med sträckan, utan att det belastar 

andra delar av området negativt. 

Förslaget innebär att vägen breddas och delas upp i GC-väg och bilväg för att 

separera trafikslagen. GC-vägen sträcker sig längs med Ängfallhedsvägen och ger 

ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Detta medför att körbanan för bilar 

krymper. Chikaner placeras där GC-vägen delar sig i två riktningar på 

Ängfallhedsvägen. 

För att vägleda oskyddade trafikanter kan övergångställe införas där behov finns 

för att korsa vägen för att nå anslutande vägar. 

 
Kostnaden för anpassningarna har preliminärt beräknats till 3,5 Mkr och 

förutsätter att fyllnadsmassor kan hämtas utan merkostnad från andra kommunala 

projekt. 

 
Handlingar i ärendet 

1:e vice ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2021-10-27 

Hagforsförslag/medborgarförslag 2020-11-02 

Bilaga 1 - Kartvy förslagsställarens förslag 

Bilaga 2 - Föreslagna åtgärder Ängfallhedsvägen 
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Beslutsgång 

Jens Fischer (S) deltar inte i beslutet p.g.a. jäv. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

 
Beslutet skickas till 

GVA-chef Emil Florell emil.florell@hagfors.se 

Driftledare Malin Skoog malin.skoog@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se 

Förslagsställaren 
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Dnr KS/2021:515 

 
§ 84 - Åtgärdsområden inför tecknande av nya 

miljööverenskommelser 2022-2025 

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag på ett regionalt 

åtgärdsprogram för miljömålen som ska gälla mellan åren 2021 och 2025. 

Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka förutsättningarna att nå de nationella 

miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogrammet har varit ute på remiss under våren 

2021. 

 
Det gemensamma åtgärdsarbetet kommer som tidigare ske genom tecknandet av 

miljööverenskommelser. Den nya tidsperioden avser 2022-2025 och kommer till 

skillnad från tidigare inte tecknas på specifika åtgärder utan på övergripande 

åtgärdsområden. Förhoppningen är att samverkan och utbytet mellan aktörerna 

kommer stärkas. Aktörerna väljer själva vilka och hur många av de föreslagna 

åtgärdsområdena man vill skriva in i sin miljööverenskommelse samt utformar 

själva sina åtgärder. 

 

Aktörerna åtar genom sin miljööverenskommelse att: 

• Delta på möten och aktiviteter inom valda åtgärdsområden samt bidra med 

egen kompetens inom området. 

• Genomföra åtgärder inom utvalda åtgärdsområden. 

• Följa upp åtgärdsarbetet 

• Kommunicera arbetet och resultatet internt och externt. 

 
Länsstyrelsen åtar sig att: 

• Bidra med expertkompetens inom respektive åtgärdsområde. 

• Anordna kompetenshöjande aktiviteter och seminarium inom respektive 

åtgärdsområde. 

• Samordna och sammankalla arbetsgrupperna. 

• Stötta aktörerna att söka extern finansiering av projektmedel. 

• Ta fram riktlinjer för uppföljning och utvärdering. 

• Kommunicera åtgärdsarbetet och resultaten. 

 
Länsstyrelsen önskar senast 2021-12-13 svar på om kommunen önskar teckna 

miljööverenskommelser (vilket i så fall kommer ske i februari 2022) samt i så fall 

för vilka prioriterade åtgärdsområden. 

 
FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDSOMRÅDEN FÖR HAGFORS KOMMUN 2022- 

2025 

Åtgärdsområde: Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon 
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Åtgärdsområde: Integrering av grönska och ekosystemtjänster i 

samhällsplaneringen 

Åtgärdsområde: Pollinering 

Åtgärdsområde: Kommunal vattenplanering 

 
Handlingar i ärendet 

• Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-26. 

• Prioriterade åtgärdsområden med åtgärdsförslag - Länsstyrelsen Värmland 

• Missiv 2021-09-20: Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025 

fortsatt process miljööverenskommelser - Länsstyrelsen Värmland 

• Underlag förslag på åtgärder miljööverenskommelser 2022-2025, Hagfors 

kommun 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna miljööverenskommelser med Länsstyrelsen 

Värmland för åren 2022-2025 gällande följande åtgärdsområden: 

 

1. Åtgärdsområde: Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon 

2. Åtgärdsområde: Integrering av grönska och ekosystemtjänster i 

samhällsplaneringen 

3. Åtgärdsområde: Pollinering 

4. Åtgärdsområde: Kommunal vattenplanering 

 
Beslutet skickas till: 

Liisa.larsson@hagfors.se 
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Dnr KS/2021:20 

 
§ 85 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2021-11-02 

KS/2018:114,KS2021:4072,Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025, fortsatt 

process miljööverenskommelser, Länsstyrelsen Värmland 

KS/2018:114,KS2021:4290,Ändrat datum för signering av miljööverenskommelsen, 

Länsstyrelsen Värmland 

KS/2018:114,KS2021:4472,Info från Länsstyrelsen om miljö, klimat och 

klimatanpassning, Länsstyrelsen Värmland 

KS/2018:187,KS2021:4375,Underrättelse om granskning Detaljplan för Gustavagården, 

Geijersholm 1:9,Sändlista 

KS/2018:187,KS2021:4376,Sändlista Detaljplan för Gustavagården, Geijersholm 

1:9,Sändlista 

KS/2018:187,KS2021:4377,Innehållsförteckning granskning - Detaljplan för 

Gustavagården, Geijersholm 1:9,Sändlista 

KS/2018:187,KS2021:4629,Yttrande DP Gustavagården, Lantmäteriet 

KS/2018:187,KS2021:4665,Yttrande Detaljplan Gustavagården, Polisen, Bergslagen 

KS/2018:187,KS2021:4666,Granskningsyttrande DP Gustavagården, Ellevio 

KS/2019:522,KS2021:4277,Yttranden över inkomna synpunkter - Ny bro över Knoälven i 

Gustavsfors, Vänersborgs tingsrätt 

KS/2019:641,KS2021:4073,Samrådsmöte Hyttälven 210916,Norconsult AB 

KS/2019:641,KS2021:4193,Hagfors kommuns yttrande på Stora Enso Mark och Skog 

AB:s samråd om utrivning av dammar vid Hyttälven, Sunnemo, Norconsult AB, Stora 

Enso 

KS/2020:145,KS2021:4134,Klarälvens vattenvårdsförbund - analysresultat från den 

samordnade recipientkontrollen i februari till och med augusti 2021,Klarälvens 

Vattenvårdsförbund 

KS/2020:145,KS2021:4135,Månadsrapport Klarälven total (augusti 2021), Klarälvens 

Vattenvårdsförbund 

KS/2020:159,KS2021:4146,Entreprenadkontrakt fastpris Råda skola, Brixly AB 

KS/2020:351,KS2021:4496,Aktbilaga 57, mål nr 2762-20,Vänersborgs tingsrätt 

KS/2020:351,KS2021:4497,Aktbilaga 58, mål nr 2762-20,Vänersborgs tingsrätt 

KS/2020:353,KS2021:4127,Aktbilaga 40 målnr 1544-20,Vänersborgs tingsrätt 

KS/2020:548,KS2021:4084,LONA 

projektansökan_Hagfors_20210705_sign_3,Länsstyrelsen Värmland 

KS/2020:548,KS2021:4223,Ändring av projektplan LONA pollinatör Hagfors kommun, 

Länsstyrelsen Värmland 

KS/2020:561,KS2021:4597,Aktbilaga 40 målnr 4259-20,Vänersborgs tingsrätt 

KS/2020:561,KS2021:4598,Aktbilaga 41 målnr 4259-20,Vänersborgs tingsrätt 

KS/2020:561,KS2021:4599,Aktbilaga 42 målnr 4259-20,Vänersborgs tingsrätt 
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KS/2020:561,KS2021:4600,Aktbilaga 43 målnr 4259-20,Vänersborgs tingsrätt 

KS/2020:561,KS2021:4601,Aktbilaga 44 målnr 4259-20,Vänersborgs tingsrätt 

KS/2021:104,KS2021:4278,Minnesanteckningar samordnarmöte 2021-10- 

04,Länsstyrelsen Värmland 

KS/2021:11,KS2021:4138,Avtal för omhändertagande av returträ, Veolia Recycling 

Solutions 

KS/2021:11,KS2021:4378,Personuppgiftsbiträdesavtal, Lantmäteriet 

KS/2021:11,KS2021:4379,Producentavtal för tillgänglighetsgörande av datamängder via 

Nationella geodataplattformen, Lantmäteriet 

KS/2021:11,KS2021:4381,Serviceavtal avseende service bowlingbanor 20210801 - 

220731,WB Bowling 

KS/2021:17,KS2021:4076,Remiss av Swedavia ABss sammanfattning av begärd 

konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport - Svar 

senast 20122021,Regeringskansliet 

KS/2021:17,KS2021:4077,Remissmissiv Ds 2021-25 Bromma flygplats – underlag för 

avveckling av drift och verksamhet, Regeringskansliet 

KS/2021:17,KS2021:4078,Remiss av Ds 2021_25 Bromma flygplats – underlag för 

avveckling av drift och verksamhet, Regeringskansliet 

KS/2021:17,KS2021:4224,Ansökan om längre handläggningstid avvikelser TSL 2021- 

839,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4289,Förlängning av redovisningstiden avvikelser till 2021-10- 

15,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4467,Möte Amapola och Torsby Hagfors flygplatser 12 oktober 

2021,Amapola 

KS/2021:17,KS2021:4468,TSL 2021-839 Frågeställning Önskemål om anstånd till 

20211031 Återrapportering Nr 15,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4469,TSL 2021-839 Frågeställning Önskemål om anstånd till 

20211031 Återrapportering Nr 8,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4470,TSL 2021-839 Frågeställning Önskemål om anstånd till 

20211031 Återrapportering Nr 5,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4612,TSL 2021-839 Frågeställning Återrapportering Nr 7, 

komplettering, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4613,Utbild, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4614,Utbild, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4615,Utbild, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4616,TSL 2021-839 Frågeställning Återrapportering Nr 

17,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4617,Utbild, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4618,Utbild, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4619,Utbild, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4620,TSL 2021-839 Frågeställning Återrapportering Nr 

1,Transportstyrelsen 
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KS/2021:17,KS2021:4621,Revisor Diplom G, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4631,Ang. granskning av åtgärder nr 8 och nr 15,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4637,TSL 2021-839 Frågeställning Återrapportering Nr 

17,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4638,Bilagor till TSL 2021-839 Frågeställning Återrapportering Nr 

17 - QOMS Grundutbildning, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4639,QOMS Grundutbildning, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4640,QOMS grundutbildning GRF snowtam, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4641,QOMS Åter, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4642,Intyg J, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4643,Intyg T, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4644,QOMS återkommande utbildning Snöröjningsledare, 

Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4645,Intyg S, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4646,Intyg G, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4647,QOMS grundutbildning Snöröjningsledare, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4648,Intyg G, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4649,Intyg J, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4650,Intyg S, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4651,Beställning Utbildning Snöröjningsledare 2021 06 

29,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4652,Intyg T, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4653,QOMS Del B 3,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4654,QOMS Del B 3,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4655,Intyg J, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4656,Mail svar PA Swedavia_ Utbildning Snöröjningsledare 2021 

09 29,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4657,Mail svar från PA Swedavia SL, GFR utbildning 2021 10 

15,Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4658,Mail svar från L, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4659,Personal med kompetens att utföra bankontroller, 

Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4660,Utbild M-LD, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4661,Utbild EZ, Transportstyrelsen 

KS/2021:17,KS2021:4662,Utbild AL, Transportstyrelsen 

KS/2021:232,KS2021:4148,Hörsamma UNESCO:s Deklaration från 2005 - nej till 

vaccinationspass, Personuppgift. 

KS/2021:270,KS2021:4348,Minnesanteckningar LoK 20210929 Brage 10,Länsstyrelsen 

Värmland 

KS/2021:3,KS2021:4332,Yttrande 2020-100145 - Höjning av högsta tillåtna 

spänningsnivå från nuvarande 24 kV till 36 kV runt Uvanå i Hagfors kommun, 

Energimarknadsinspektionen 
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KS/2021:3,KS2021:4086,Strandskydd vid kommunens badplatser, Miljö- och 

byggnämnden 

KS/2021:3,KS2021:4131,Kommunens beredskap för dammhaveri, Länsstyrelsen 

Värmland 

KS/2021:3,KS2021:4132,Synpunkt på gräsklippningen i Dalen, Hagfors, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4136,Svar ang. gatubelysning Hyttan 20 i Gustavsfors, 

Personuppgift  

KS/2021:3,KS2021:4147,Kontrollrapport livsmedel - Kyrkhedens skola, Miljö- och 

byggnämnden 

KS/2021:3,KS2021:4149,Uppsägning av avtal avseende snöröjning på Coops parkering, 

Hagfors, Coop Värmland 

KS/2021:3,KS2021:4160,Önskemål om att kommunen iordningställer 

båtiläggningsplatser, Personuppgift  

KS/2021:3,KS2021:4163,Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt 

utfall, år 2022 - kommunen, SCB 

KS/2021:3,KS2021:4164,Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2022, prel. 

utfall, SCB 

KS/2021:3,KS2021:4194,Önskemål om lekplats i Geijersholm, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4195,Ang. gräsklippning Hermelinvägen/Ängfallhedsvägen, Hagfors, 

Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4246,Särskild gränsutmärkning Kyrkheden 1:17 och 

1:20,Lantmäteriet 

KS/2021:3,KS2021:4279,SVAR på önskemål om lekplats i Geijersholm, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4281,Ang. Stora Ensos bro till fastigheten Säljeskogen 1:13, 

Gustavsfors, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4283,SVAR Önskemål om båtiläggningsplatser i kommunen, 

Personuppgift  

KS/2021:3,KS2021:4288,Önskemål om belysning vid järnvägsstationen/stationshuset, 

IP- station 

KS/2021:3,KS2021:4292,Ang. önskemål om att köpa lekparksställning, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4296,Ang. vägunderhåll Hagforsvägen, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4305,Beslut enligt miljöbalken för rasering, Värmland N/V del 2, i 

Hagfors, Munkfors, Arvika, Torsby, Årjäng, Filipstad och Säffle kommuner, 

Länsstyrelsen Värmland 

KS/2021:3,KS2021:4333,Kommunikation till allmänheten - Införandet av ett förnyat 

vädervarningssystem, SMHI 

KS/2021:3,KS2021:4336,Beslut om gårdsstöd (slaghacka), Länsstyrelsen Värmland 

KS/2021:3,KS2021:4339,Ang. uteslutande av medlem, Vattenföreningen By Lundby 

KS/2021:3,KS2021:4342,Önskemål om Äventyrspark i kommunen, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4358,SVAR_ Önskemål om äventyrsbana, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4380,Önskemål om antingen borttagning av gatubelysningsstolpar 

Laggåsen - eller att göra dem fungerande igen! Personuppgift 
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KS/2021:3,KS2021:4382,Fråga om vattenanalyser i kommunens sjöar, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4411,Info om kommande grävningsarbeten i arrenderad mark, Råda 

1:174, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4471,Offert Uppgradering till ny version av Mätarhantering Mobil, 

EDP 

KS/2021:3,KS2021:4475,Projekt ”Miljöbärgning” - bilar, cyklar mm i vattendrag, Team 

Marin AB 

KS/2021:3,KS2021:4476,Önskemål om fler papperscontainrar vid ÅVS Stjärnsnäs, 

Anonym Anonym 

KS/2021:3,KS2021:4477,Bilaga 2f - Children are unlikely to be the main drivers of the 

COVID-19,NHF Sweden 

KS/2021:3,KS2021:4478,NHF Sweden - Uppmaning till kommunen att omedelbart 

stoppa vaccinationer av barn med Covid-19-vacciner, 2020-10-16,NHF Sweden 

KS/2021:3,KS2021:4479,Bilaga 1 - Why are we vaccinating children against Covid- 

19,NHF Sweden 

KS/2021:3,KS2021:4480,Bilaga 0 - Kopierade utdrag - textavsnitt ur SOU 2020, del 

3,NHF Sweden 

KS/2021:3,KS2021:4481,Bilaga 2g - Systematic review of COVID-19 in children shows 

milder cases and a better prognosis than adults, NHF Sweden 

KS/2021:3,KS2021:4482,Funderingar kring lekpark Ekshärad, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4513,Svar på önskemål om äventyrsbana mm, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4514,Svar Projekt ”Miljöbärgning”, Team Marin AB 

KS/2021:3,KS2021:4515,Svar ang. anbud mätinstrument, Leica Geosystems 

KS/2021:3,KS2021:4589,Ang. anbud mätinstrument, Leica Geosystems 

KS/2021:3,KS2021:4610,Nytt fjärrvärmepris 1 januari 2022,Karlstads Energi AB 

KS/2021:3,KS2021:4611,Information - Införandeprojektet ett förnyat 

vädervarningssystem, SMHI 

KS/2021:3,KS2021:4635,Fråga om laddstolpe i Hagfors, Personuppgift 

KS/2021:3,KS2021:4663,Direktionsprotokoll 20210922,Värmlands läns 

Kalkningsförbund 

KS/2021:3,KS2021:4664,Ang. offert mätinstrument, Leica Geosystems 

KS/2021:462,KS2021:4153,Revisionsrapport Samverkan mellan kommunen och regionen 

avseende psykisk ohälsa bland barn och unga, Kommunrevisionen 

KS/2021:466,KS2021:4198,Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i 

rapporten Öppna insatser utan samtycke - Svar senast 2022-01-10,Vänersborgs tingsrätt 

KS/2021:466,KS2021:4200,Remissmissiv för SoS rapport Öppna insatser till barn utan 

samtycke, Vänersborgs tingsrätt 

KS/2021:467,KS2021:4225,Medborgarförslag om kallbadplats vid Gatabadet, 

Personuppgift  

KS/2021:467,KS2021:4282,SVAR på önskemål om vinterbad i Gatabadet, 

Personuppgift 
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KS/2021:473,KS2021:4247,Riksarkivet (RA-KS 2021/00018) Remiss av FormatE, 

Riksarkivet 

KS/2021:473,KS2021:4248,författningskommentarer_v10,Riksarkivet 

KS/2021:473,KS2021:4249,författningsförslag_tek_v067,Riksarkivet 

KS/2021:473,KS2021:4250,författningsförslag_ark_v018,Riksarkivet 

KS/2021:473,KS2021:4251,konsekvensutredning_v12,Riksarkivet 

KS/2021:485,KS2021:4359,Brev bostadsförsörjningsplan för Filipstads kommun, 

Filipstads kommun 

KS/2021:485,KS2021:4360,Bostadsförsörjningsplan remiss okt 2021, Filipstads kommun, 

Filipstads kommun 

KS/2021:485,KS2021:4393,Yttrande - Remiss Bostadsförsörjningsplan 2021-2024 

Filipstads kommun, Filipstads kommun 

KS/2021:492,KS2021:4383,Bostadsförsörjningsplan remiss okt 2021,Filipstads kommun 

KS/2021:492,KS2021:4384,Brev bostadsförsörjningsplan, Filipstads kommun 

KS/2021:500,KS2021:4512,Ansökan om bidrag till ridhusbotten och speglar, Hagfors- 

Uddeholms Ridklubb 

KS/2021:509,KS2021:4593,Ansökan om bidrag till skridskoslipmaskin, IK Viking 

Hockey 

KS/2021:512,KS2021:4628,Ansökan om bidrag till tennisbanan i Skymnäs, 

Personuppgift  

KS/2021:95,KS2021:4285,Protokoll efter slutförd besiktning, Lappkärr 1, 

Elektriska nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4287,Elektriska nämndens elbesiktning är nu slutförd, Lappkärr 

1,Elektriska nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4343,Dags för elrevisionsbesiktning Hagfors 2:166, Valhall, 

Elektriska nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4344,Dags för elrevisionsbesiktning Grinnemo 1:91, vårdcentralen, 

Elektriska nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4345,Dags för elrevisionsbesiktning Grinnemo 1:188, sporthallen, 

Elektriska nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4346,Dags för elrevisionsbesiktning Grinnemo 1:84, Kyrkhedens 

skola, Elektriska nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4352,Återkommer om besiktningsuppdrag, Grinnemo 

1:188,Elektriska nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4353,Återkommer om besiktningsuppdrag, Grinnemo 

1:91,Elektriska nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4354,Återkommer om besiktningsuppdrag, Hagfors 2:166,Elektriska 

nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4355,Uppdragstagaren har bekräftat att utföra elbesiktningen, 

Grinnemo 1:84,Elektriska nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4356,Uppdragstagaren bekräftat att utföra besiktningen, Grinnemo 

1:91,Elektriska nämnden 
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KS/2021:95,KS2021:4357,Val av utförare besiktningsuppdrag, Grinnemo 1:84,Elektriska 

nämnden 

KS/2021:95,KS2021:4466,Bekräftelse utföra besiktning Sporthallen Ekshärad, Elektriska 

nämnden 

 
Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-26 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 
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Dnr 

 
§ 86 - Information 

Kommunchefen informerade: 

Visselblåsarfunktionen, lag som träder i kraft 2021-12-17. 

Coronaläget i kommunen 

Gemensamma resurser 

Samhällsbyggnadschefen informerade: 

Remiss avseende Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 

regeringens prövning 

Stråkstudie: Sammanhållen gång- och cykelväg mellan Hagfors och Uddeholm 

Utvecklingschefen informerade: 

Haft två stadsvandringar i kommunen, Hagfors och Ekshärad tillsammans med 

”Svenska stadskärnor” 

Etableringsfunktionen 
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande 

undertecknare: 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

JENS FISCHER 

Svensk e-legitimation 
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NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 
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THOMAS PETTERSSON 
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NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 
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DATUM & TID: 

MARGOT KARLSSON 
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