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Dnr KS/2021:208 

§ 19 - Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-februari 2021  

 Budget 

jan-feb 

Redovisn 

jan-feb 

Års- 

budget 
Prognos 

Kommunledningsutskott 28 605 19 179 178 377 177 371 

- varav kommunledningsavdelning 8 393 6 525 63 224 62 218 

- varav samhällsbyggnadsavdelning 20 212 12 654 115 153 115 153 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen 
(KLA), januari-februari 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 - Perioden har präglats av bokslutsarbete avseende 2020 samt 

registrering av budget 2021 i den nya versionen av budget och prognos (BoP). På 

helår bedöms ekonomienhetens budget i balans.  

Utvecklingsenheten - Pandemin påverkar fortsatt vår möjlighet att genomföra 

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

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

Ekonomiskt betyder detta en positiv budgetavvikelse men i nuläget prognostiseras 

inget överskott utan en särskild rapport kommer presenteras för politiken för att 

avgöra hur vi bäst jobbar vidare med dessa resurser för att öka kommunens 

attraktivitet. 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. En redovisning ska också ske till politiken för att ta ställning 

till hur vi tar detta vidare.  

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

Ett mer samlat arbete kring våra centrummiljöer har påbörjats. En del av detta är 

bl. a att det pågår ett arbete med att f fram ett förslag till hur området vid 

Hagforsparken ska tillvaratas på ett bättre sätt. 

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. Planen är att vi under första halvåret ska ta ställning till ett förslag 

om att införa ett intranät i kommunen.   

Personalenheten -Personalenheten har fortsatt arbeta aktivt för att säkerställa 

bemanningen inom individ- och omsorgsavdelningens verksamhet. 

Personalenheten har bevakat och utvecklat rutiner och riktlinjer utifrån covid-19.  

Digitaliseringen fortgår och arbetssättet och resurser gällande timecare pool har 

strukturerats om med införandet av tillägget Lediga jobb. Implementering av 

modulen Folkbokföring pågår. 

Personalspecialist har ansvaret som tf. personalchef t o m juni -21. Rekrytering av 

vikarie personalspecialist pågår liksom rekrytering av vikarie bemannings- och 

löneadministratör samt rekrytering, med anledning av pensionsavgång, av 

löneadministratör.  

Administrativa enheten - Utbytet av datorarbetsplatser är fortfarande ett 

problem på grund av rådande Corona Pandemi som medfört försenade leveranser 

av IT-utrustning. Nya beställningar av IT-utrustning till elever och lärare planeras 

att genomföras under mars månad för leveranser till höstterminen år 2021.  

Införande av en ny telefoniplattform genomfördes den 25 november år 2020. 

Projektet har följt tidplanen och löpt på utan att det uppstått några större problem 

som inte gått att lösa. Ett omfattande utbyte av telefoner från fasta till mobila har 

genomförts inom samtliga verksamheter.  

Utrustning för att möjliggöra direktsändning på nätet av kommunfullmäktiges 

möten har installerats i Stadshusets plenisal. Sändningarna kommer att läggas ut 

på vår hemsida när det blir aktuellt att avhålla fysiska möten i plenisalen.   

Utbytet av ärendehanteringssystemet W3D3 till Lex genomfördes i december 

månad år 2020. Inkörningsproblem har förekommit och en dialog förs med 

Karlstads kommun, som ansvarar för den gemensamma driften, om hur de 

uppkomna problemen ska kunna lösas. 

Administrativa enheten påvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden 

januari-februari år 2021 med 373 Tkr vilket till stor del kan förklaras av 
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avvikande periodisering. Det prognostiserade resultatet bedöms i dagsläget följa 

budgetramen. 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental kronor 

(tkr) 

Budget 

jan-feb 

Redovisn 

jan-feb 

Års-

budget 

Prognos 

helår 
     

Kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse 
416 357 2 494 2 494 

Partistöd 61  371 371 

Revision 93 57 564 564 

Kommunledning och gemensam adm. 3 567 3 571 22 775 22 775 

Gemens. verksamheter och 

Servicefunktioner 
1 465 1 399 8 792 8 792 

Föreningsstöd och övrigt stöd 612 135 3 649 3 649 

Näringslivsutveckling inkl. EU-

projekt 
398 389 2 390 2 390 

Information, marknadsföring, turism 178 183 1 061 1 061 

Räddningstjänst 1 542 1 210 9 195 9 195 

Rivningskostnader  230   

Anslag för oförutsedda behov 61 0 364 364 

Jämförelsestörande kostnad  −1 006 1 000 −6 

Reserverat till löneökning 0 0 10 569 10 569 

Summa KLA 8 393 6 525 63 224 62 218 

Sammanfattning 

För perioden januari - februari 2021 redovisar KLA 6 525 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 1 868 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

överskott mot budget på 1,0 mkr. Anledningarna till avvikelsen avseende 

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

härleda till periodiseringar vilka kommer att jämnas ut under året samt det faktum 

att alla ombokningar efter årsbokslutet ännu inte är genomförda. Orsaken till ett 

bättre årsresultat är dock enbart en. Under perioden har vi fått ersättning för “höga 

sjuklönekostnader” för januari. Ersättningen fås som del av kompensation för 

coronapandemin och kommer, förutsatt att vi i övrig verksamhet har “höga 

sjuklönekostnader”, kompenseras till och med april månad. Storleken på framtida 

kompensation är inte möjlig att beräkna varför endast första kompensationen om 

1 006 tkr tagits med i prognosen. 

Årsbudgetramen per 2021-02-28,för KLA är 63 224 tkr. Prognos för helår är 62 

218 tkr d.v.s. 1,0 mkr lägre nettokostnader än budgeterat. 
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Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen 
(SBA), januari-februari 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 årets första månader. 

Inkomstbortfall gällande flygplatsavgifter för linjefart kan komma att påverka 

budget negativt längre fram under året. Inom investeringar har begagnad plog- 

sop och blåsmaskin köpts in och äldre ej brukbara fordon har kunnat avyttras.  

 

Serviceenheten - Serviceenheten går totalt bättre än budget för perioden. Viss 

felmarginal på grund av intäkter för måltider, personalkaffe samt eu-bidrag som 

ännu inte kommit in. Kostnaden för personal och livsmedel ligger något lägre än 

budget. Inköp av förbrukningsmaterial som tvål, papper, engångsmaterial och 

handskar ligger något över budget. 

  

Fastighet - Verksamheten går totalt bättre än budget för perioden, det är framför 

allt i driften och detta på grund av mindre aktiviteter i våra lokaler under Covid 

19. Renovering av badhuset där alla tre bassängerna renoveras och ett tredje 

tillgänglighetsanpassat omklädningsrum anordnas pågår, och beräknas vara 

färdigställt under sommaren 2021. Projektering av Råda skola är i sitt slutskede 

och upphandling pågår men har dessvärre överklagats. Upphandling av 

entreprenör för ombyggnation av ÄBC, ny entré Biblioteket, lärcenter och 

utbyggnad av köket, ligger ute och entreprenör beräknas vara klar i månadsskiftet 

mars/april.    

 

Gata och park - Årets första månader har varit relativt snörika. 

Vinterväghållningen har utförts enligt plan och följer budget. Övriga delar av 

verksamhetens arbete, som är mer knutet till vår- och sommarsäsongen, har inte 

påbörjats ännu. 

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.  
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Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten - Underhåll av ledningsnät går enligt plan. Vissa 

underhållsprojekt för ledningsnätet har varit möjliga att genomföra under 

vintermånaderna. Renovering av de större avloppsreningsverken pågår, med 

utbyte av pumpar och renovering av rötningsanläggning. 

Arbete med VA-plan, förslag till ny VA-taxa samt utredning för framtida åtgärder 

på Lappkärrs reningsverk pågår. Tillståndsansökan för vattenuttag på de mindre 

vattenverken har påbörjats, samråd ska ske under 2021. 

Avfallsverksamheten - Avfallsenheten erbjuder nu källsortering av matavfall i 

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

året och under kommande år. En inventering av renhållningsabonnemang inom 

Hagfors kommun pågår sedan tidigare. 

Ekonomiskt resultat 

 

Verksamheter, tusental kronor 

Budget  

jan-feb 

Redovisn   

jan-feb 

 

Års-budget 

Prognos 

helår 
     
Samhällsbyggnadschef 2 217 1 638 12 636 12 636 

 varav Flygplatsen 1 286 1 017 3 020 3 020 

Fastighetsenheten 7 542 3 817 48 631 48 631 

GVA Avgift- och Skattefinans. 4 820 1 758 20 789 20 789 

 varav Avfall 728  84   

 varav VA 730 -1 371   

 varav Gata/Park 2 490 2 542 15 423 15 423 

Serviceenheten 5 633 5 441 33 097 33 097 

 varav Kost 3 743 3 606 22 309 22 309 

 varav Städ 1 890 1 835 10 788 10 788  
    

S:a Samhällsbyggnadsavd. 20 212 12 654 115 153 115 153 
 

I denna uppföljning är inte interna fördelningar såsom internhyra, kost och städ 

med. Kapital- och försäkringskostnader finns med i budget men inte i 

redovisning. 

 

Sammanfattning 

Verksamheten följer plan, dock märks pågående epidemi både positivt och 

negativt. Rådande situation med pandemin har medfört ökade kostnader för 

förbrukningsmaterial jämfört mot vad som budgeterats samtidigt som det också 

påverkar delar av verksamheten som inte kan genomföras som planerat eller som 

påverkas på annat sätt.  

Förslag till åtgärder 
Inga åtgärder i nuläget 
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Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-23. 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen  
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Dnr KS/2020:627 

§ 20 - Redovisning av åtgärder kopplade till revision 

Likvärdig skola 

Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har avhjälpt de 

brister som revisionen har påtalat i samband med revisionen Likvärdig 

skola i Hagfors kommun. 

Redovisningen ska ha inkommit till revisorerna senast den 2021-03-31. 

Handlingar i ärendet 

Revisorernas Granskning av arbetet med likvärdighet i grundskolan 2020-12-18 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-03-15. 

Bilaga redovisning av åtgärder kopplade till revision likvärdig skola. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisorerna 

Barn- och bildningschef, Jenny Dahlin 

Barn- och bildningsutskottet  
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Dnr KS/2020:626 

§ 21 - Redovisning av åtgärder kopplade till revision 

Arbete med att minska sjukfrånvaron  

PwC har granskat kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron. Syftet med 

granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen bedriver ett ändamålsenligt 

förebyggande arbete för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland personalen. 

Med utgångspunkt i revisionens iakttagelser i granskningen lämnades tre 

rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 

1. Se över behovet av att revidera arbetsmiljöpolicyn 

Vår nu gällande arbetsmiljöpolicy antogs 2005-11-22. Innehållsmässigt är 

den aktuell till stor del, men personalenheten delar revisionens mening att den 

är i behov av uppdatering då lång tid har gått sedan den togs i bruk. 

Förslag till beslut 

Arbetsmiljöpolicyn revideras av personalenheten. 

 

2. Utred behovet av systemstöd för tillbuds- och olycksfallsrapportering 

samt för dokumentation av sjukfrånvaroprocessen 

Idag sker tillbuds- och olycksfallsrapportering samt dokumentation av 

sjukfrånvaroprocessen via manuella blanketter och med stöd av egna 

inarbetade rutiner och system. Personalenheten har löpande undersökt- och 

undersöker även i nuläget- olika möjligheter till systemstöd men har ännu inte 

funnit ett användarvänligt och prisvärt system som sparar tid för både den 

enskilde medarbetaren och för arbetsledare och personalenhet. 

Förslag till beslut 

Personalenheten fortsätter arbetet med att undersöka möjligheter till 

systemstöd. 

 

3. Gör en årlig samlad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

som helhet som också redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförts i verksamheterna 

sammanställs av alla arbetsledare en gång per år för den eller de 

verksamheter/arbetsställen som arbetsledaren ansvarar för. Personalenheten 

gör utifrån redovisningarna en sammanställning av arbetet som helhet som 

redovisas för centralrådet. Denna redovisning har med visst intervall 

rapporterats vidare till kommunstyrelsen, dock inte med regelbundenhet. 

 

När det systematiska arbetsmiljöarbetet för kommunen som helhet är 

sammanställt av personalenheten, så redovisas det vidare till kommunstyrelsen. 
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Handlingar i ärendet 

Revisorernas Granskning av arbete med att minska sjukfrånvaro 2020-12-18 

T.f. personalchef Helena Sjöös tjänsteskrivelse 2021-03-23 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Personalenheten 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 13/18 

  

2021-03-30 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:15 

§ 22 - Svar på motion Kollektivavtal vid Hagfors 

kommuns upphandlingar av tjänster  

Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat en motion där man vill att alla som 

jobbar i Hagfors kommun får den trygghet ett kollektivavtal ger. 

Socialdemokraterna förslår att fullmäktige beslutar att det vid kommunala 

upphandlingar av tjänster ställs krav på att gällande kollektivavtal finns på de 

företag som kommer ifråga, detta skall även gälla de underleverantörer som 

anlitas.  

Enligt Upphandlingsmyndigheten är det är inte tillåtet att kräva att leverantören 

ska vara bunden av ett kollektivavtal under avtalsperioden. Det betyder att 

det även vid direktupphandlingar är förbjudet att ställa krav på att leverantören 

ska vara bunden av kollektivavtal. Ett sådant krav skulle anses bryta mot flera av 

de grundläggande upphandlingsprinciperna. 

 

Av principen om likabehandling följer att alla leverantörer ska ges samma 

förutsättningar att lämna anbud. Alla leverantörer kan inte ges samma 

förutsättningar om krav ställs på att leverantören ska vara bunden till ett 

kollektivavtal, då det råder föreningsrätt i Sverige. Föreningsrätt innebär att 

arbetsgivare har rätt att tillhöra en arbetsgivarorganisation, men också en rätt 

att inte tillhöra en sådan. 

Handlingar i ärendet 

Kommunchef Richard Bjöörns tjänsteskrivelse 2021-03-23 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-02-19 

Socialdemokraterna motion – Kollektivavtal vid Hagfors kommuns 

upphandlingar av tjänster, 2021-02-18. 

 

Tomas Pettersson (S) och Malin Eriksson (S) avstår från att delta i beslutet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Socialdemokraterna Hagfors 
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Dnr KS/2021:20 

§ 23 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2021-03-30 

2021:3 

2021:853, Energimyndigheten, Beslut om anläggningsbesked, dnr 2020-025821 

2021:855,Friskvården i Värmland, Kallelse till årsmöte för Friskvården i 

Värmland 

2021:857, Edebäcksområdets VSF, Fråga om återställning av väg efter byte av 

belysningsstolpar 

2021:870,Personuppgift, Ang. felanmälan toalett 

2021:878, Länsstyrelsen Värmland, Beslut enligt miljöbalken för 

underhållsröjning mellan Järpliden, Torsby kommun, och Åsen, Hagfors kommun 

(16781163) 

2021:879, Miljö- och byggnämnden, Begäran om komplettering inför slutbesked, 

Uppförande av pergolor Grinnemo 1:84 

2021:880, Lantmäteriet, ABT avtalsuppföljning 

2021:883, Naturvårdsverket, Rapportering av luftkvalitetsdata för 2020 

2021:893, Svar Kommunenkät 2020 – Uppföljning av frågor från 2019 om 

dagvatten, små avlopp och mindre avloppsreningsverk (vårt dnr 537-17555-19) 

2021:894, Ellevio AB, Ytterligare samråd gällande förnyad koncession för 

befintlig luftledning Hagfors kommun 

2021:904, Personuppgift Svar på frågor om Strandskyddsplan (LIS-plan) för 

Hagfors kommun, Landsbygdsutveckling i Strandnära Lägen 

2021:941, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Lappkärrs 

avloppsreningsverk, Lappkärr 1 

2021:942, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Bergsängs 

avloppsreningsverk, Bergsäng 1:221 

2021:943, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Gustavsfors 

avloppsreningsverk, Gustavaskogen 3:1 

2021:946, SKR, Ny version av SKRs underlag för geodata-taxa 

2021:947, Länsstyrelsen Värmland, Inbjudan till samverkansprocess enligt 

nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP) för Lung-Bjurbäcksälven 

2021:991, Personuppgift, Önskemål om plats för stadsodling i Hagfors 

2021:1002, Värmland Hotel, Ang. vattenläcka vid Värmland Hotel 2019 

2021:1003, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Sunnemo 

avloppsreningsverk, Sunnemo 1:70 

2021:1018, Region Värmland, Dialogbrev från Region Värmland Kollektivtrafik 

2021:1038,Rick Personuppgift, Pris på 2 tomter i Råda, Råda 1:232 och 1:233 

2021:1049,Anonym Anonym, Snöröjarna lämnar höga snövallar i Dalen, Hagfors 

2021:1055, One-Nordic AB, Värderingsprotokoll markintrång Hagfors 2:166 
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2021:1056,Värmland Hotel, Svar på brev försäkringsärende Värmland Hotel 

2021:1068, SKR, Kommuners rätt att meddela förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser 

2021:1070, Sveriges Vatten och vindkraftskommuner och regioner, Årsbokslut 

FÖRENINGEN SVERIGES VATTEN- OCH VINDKRAFTSKOMMUNER 

OCH REGIONER FSV 

2021:1130, Arbetsmiljöverket, Ta del av utredning - Händelse som inträffade 

2021-03-03 Ekshärads avloppsreningsverk 

2021:1131, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Sörby 

avloppsreningsverk, Sörby 1:207 

2021:1132, Trafikverket, Belysning släckt väg 921, felanmälan 

2021:1134, Personuppgift, Önskemål att kommunen gör park/discgolfbana på 

grönområdet vid Häggården, Råda 

2021:1135, Personuppgift Önskemål att få ha försäljning av street food på torget i 

Hagfors 

2021:1136, Regeringskansliet, Remiss av promemorian ”Ett förbättrat 

genomförande av MKB-direktivet” - svar senast den 11 juni 2021 

2021:1141, Gymnastikförbundet, Öppet brev, Nu skriker vi! Önskemål om 

stöttning till föreningar under pandemin 

2021:1146, Länsstyrelsen Värmland, Material om förnyade vädervarningar från 

SMHIs FTP 

2021:1256, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej till 

vaccinationspass! 

2021:1269, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Gunneruds 

avloppsreningsverk, Gunnerud 1:158 

2021:1270,Sändlista, Lillvägen, Råda, hel och delvis avstängd från måndag 2021-

03-22 till 2021-04-30 

2021:1274, Sändlista, Begränsad framkomlighet på bron inne i Råda torsdag 

2021-03-25 kl. 09.15-15.00 

2021:1283, Personuppgift, Svar på Önskemål om att göra en park/discgolfbana på 

kommunens fastighet mitt emot Häggården, Råda 

2021:1286, Personuppgift Svar Ang. försäljning av streetfood på Torget i Hagfors 

 

KS/2017:368, Miljö- och byggnämnden, Interimistiskt slutbesked - Tillbyggnad 

Häggården, Råda 28 

KS/2018:114, Länsstyrelsen Värmland, Uppföljning miljööverenskommelsen 

Hagfors 2021 

KS/2018:187, Fortum Sverige AB, Yttrande detaljplan Hagfors Geijersholm 1:9 

m.fl. 

KS/2018:187, Lantmäteriet, Lantmäteriets yttrande över Samråd ang. Detaljplan 

för Gustavagården, Geijersholm 19 samt del av 1135 och 137 i distrikt Gustav 

Adolf, Kommun Hagfors 
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KS/2018:187, Postnord, Remissvar Gustavagården, Hagfors-Geijersholm 1_9 

m.fl. 

KS/2018:187, SGU, Yttrande Samråd Förslag till detaljplan för Gustavagården 

Geijersholm 19 Hagfors kommun 

KS/2018:187, Skanova, Yttrande Samråd Hagfors - GUSTAVSGÅRDEN 

KS/2019:194, Lantmäteriet, Överenskommelse om fastighetsbestämning, Cykeln 

1 och Hagfors 2:166 och Hagfors 2:5 

KS/2019:419, Personuppgift, Ang. utsmyckningen i rondellen vid f.d. 

Sättraskolan 

KS/2019:522, Trafikverket, Avtal om upplåtelse av tillfällig nyttjanderätt vägen 

mellan Gustavsfors och Laggåsen i samband med broreparation vid Framsjöns 

utlopp 

KS/2020:120, Personuppgift, Svar på Önskemål om dekorationsbelysning på 

stadens broar 

KS/2020:127, Nerikes brandkår, Antaget handlingsprogram Nerikes Brandkår 

KS/2020:530, Personuppgift, Fråga om VISS-registret och kommunens 

handläggning. 

KS/2020:530, Vattenmyndigheterna, Missiv Förslag till miljökvalitetsnormer för 

vatten som påverkas av vattenkraft 

KS/2020:550, Personuppgift, Svar ang. Hagforsförslag - Fristad för kulturarbetare 

KS/2021:104, Klarälvens vattenråd, Kallelseinbjudan till styrelsemöte Klarälvens 

vattenråd den 3 mars kl. 14-16 

KS/2021:105, Riksarkivet, Riksarkivet (RA-KS 202118) Remiss av förstudie om 

användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och 

metoder. 

KS/2021:11, Personuppgift, Rotpostkontrakt Uddeholm 1:451 

KS/2021:111, Personuppgift, SVAR - Önskemål om plats för stadsodling 

KS/2021:113, Personuppgift, SVAR på önskemål att kommunen ska renovera det 

gamla magasinet på Hagforsvägen 

KS/2021:113,Personuppgift Önskemål - Renovera det gamla magasinet på 

Hagforsvägen 

KS/2021:17, Transportstyrelsen, Information om kraven gällande tre 

landningsminima i (EU) 20181048 - TSL 2019-7227 

KS/2021:47, Vattenmyndigheterna, Rapportering Vattenmyndigheterna_2020 

KS/2021:65, Region Värmland, Yttrande inför revidering av regional 

transportplan för Värmlands län 2022-2033 

KS/2021:72, Region Värmland, Avstår från att lämna yttrande på Remiss Interreg 

Sverige - Norge 2021-2027 

KS/2021:91, Personuppgift Svar Fråga om högerregeln längs 

Storgatan/Uddeholmsvägen 

KS/2021:91, Personuppgift, Önskemål om att högerregeln tas bort på 

Storgatan/Dalavägen, Hagfors 
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KS/2021:92, Regeringskansliet, Remittering av SKV 2 st promemorior - 

Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under 

samhällskriser samt Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag 

på annan ort i högst en månad 

KS/2021:93,Länsstyrelsen i Värmland, Remiss angående Trafikverkets utpekande 

av riksintresse för kommunikationer 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2021-03-23 

Förslag till beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 

_____  
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Dnr  

§ 24 - Information  

Kommunchef Richard Bjöörn informerade om coronaläget i kommunen. 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm informerade:  

 Flyget Torsby-Hagfors-Arlanda beräknas starta 2021-04-26 med vissa 

avgångar i veckan. 

 Om exploateringsavtalen avseende Råda rastplats samt Bryggan vid Uvån.  

 Om Handlingsplan för potentiella problem på enskilda vattenledningar och 

vattenföreningar. 

 Teknikhuset, förstudie klar samt förstudien om trafikmiljön, måste se över 

stråken i hela området. Ser på cirkulationsplats vid korsningen 

Dalavägen/Monica Zetterlunds väg. 

Utvecklingschef Lars Sätterberg informerade om arbetet med 

Hagforsparken/Centrummiljöer. 

_____ 
 

 

 
 


