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Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Boo Westlund (OR) 09:00-11:00, 11:40-15:50, §§ 48-77 

Pernilla Boström (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

Christina Axelsson (OR) 09:00-15:00 

Lena Svensson (S) 

Thony Liljemark (OR) 09:00-11:00, 11:10-13:30 

Sten-Inge Olsson (S) 

Anna-Karin Berglund (C)  

Jan Klarström (SD) 

Peter Brunius (OR) 11:00-11:40, 13:30-15:50, §§ 48-77 

Birgitta Söderlund (OR) 11:00-11:10, 15:00-15:50, §§ 48-77 

 

  

Övriga Erik Fröjel (S) 09:00-14:00 

Håkan Lindh (S) 09:00-14:10 

Margot Karlsson (S)  

Camilla Hülphers (OR) 

Roger Brodin (M) 

Emma Koskelainen (L) 

Richard Bjöörn, kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 09:00-09:20 

Maria Persson, socialchef, 09:20-09:45 

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, 10:00-11:00 

Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef, 11:00-11:20 

Liisa Larsson, miljö- och naturvårdshandläggare, 11:00-11:15 

Ralf Sundhäll, kommunikatör, 09:00-12:00, 13:40-15:50 

Lars Sätterberg, utvecklingschef, 13:00-15:00 

Sara Källvik, utvecklingskoordinator, 11:30-11:55, 13:00-14:15 

Fredrik Igelström, näringslivsutvecklare 

Johanna Rickan, SBK Värmland, 13:00-14:15 

Cherin Nilsson, SBK Värmland, 13:00-14:15 

Daniel Nordholm, SBK Värmland, 13:00-14:15 

Maria Kvarnström, SBK Värmland, 13:00-14:15 
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Avser paragrafer §§ 48 - 77 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Jens Fischer 

  

  

Justerande  

 Tomas Pettersson 
 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 3/65 

  

2021-04-12 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-04-12 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-14 

Datum då anslaget tas ned 2021-05-06 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 48 - Ändring av föredragningslista  

Ärende Begäran om överprövning av vattendirektivet, dnr KS/2021:243, 

avseende åtgärdsplan för Västerhavets vattendistrikts samrådsunderlag 

tillkommer på föredragningslistan.  
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§ 49 - Information  

Ekonomichef Jonas Nilsson inledde kommunstyrelsens sammanträde genom att 

informera om verksamhets- och budgetuppföljning och beslut om påskgåva till 

personalen. 

 

Därefter presenterade socialchef Maria Persson om Projekt Familjekompis 

Värmlands glesbygd och svar på remiss gällande ett regionalt utrednings- och 

behandlingshem för unga med risk- och missbruksproblematik upp till 20 år samt 

akutavdelning för unga upp till 18 år. 

 

Kommunchef Richard Bjöörn informerade sedan om Redovisning av åtgärder 

kopplade till revision - Arbete med att minska sjukfrånvaron. 

 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin redogjorde för barn- och 

bildningsavdelningens ärenden på föredragningslistan. 

 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm redovisade yttrande på remiss om 

Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och Målbild för 

kollektivtrafik i Värmland 2040 och synpunkter på Strandskyddsutredningen 

SOU 2020:78. Louise Sjöholm redogjorde tillsammans med miljö- och 

naturvårdshandläggare Liisa Larsson för yttrande över samråd kring 

Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 

2021-2027. 

 

Utvecklingskoordinator Sara Källvik presenterade svar på remiss om 

Folkhälsoplan 2021-2029. 

 

Kl. 13:00 fick kommunstyrelsen besök av Maria Kvarnström, Cherin Nilsson, 

Daniel Nordholm och Johanna Rickan från SBK Värmland som återrapporterade 

om de genomförda dialogmötena ute i våra kommundelar. Workshops har 

genomförts i Sunnemo, Råda, Ekshärad, Gustavsfors och Hagfors och resultatet 

av arbetet redogjordes för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Bakgrund 

och processens genomförande presenterades och hur vi lyfter upp våra styrkor och 

svagheter diskuterades.   
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Dnr KS/2021:28 

§ 50 - Verksamhets- och budgetuppföljning KS 2021  
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-februari uppgår till 

122,7 miljoner kronor (mkr) vilket är 2,8 mkr lägre än budget (2,3 %). Fokusering 

på bokslutsarbetet för 2020 innebär att vissa bokningar ännu inte utförts för 

innevarande år vilket medför att redovisat resultat inte till fullo ger en rättvisande 

bild. Vissa upplupna kostnader och intäkter är ännu inte bokförda. Omföring av 

bokslutsposter från årsbokslutet kan kortsiktigt påverka utfall men korrigeras på 

längre sikt.SKR:s prognos från 2021-02-18 på skatteintäkter och generella bidrag 

(cirk 21:12) har använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär högre intäkter 

än budgeterat om totalt 16,7 mkr. Prognosen är dock oerhört osäker. Nästa 

prognos från SKR beräknas till 29/4-21.  

 

Avdelningarnas flyktingverksamhet bedöms på helåret uppvisa varken över- eller 

underskott. Osäkerheten är dock stor med hänvisning till första stycket. En mer 

genomarbetad prognos förväntas från både barn- och bildning och individ- och 

omsorg till uppföljningen för perioden januari-mars. Av avsättningen återstår ca 

19,7 mkr. Någon fördelning av verksamhetspotten föreslås inte för perioden utan 

den kommer att bli föremål för mer noggrann genomlysning till nästa uppföljning. 

  

Regeringen har beslutat om kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader 

med hänvisning till pandemin för perioden januari-april 2021. Återbetalning för 

januari har skett och har bokförts på kommunledningsavdelningen. 

Kompensationen uppgick till 1,0 mkr.  

 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 5,3 

mkr högre jämfört med budget (0,7%). De större avvikelserna mot budget i 

helårsprognosen, före fördelning av verksamhetspotten, är: 

● Individ och omsorgsutskott                                   -6,3 mkr 

● Kommunledningsavdelningen    +1,0 mkr 

● Skatteintäkter o generella bidrag                       +16,7 mkr 

  

Budgeterat resultat för 2021 enligt beslut i november 2020 av 

kommunfullmäktige var +1,5 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +12,8 mkr (1,7%). 

 

Förslag till åtgärder: 
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 
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Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-01 

Budgetuppföljning sammandrag 

Utskottens och nämndernas kommentarer            

 

Beslut 
Rapporten godkänns. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen  
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Dnr KS/2021:226 

§ 51 - Beslut om påskgåva till personalen  

Tillsvidareanställd, visstidsanställd personal samt aktuellt antal timanställd 

personal inom kommunens verksamheter föreslås 2021 få en påskgåva. 

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

uppgår till 800 000 kronor och föreslås finansieras via nyttjande av gamla 

avsättningar från 2014, 2016 samt 2017. De nyttjade avsättningarna är inte 

öronmärkta för specifik aktivitet. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-01 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar att påskpresenten ska finansieras av årets resultat. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 

liggande förslag genom votering. 

Ja-röst innebär bifall till liggande förslag 

Nej- röst innebär bifall till Tomas Petterssons (S) yrkande 

Jens Fischer (OR)  Ja  

Tomas Pettersson (S)   Nej  

Boo Westlund (OR)  Ja  

Pernilla Boström (S)   Nej 

Peter Åkerström (OR)  Ja  

Göran Eriksson (S)   Nej  

Stellan Andersson (C)  Ja  

Birgitta Söderlund (OR)  Ja  

Lena Svensson (S)  Nej    

Peter Brunius (OR)  Ja  

Sten-Inge Olsson (S)   Nej  

Anna-Karin Berglund (C)  Ja  

Jan Klarström (SD)  Ja  

8 ja-röster 

5 nej-röster 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge en påskgåva till personal inom kommunens 

verksamheter. Kostnaden finansieras via nyttjande av avsättningar från 2014, 

2016 och 2017. 

 

Reservationer  

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

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomienheten 

Personalenheten 
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Dnr KS/2021:103 

§ 52 - Svar på remiss gällande: Ett regionalt 

utrednings- och behandlingshem för unga med risk- 

och missbruksproblematik upp till 20 år samt 

akutavdelning för unga upp till 18 år  

Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett 

länsgemensamt behandlingshem för vuxna personer med missbruks- och 

beroendeproblematik samt samsjuklighet. Planen är att länets 16 kommuner 

tillsammans med Region Värmland gemensamt via Värmlands läns vårdförbund, 

ska driva ett HVB-hem för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer 

sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan mellan huvudmännen samt 

öka kvalitén för målgruppen. Förslaget har skickats ut för synpunkter och 

ställningstagande till samtliga Värmlands läns kommuner samt till Region 

Värmland. Remissvar ska lämnas senast 2020-02-29 till Värmlands läns 

vårdförbund. 

Hagfors kommun ser positivt på förslaget om ett gemensamt behandlingshem 

för  vuxna med missbruks- och beroendeproblematik samt samsjuklighet. För att 

tillgodose målgruppens behov behövs en ökad samverkan mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. Ett HVB-hem kan bidra till en mer sammanhållen vårdkedja 

i Värmland som i dag startar med abstinensvård vid Beroendecentrum som drivs 

gemensamt genom Värmlands läns vårdförbund. Under våren 2020 startar även 

den gemensamma tillnyktringsenheten vilket är ytterligare ett komplement i 

vårdkedjan. Ett flertal andra förslag finns också gällande missbruks- och 

beroendevården i länet. Kommunstyrelsen godkände 2019-10-14 ett svar till 

Värmlands läns vårdförbund gällande en gemensam beroendevård för unga i 

länet. Förlag har även tagits fram avseende gemensamma lokala 

beroendemottagningar för vuxna  i länets olika delar och Värmlands läns 

vårdförbund kommer även utreda frågan om ett länsgemensamt HVB-hem för 

unga.  

Dessa utvecklingsområden drivs till stor del som separata spår. Det gör det svårt 

att överblicka hela den samlade bilden vad gäller bland annat resurser och 

ansvarsfördelning mellan huvudmännen vad gäller missbruksvårdens framtid i 

länet. Hagfors kommun ser ett behov av att Värmlands läns vårdförbund kan 

presentera en samlad bild av den föreslagna missbruks- och beroendevården i 

länet för de närmaste åren där en kostnadskalkyl fördelat på samtliga huvudmän 

ingår. 
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Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-03-29 § 22 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-03-23 

Remissförfrågan och utredning gällande regionalt behandlingshem för vuxna med 

missbruksproblematik 

Beslut 

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget om regionalt behandlingshem för 

vuxna med missbruksproblematik men yrkar på fortsatt utredning. Hagfors 

kommun föreslår Värmlands läns vårdförbund att efter bearbetning av inkomna 

synpunkter återremittera ärendet till länets kommuner och Region Värmland 

genom en utredning som ger en samlad bild och kostnadskalkyl av den planerade 

utvecklingen av missbruks- och beroendevården i Värmland. 

 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 

Verksamhetschef IFO 

Värmlands läns vårdförbund, Lagergrensgatan 2, 652 14 Karlstad 
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Dnr KS/2021:225 

§ 53 - Projekt Familjekompis Värmlands glesbygd  
Studieförbundet Bilda har under de senaste åren drivit projektet Familjekompis på 

några orter i Värmland. Familjekompis är ett integrationsprojekt som finansieras 

med stöd av § 37a förordningen statlig ersättning för insatser för vissa 

utlänningar. Syftet med projektet är att minska utanförskapet för nyanlända 

familjer genom att de matchas ihop med svenska familjer. Projektet har gett bra 

resultat och i flera fall skapat varaktiga vänskapsrelationer. 

 

Bilda avser nu att starta upp projektet i norra Värmland och Hagfors kommun har 

fått erbjudande om att vara en av fyra deltagande kommuner. Under förutsättning 

att kommunerna tackar ja till medverkan kommer Bilda göra en ansökan till 

länsstyrelsen om § 37a-medel för projekttiden 2022-01-01 till 2023-12-31. En av 

de fyra kommunerna kommer att utses som projektägare och budgeten för 

projektet 

uppgår till drygt en miljon kronor. Bilda är utförare och kommer rekrytera och 

anställa en projektledare som jobbar med rekrytering och matchning av familjer. 

Bilda ansvarar även för projektsamordning, administration och ekonomisk 

redovisning. Projektet innebär inget ekonomiskt åtagande och en mycket liten 

arbetsinsats för kommunen. Kommunen ska utse en kontaktperson som även 

kommer sitta med i projektets styrgrupp samt samverka med projektledaren för att 

genomföra projektet. 

 

Hagfors kommun har en stor andel nyanlända familjer. En medverkan i projektet 

Familjekompis bidrar till att skapa nätverk, stödja språkinlärning och kan på så 

sätt öka inkluderingen i samhället. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-03-31 

Utkast till projektansökan Stöd för ansökan om § 37a - medel 

Beslut 

Hagfors kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Värmland genom studieförbundet 

Bilda, om medel enligt § 37a förordningen om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar, till projektet Familjekompis i Värmlands glesbygd. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Studieförbundet Bilda 

Verksamhetschef Annica Lövgren 
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Dnr KS/2021:218 

§ 54 - Besluts- och behörighetsattester  
Det har upprättats ändringar inom individ- omsorgsutskottets verksamhetsområde, 

och därmed ett nytt och uppdaterat förslag till besluts och behörighetattester, att 

gälla från och med 2021-05-01. 

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-03-29 § 21 

Ekonom Malin Hedberg Soinis skrivelse, 2021-03-22 

Förslag till besluts- och behörighetsattester inom individ- och omsorgsutskottet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om behörighets- och beslutsattester, att gälla från och 

med 2021-05-01 enligt förslag. 

Beslutet skickas till 

Malin Hedberg Soini, ekonom 
Maria Persson, socialchef 
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Dnr KS/2020:626 

§ 55 - 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 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 20 

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

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

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

 

Beslutet skickas till: 

Personalenheten 

Kommunrevisorerna 
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Dnr KS/2020:627 

§ 56 - Granskning av arbete med likvärdighet i 

grundskolan  

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 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 19 

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

Bilaga redovisning av åtgärder kopplade till revision likvärdig skola 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder. 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisorerna 

Barn- och bildningschef, Jenny Dahlin 

Barn- och bildningsutskottet 
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Dnr KS/2021:209 

§ 57 - Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan  

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete vilket innebär att planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård uppfylls. 

Vårdgivaren ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur 

patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som vidtagits 

och vilka resultat som uppnåtts. En patientsäkerhetsberättelse har upprättats för 

elevhälsans medicinska del, det vill säga skolhälsovården för läsåret 2019-2020. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 14 

Patientsäkerhetsberättelse 2019-2020 

Skolchef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-03-03 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 

medicinska del för 2019-2020. 

 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, skolchef 

Skolsköterska Kerstin Lundquist, MLA 
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Dnr KS/2021:210 

§ 58 - Taxa förskola och fritidsverksamhet  

Hagfors kommuns taxa för förskola och fritidsverksamhet föreslå  korrigeras 

enligt nedanstående. 

● Förskolebarn som börjar på fritidshem betalar förskoleavgift till och med 

sista juli och fritidshemsavgift från och med 1 augusti.  

I nuvarande regler ändras avgiften från och med 1 september. 

● Dagavgift för fritidshem för barn vars föräldrar är arbetssökande eller 

långtidssjukskriven ändras avgiften till 70 kr/dag från och med  2021-05-

01. Nuvarande taxa är 50 kr/dag. 

● Allmän förskola följer skolårets läsårstider och avgiftsfri allmän förskola 

ska gälla från och med skolstart. Tidigare beslut om avgiftsfri allmän 

förskola är från och med 1 september. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 15 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-03-15 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar ändra följande delar i taxa för förskola och 

fritidsverksamhet: 

Förskolebarn som börjar på fritidshem betalar avgift för förskola till och med sista 

juli och fritidshemsavgift  från och med 1 augusti.  

Dagavgift för fritidshem för barn vars föräldrar är arbetssökande eller 

långtidssjukskriven ändras till 70 kr/dag from 2021-05-01.  

Allmän förskola följer skolårets läsårstider och avgiftsfri allmän förskola ska 

gälla från och med skolstart.  

 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Mia Grahn, rektor 

Shanti Antonsson, rektor 

Helén Källvik, ekonom  

Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent 
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Dnr KS/2021:211 

§ 59 - Regler och avgifter för förskola och fritidshem  

Hagfors kommuns regelverk gällande barnomsorg och fritidshem har ändrats och 

justerats. 

Utifrån de ändringar som föreslås och tidigare ändringar då inget helhetsbeslut 

tagits om regelverket finns behov av att hela regelverket beslutas på nytt. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 16 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Regler och avgifter för förskola och fritidshem 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner regelverket för barnomsorg och 

fritidshemsverksamhet i Hagfors kommun. 

 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Mia Grahn, rektor 

Shanti Antonsson, rektor 

Helén Källvik, ekonom  

Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent 
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Dnr KS/2021:212 

§ 60 - Extra medel till skolan med anledning av 

pandemin  

Sammanfattning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 

2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna 

att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 

pandemin. 

För Hagfors del är bidragssumman 880 281 kr att fördela dit behoven är som 

störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom 

kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens fördelning.  

Den utbildningsskuld som har byggt upp under pandemin är omöjlig att beräkna i 

nuläget. Alla barn och elever har drabbats mer eller mindre beroende av olika 

orsaker. För förskolan och de lägre stadierna har det varit ökad sjukfrånvaro hos 

både elever och lärare med anledning av de hårdare restriktionerna avseende 

lättare förkylningssymptom och hushållskarantän vid konstaterad smitta. För 

gymnasiet i synnerhet men även högstadiet har det varit långa perioder med 

distansstudier vilket har medfört att eleverna inte har kunnat få den undervisning 

de har rätt till på plats.  

Om vi skulle fördela pengarna proportionerlig bland eleverna, och här skriver 

Skolverket att vi är fria att även använda dem till förskola och vuxenutbildning, 

då blir det inte mycket pengar kvar per enhet att göra insatser. Vi rekommenderar 

nämnden att istället använda pengarna där behoven är som störst och där vi har 

kortast tid kvar i skolväsendet att reparera de brister i utbildningen som har 

uppstått.  

För gymnasiets del har en diskussion varit i Värmlands skolchefsgrupp. Många 

elever läser hos annan huvudman än den egna men det är i allas intresse att våra 

gymnasieelever klarar sin gymnasieexamen. Vi är därför överens om att den 

proportionerligt uträknade summan om 590 kr/elev följer eleven till den 

huvudman den studerar, fristående eller kommunal.  

Resterande pengar föreslår förvaltningen fördelas till högstadiet. Det är i allas 

intresse att så många som möjligt blir behöriga till gymnasiet. Det är ett personligt 

misslyckande för de elever som inte lyckas men även en kostnad för ytterligare ett 

år på gymnasiet för kommunen. Högstadiet är den sista delen av grundskolan och 

vi har kort om tid kvar att reparera bristerna som pandemin har skapat. Genom att 

fördela resterande resurser till högstadiet ger vi reella möjligheter för högstadiet 

att vidta åtgärder i syfte att öka behörigheten till gymnasiet.  
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av skolchef i dialog med övriga skolchefer i Värmland. 

Skolledningens ståndpunkt 

Den utbildningsskuld som har byggt upp under pandemin är omöjlig att beräkna i 

nuläget. Alla barn och elever har drabbats mer eller mindre beroende av olika 

orsaker. För förskolan och de lägre stadierna har det varit ökad sjukfrånvaro hos 

både elever och lärare med anledning av de hårdare restriktionerna avseende 

lättare förkylningssymptom och hushållskarantän vid konstaterad smitta. Den 

högre frånvaron hos personalen har medfört att vi även har haft stor brist på 

vikarier. För gymnasiet i synnerhet men även högstadiet har det varit långa 

perioder med distansstudier vilket har medfört att eleverna inte har kunnat få den 

undervisning de har rätt till på plats. Distansundervisning är ett bra alternativ 

under liknande omständigheter men det är aldrig ett fullgott alternativ till 

närundervisning, d v s undervisning på plats.  

Om vi skulle fördela pengarna proportionerlig bland eleverna, och här skriver 

Skolverket att vi är fria att även använda dem till förskola och vuxenutbildning, 

då blir det inte mycket pengar kvar per enhet att göra insatser. Vi rekommenderar 

nämnden att istället använda pengarna där behoven är som störst och där vi har 

kortast tid kvar i skolväsendet att reparera de brister i utbildningen som har 

uppstått.  

För gymnasiets del har en diskussion varit i Värmlands skolchefsgrupp. Många 

elever läser hos annan huvudman än den egna men det är i allas intresse att våra 

gymnasieelever klarar sin gymnasieexamen. Vi är därför överens om att den 

proportionerligt uträknade summan om 590 kr/elev följer eleven till den 

huvudman den studerar, fristående eller kommunal.  

Resterande pengar föreslår skoledningen fördelas till högstadiet. Det är i allas 

intresse att så många som möjligt blir behöriga till gymnasiet. Det är ett personligt 

misslyckande för de elever som inte lyckas men även en kostnad för ytterligare ett 

år på gymnasiet för kommunen. Högstadiet är den sista delen av grundskolan och 

vi har kort om tid kvar att reparera bristerna som pandemin har skapat. Genom att 

fördela resterande resurser till högstadiet ger vi reella möjligheter för högstadiet 

att vidta åtgärder i syfte att öka behörigheten till gymnasiet.  

Konsekvenser 

Måluppfyllelse 

Genom att fördela pengarna dit de gör störst nytta är förvaltningens uppfattning 

att måluppfyllelsen på högstadiet och gymnasiet kommer att öka.  
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Övriga riktlinjer, policys, planer och barnkonventionen 

Om vi ser till barnperspektivet och barnets perspektiv så är det av största vikt för 

det psykiska måendet att fullfölja grundskola men behörighet att söka vidare till 

ett nationellt program på gymnasiet men även att fullgöra gymnasiet med examen 

efter fullgjord utbildning. Det är inte lika stigmatiserande att inte nå godkända 

resultat i de lägre åldrarna även om det naturligtvis också är kännbart. De pengar 

staten har skjutit till med hänsyn taget till pandemin är inte nog för att möta alla 

de brister som  uppstått i utbildningen under pandemin men skolledningens 

förslag bedöms vara bäst utifrån barns och elevers mående och måluppfyllelse. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 16 

Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins skrivelse, 2021-03-17 

Bilaga 1: Beslut om tillfällig förstärkning av av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Bilaga 2: Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd 

tillskolväsendet 2021 

Bilaga 3: Beräkning av bidraget per kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Fördela 590 kr per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman. 

Resterande medel fördelas till högstadiet, fristående skolor eller kommunala 

skolor med elever skrivna i Hagfors kommun ersätts med samma belopp per 

högstadieelev.  

Grundbeloppen gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021. 

 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Helén Källvik, förvaltningsekonom 

Fristående gymnasieskolor där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna 

Fristående högstadieskolor där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna 

Fristående grundskolor där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna 

Kommunala högstadieskolor där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna 
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Dnr KS/2021:213 

§ 61 - Övergripande kvalitetsrapport barn- och 

bildningsutskottet  

Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 

Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 

brister rättas till.  

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 

kvalitetsrapport över verksamheternas arbete. Dessa rapporter görs på 

övergripande nivå i form av övergripande kvalitetsrapport och på lokal nivå i 

form av lokala kvalitetsrapporter för varje enhet.  

Kvalitetsrapporten ger en lägesbedömning över hur skolan föregående läsår 

uppfyllt de nationella kraven. I rapporten ingår analyser av utbildningens resultat 

men även dess förutsättningar, utmaningar och utvecklingsbehov.  

Utifrån de brister och utmaningar som framkommer när resultaten analyseras 

förväntas huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder. Rapporten ska ligga till grund 

för verksamheternas och nämndens fortsatta arbete med att utveckla utbildningen 

så att varje enskild elev får en likvärdig utbildning utifrån de nationellt satta 

kraven.  

I revision har det framkommit att övergripande kvalitetsrapport inom barn- och 

bildning ej kommit upp för beslut till Kommunstyrelsen utan endast redovisats 

som ärende. 

Utifrån detta redovisas här förslag till övergripande kvalitetsrapport för barn- och 

bildning 2020. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 18 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Bilaga övergripande verksamhetsplan barn- och bildning 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer övergripande kvalitetsrapport för barn- och bildning 

2020. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Annica Svensson, Utvecklingsstrateg 
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Dnr KS/2021:213 

§ 62 - Övergripande verksamhetsplaner barn- och 

bildningsutskottet  

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, 

tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. 

Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de 

resurser som verksamheten råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en 

utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som 

kommer att bli nödvändiga. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar 

till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. 

Styrdokument skola och barnomsorg styrs av ett statligt uppdrag via skollagen, 

läroplaner samt andra förordningar och allmänna råd. Även andra lagar som t.ex. 

arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, förvaltningslagen, offentlighets- och 

sekretesslagen samt socialtjänstlagen styr verksamheten. Internationella 

konventioner och överenskommelser påverkar också verksamheten. Därtill 

tillkommer också kommunala mål och riktlinjer. Undervisningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

I revision har det framkommit att övergripande verksamhetsplan inom barn- och 

bildning ej kommit upp för beslut till Kommunstyrelsen utan endast redovisats 

som ärende. 

Utifrån detta redovisas här förslag till övergripande verksamhetsplan för barn- 

och bildning 2021. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 19 

Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Bilaga övergripande verksamhetsplan barn- och bildning 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer övergripande verksamhetsplan barn- och bildning 

2021. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Annica Svensson, Utvecklingsstrateg 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 27/65 

  

2021-04-12 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:213 

§ 63 - Kvalitetsrapporter 2020 kultur och fritidsgårdar  

Bakgrund 

Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 

Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 

brister rättas till.  

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 

kvalitetsrapport över verksamheternas arbete. Dessa rapporter görs på 

övergripande nivå i form av övergripande kvalitetsrapport och på lokal nivå i 

form av lokala kvalitetsrapporter för varje enhet.  

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 20 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Bilaga kvalitetsrapport kultur 2020 

Bilaga kvalitetsrapport Fritidsgårdar 2020 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kvalitetsrapporterna för Kultur respektive 

Fritidsgårdar 2020. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Annica Svensson, Utvecklingsstrateg 

Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef 

Helene Eng, Enhetschef fritidsgårdar 
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Dnr KS/2021:213 

§ 64 - Lokala arbetsplaner 2021 kultur och 

fritidsgårdar  

Bakgrund 

Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen. 

Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska se till att uppkomna 

brister rättas till.  

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 

kvalitetsrapport och lokala arbetsplaner över verksamheternas arbete. 

Arbetsplanerna på lokal nivå görs i form av lokala arbetsplaner för varje 

enhet/verksamhet.  

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 21 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Bilaga lokal arbetsplan kultur 2021 

Bilaga lokal arbetsplan Fritidsgårdar 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer de lokala arbetsplanerna för Kultur respektive 

Fritidsgårdar 2021. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Annica Svensson, Utvecklingsstrateg 

Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef 

Helene Eng, Enhetschef fritidsgårdar 
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Dnr KS/2021:214 

§ 65 - Politiskt beslut NTA , Naturvetenskap för alla  

NTA är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik. 

Programmet vänder sig till skolans huvudmän och erbjuder teman som utgår från 

kursplanen i ett eller fler av ämnena bibliotek, fysik, kemi, teknik och matematik. 

Varje tema omfattar en utbildning, en lärarhandledning och material för ett 

frågebaserat, laborativt arbetssätt. Utbildningen och arbetet tillsammans med 

förskolebarn och grundskoleelever är ett led i lärares kompetensutveckling och 

fungerar samtidigt som ett stöd i barnens och elevernas lärande.  

  

NTA skolutvecklingsprogram drivs genom den ekonomiska föreningen NTA 

Skolutveckling. Medlemmarna i föreningen består av skolhuvudmän (kommunala 

och fristående).  

Föreningen ägs, finansieras och styrs av medlemmarna. Som medlem i den 

ekonomiska föreningen skall huvudmannen enligt avtal ha en NTA- samordnare 

som har ett lokalt ansvar att administrera den lokala NTA verksamheten. På 

regional nivå finns det regionala samordnare som har ansvar för 

regionövergripande satsningar.  

 

För att bli medlem i NTA Skolutveckling krävs det en ansökan från kommunen 

där det beskrivs hur man planerat att organiseras sin NTA-verksamhet de 

närmaste åren. Det krävs också ett politiskt beslut om att ansöka om medlemskap 

i NTA Skolutveckling.  

 

Kostnader:  

15 000 kr i inträdesavgift (engångssumma) 

Terminsavgift 20 kr per elev och termin 

Temamaterial ca 4600 kr per temalåda 

Handledningar 380 kr per lärarhandledning, 73 kr per elevhandledning 

NTA samordnare 

 

Kostnaderna för 2021 tas ur statsbidraget Likvärdig skola. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 22 

Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att Barn- och bildning ansöker om medlemskap i 

NTA Skolutveckling. 
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Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Annica Svensson, utvecklingsstrateg 

Helén Källvik, ekonom  
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Dnr KS/2021:215 

§ 66 - Avgiftsreducering kulturskola vt 2021  

Bakgrund  

Pandemin har nu påverkat oss under drygt ett års tid. För kulturskolan har det 

inneburit att lärarna har gjort ett stort arbete med att ställa om verksamheten till 

fjärrundervisning och digital undervisning. Flera gånger under detta år har vi fått 

ta snabba beslut som har påverkat undervisningen och eleverna i kulturskolans 

möjligheter att ta del av denna. Kulturskolan har ställt om och i minsta möjliga 

mån ställt in verksamhet. Trots detta kommer, framför allt våra yngre elever, bli 

utan minst en tredjedel av undervisningen denna termin.  

Vi vet också att pandemin ekonomiskt har drabbat flera personers privatekonomi.    

Flera kommuner har under detta år sänkt sina avgifter för kulturskolan med 

hänvisning till ovanstående. Några kommuner har helt tagit bort avgiften. 

Ordinarie terminsavgiften är 700 kr för ett ämne i vår kulturskola. 

Vi kommer att försöka återansöka avgiftsbortfallet från Corona-bidrag. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 23 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt sänka terminsavgiften i kulturskolan med 

250 kr för de yngre eleverna till en avgift på 450 kr samt med 100 kr för de äldre 

eleverna till en avgift på 600 kr för vårterminen 2021. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef 
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Dnr KS/2021:66 

§ 67 - Svar på remiss - Folkhälsoplan 2021-2029  
Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden i Region Värmland beslutade i juni 2019 att en ny 

folkhälsoplan skulle tas fram. I februari 2021 skickades en remissutgåva ut där 

Hagfors kommun är en remissinstans. 

 

Syftet med Värmlands folkhälsoplan 2021-2029 är att folkhälsan ska förbättras i 

länet, samt att skillnader i hälsa mellan olika grupper och platser ska minska. I 

folkhälsoplanen lyfts fram att den har ett hälsofrämjande perspektiv, det vill säga 

att fokus ligger på det stärker hälsa hos hela befolkningen och minska 

riskfaktorer. Den lyfter fram att det finns flertalet olika faktorer som påverkar 

folkhälsan, både på individnivå och samhällelig nivå. I planen lyfts kommuner 

fram som en särskilt viktig aktör i arbetet för en förbättrad folkhälsa. 

 

I folkhälsoplanen lyfts två centrala utmaningar: 

1. Det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i Värmland 

2. Folkhälsoarbetet i Värmland behöver organiseras för arbete enligt den 

nationella folkhälsopolitiken 

 

Folkhälsoplanens långsiktiga målsättning är att bli bäst i Sverige på folkhälsa. För 

att uppnå det har två strategiska inriktningar tagits fram, de ska beskriva vad 

planen ska bidra till:  

1. Arbeta med förutsättningar som bidrar till att hälsan i befolkningen ökar 

             och skillnader i hälsa i Värmland minskar 

2. Skapa en bättre organisering av folkhälsoarbetet i länet 

 

Inom dessa två strategiska inriktningarna lyfts 11 insatsområden där det behöver 

ske en positiv utveckling för att nå målen. Det handlar bland annat om det tidiga 

livets villkor, inkomster, levnadsvanor, boendemiljö, hälsofrämjande hälso-och 

sjukvård och att folkhälsa och jämlikhet är högst på den politiska agendan. 

 

Genom samverkan och en bättre organisering i arbetet med folkhälsoplanen ska 

aktörer inom länet känna sig delaktiga. Det handlar bland annat om att skapa en 

plattform för erfarenhetsutbyte för att kunna organisera folkhälsoarbetet. 

 

Hagfors kommuns arbete med folkhälsa 

Hagfors kommun har idag ingen egen renodlad folkhälsoplan. Men däremot finns 

fler andra inriktningsdokument där Hagfors kommun arbetar med frågor som rör 

folkhälsan. Bland annat deltar Hagfors kommun i utvecklingsarbetet Nya 

perspektiv (NP) tillsammans med övriga värmländska kommuner. När det gäller 

kopplingen mellan folkhälsoplanen och Nya perspektiv finns synpunkter på att 
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kopplingen inte är tillräckligt tydlig mellan dessa. Det redovisas mer utförligt 

nedan. 

 

Även i Hagforsstrategin finns åtgärder och mål kring att förbättra folkhälsan. En 

viktig åtgärd som identifierats för att skapa livskvalitet för alla är att folkhälsan 

förbättras. Det mäts genom ohälsotal och sjukpenningtal. Där är Hagfors kommun 

en viktig aktör som kommunens största arbetsgivare och har bland annat ett 

ansvar att jobba med personalhälsofrågor. Hagfors kommun har även samarbete 

med Friskvården i Värmland som erbjuder motionsgrupper, hälsosamtal och 

hälsokurser. 

 

Barn-och bildningsavdelningen jobbar utifrån styrdokument där man redan idag 

fokuserar på många av de åtgärder som nämns i folkhälsoplanen. De 

insatsområden och indikatorer som finns inom främst insatsområde 1.2 går i linje 

med hur man arbetar idag. 

 

Följande är frågor som Region Värmland skickat ut som underlag för inspel 

samt förslag på svar från Hagfors kommun. 

 

Hur upplever du att planens disposition, språk och bildspråk bidrar till 

förståelse för planens syfte, innehåll och budskap? 

I texten nämns att alla som lever och verkar i Värmland ska vara delaktiga i 

arbetet med folkhälsan vilket är bra. Men texten är många gånger komplex och 

många uttryck är svåra utan förkunskap. För att fler ska kunna ta del av den skulle 

en möjlighet kunna vara att skapa en “populär-version” som beskriver 

folkhälsoplanen på ett mer lättförståeligt och kortfattat sätt. Ett annat alternativ 

skulle kunna vara att skapa en kortare version eller sammanfattning riktad till 

olika målgrupper, exempelvis en riktad specifikt till idéburna sektorn. 

 

Genom att använda bildspråk gör det planen mer levande och kan bidra till ökad 

förståelse. Men det kan också vara en utmaning att använda sig av symboler och 

bilder utan en förklarande text. Ett förslag är att ha en bilaga med förklaring av 

symbolerna samt en ordlista där begrepp kan förtydligas. 

 

Det är positivt att det skapas ett bildspråk som återkommer och binder samman 

strategiska styrdokument såsom Värmlandsstrategin och övriga större 

handlingsplaner som arbetas fram. 

 

Hur upplever du att planen bidrar till att göra det tydligt för dig och/eller 

din organisation hur du/ni kan använda planen för ditt/ert folkhälsoarbete? 

Det är tydligt med syftet och visar på komplexiteten i hur folkhälsa ska uppnås. 

Det finns en tydlighet kring till exempel barn och unga och ger utpekade områden 

att jobba med. Önskvärt med stöd till en handlingsplan för respektive verksamhet, 
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exempelvis kommunen eller privata arbetsgivare. 

 

Vi skulle även önska att det fanns en tydligare koppling till arbetet med Nya 

perspektiv. Det finns många likheter mellan dessa två planer men för att vara 

tydliga skulle de behövas ett förtydligande hur arbetet ska samordnas i praktiken. 

 

Hur upplever du att planen bidrar till förståelsen av folkhälsa, 

folkhälsoarbete, utgångsläge, utmaningar och folkhälsoaktörer? 

Planen lägger grunden till en förståelse för att många faktorer påverkar folkhälsan 

och att det är ett komplext område där många behöver samverka. Den är 

omfattande och många delar finns med- men som tidigare nämnt kan det vara en 

idé att skapa en sammanfattande version för att göra planen tillgänglig för fler. 

 

Hur upplever du att planen lyckas med att skapa ett ökat fokus på 

förutsättningar för hälsa? 

Det ger en bild av att folkhälsan påverkas av och påverkar alla områden i 

samhället. Om värmlänningarna inte upplever sig ha en god hälsa spiller det över 

på flera områden, såsom näringslivet, trygghet och utbildningsnivå. 

 

Hur upplever du att de genomgående perspektiven och framgångsfaktorerna 

är relevanta för planens syfte och genomförande? 

De genomgående perspektiven är relevanta eftersom de påminner om det 

grundläggande som måste finnas med i allt folkhälsoarbete. En tanke är att det 

inte är samma begrepp som används i Värmlandsstrategin där innehållet är 

detsamma. Det skulle förenkla kopplingen mellan dessa två att samma begrepp 

används. 

 

När det kommer till framgångsfaktorer är det viktiga punkter att ta upp. När det 

kommer till B. Design och universell utformning är en önskan att det kunde 

förklaras med andra ord för ökad tydlighet. Första stycket av den förklaringen är 

svår att ta till sig- om fler ska kunna använda det som ett verktyg behöver det 

också kunna förstås av fler. 

 

Även här skulle samma begrepp som finns i Värmlandsstrategin kunna användas 

när innehållet är samma. Exempelvis D.Ledning och styrning respektive Vi leder 

modigt från remissutgåvan av Värmlandsstrategin. 

 

Hur upplever du planens strategiska ramverk? 

Det är viktigt att kopplingen till Värmlandsstrategin och övriga planer lyfts fram 

och hur dessa planer förhåller sig till varandra. Det hade varit önskvärt om det 

gick att sammanfläta planerna på ett tydligare sätt. 
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Hur upplever du genomförbarheten av planens systematiska arbete och 

uppföljning? 

Planen har en hög målsättning som kräver tydliga prioriteringar för att lyckas, 

både i tid och ekonomiska satsningar. Det kommer krävas att många aktörer 

samverkar och att det finns handlingsplaner som stöttar det. 

 

På sidorna 32-39 anges indikatorer av vikt för utvecklingen inom de olika 

insatsområdena. När det gäller Nya perspektivs mål/indikatorer borde de finnas 

med ordagrant (inom de aktuella målområden som NP har mål) och en sådan 

samstämmighet borde markeras/visualiseras på något sätt. 

 

Vad tycker du och din organisation är särskilt viktigt för att vi i Värmland 

ska lyckas organisera oss bättre kring folkhälsofrågorna? Matchar planen 

det? 

Som kommun är en viktig del samverkan mellan aktörer vilket lyfts i 

folkhälsoplanen som en viktig aspekt. Ytterligare en aspekt som är relevant är att 

olika organisationers roller lyfts, det är viktigt att såväl regionen som kommuner 

deltar i arbetet, men även idéburna sektorn. 

När flera aktörer ska samverka är också vårt önskemål att det finns en 

samordnande aktör, som en kommun kommer vi inte kunna driva frågan på egen 

hand utan det behövs ett tydligare samordnande ansvar på regional nivå. 

 

Insatsområde 2.1 Etablera Värmlands folkhälsoplattform som motor för det 

folkhälsostrategiska arbetet i Värmland. Här skulle utgångspunkten kunna vara 

Nya Perspektiv som breddas/kompletteras men formuleringen skapar en bild av 

att en helt ny plattform ska skapas/etableras. Här nämns inte Nya perspektiv. När 

högsta ledningen i länets 16 kommuner och regionen valt att systematiskt arbeta 

tillsammans för en god och jämlik hälsa på ett sätt som forskningen visar är 

framgångsrikt, borde detta Nya Perspektiv på styrning och ledning förtjäna ett 

eget kapitel och ses som en grund att bygga från. Kommunerna och regionen är 

17 stora och väldigt viktiga aktörer för invånarnas hälsa. 

 

Ett förslag är att tillvarata och bygga vidare på det arbete som görs inom Nya 

Perspektiv, i SKRś handbok för omställning till nära vård beskrivs arbetet så här: 

Ett exempel på systemledning för välfärden som ett komplext system är “Nya 

perspektiv” i Värmland. En gång per år träffas kommunledningarna, 

regionledningen, ledningen för skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården 

för att diskutera gemensamma utmaningar inom ramen för Nya perspektiv. Det är 

både den politiska ledningen och förvaltningsledningen som deltar. Denna 

samling kan kallas “systemledning” som tillsammans ansvarar för helheten. 

Arbetet styrs av det politiska inriktningsdokumentet som fastställs årligen och 

som kan liknas vid den målbild som bör skapas för omställningen till Nära vård. 

Där beskrivs vad som ska uppnås i form av övergripande målsättningar 
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och är underlag för respektive organisations beslutsprocess i både regionen och 

kommunerna. Årligen redovisas resultaten transparent för alla att följa. 

 

Vad tycker du och din organisation är särskilt viktigt för att förbättra 

folkhälsan i länet och för att jämna ut skillnader i hälsa i befolkningen? 

Matchar planen det? 

De områden som lyfts i Hagforsstrategin är bland annat öka barns trygghet och 

utveckling, trygghet för alla invånare, en arbetsmarknad med möjligheter för alla, 

lägre ohälso- och sjukpenningtal,ökad utbildningsnivå och möjlighet till 

utbildning genom hela livet. Utifrån det styrdokumentet matchar planen det. 

 

Insatsområde 1.1 är mycket likt utmaningen Barnalivet inom Nya Perspektiv, 

denna likhet kan leda till otydlighet och splittring om inte arbetet och 

styrdokumenten tydligare går i varandra och arbetet kan samordnas i praktiken. 

 

Insatsområde 1.2 : föreslås ha en koppling på ytterligare en nivå där även 

kunskapsstyrning och arbetet inom regionala stödstrukturer för att skapa goda 

förutsättningar för vårdens medarbetare och en ändamålsenlig 

kompetensförsörjning för omställningen till en nära vård beaktas. 

 

Inom God och nära vård 2021, som är en överenskommelse mellan staten och 

Sveriges kommuner och Regioner (SKR),påbörjas en omställning av hälso- och 

sjukvården med primärvården som nav. Där beskrivs att Regeringen och SKR 

under 2021 kommer ingå ett antal överenskommelser på centrala områden, som 

på olika sätt bidrar till hälso- och sjukvårdspolitiska mål på olika områden samt 

till det nationella målet för folkhälsopolitiken. Denna omställning borde finnas 

med i vår folkhälsoplan då omställningen är mycket viktig för att vi ska klara att 

möta kommande behov med förändrade förutsättningar i Sverige. 

 

Insatsområde 1.7 Kontroll, inflytande och delaktighet som främjar god och jämlik 

hälsa. Här ser vi det som önskvärt att göra en tydligare koppling till det arbete 

som görs inom god och nära vård. Vilket är att det behöver ske en omställning i 

att se aktörer som enskilda producenter av hälsa, till att vara resursintegrerade 

aktörer i ett system av aktörer som gemensamt bygger förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa i befolkningen i Värmland. Det skulle kunna lyftas fram som en 

indikator inom insatsområdet. 

 

Insatsområde 1.8 En hälsofrämjande hälso- och sjukvård som främjar god och 

jämlik hälsa saknar koppling mot arbete med en gemensam målbild och 

handlingsplan för nära vård i Värmland. Beskrivningen av insatsområdet kan ge 

känslan av parallella processer som riskerar skapa otydlighet vilket inte är syftet. 
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Något som du gillar? 

Planen lyfter många övergripande perspektiv som bidrar till ökad förståelse för 

vikten av en god folkhälsa för alla. Och att det handlar inte bara om individen 

utan om att systemet/samhället också måste skapa ett gynnsamt samhälle för alla 

för att folkhälsa ska uppnås. 

 

Saknar du något? 

Som tidigare nämnt är det önskvärt att tydliggöra kopplingen till övriga regionala 

och nationella planer kopplade till folkhälsa. 

 

Något övrigt du vill tillägga? 

På sidan 49 ”Andra källor, i urval” bör adressen till Strategi för hälsa 

https://skr.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515.html 

samt Nya Perspektivs webb anges https://www.regionvarmland.se/utveckling- 

tillvaxt/nya-perspektiv 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingschef Lars Sätterbergs skrivelse, 2021-04-01 

Remiss – Folkhälsoplan 2021-2029 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svar på remiss - Folkhälsoplanen 2021- 2029. 

 

Beslutet skickas till 

Region Värmland 
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Dnr KS/2018:337 

§ 68 - Remissyttrande Regionalt 

trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och 

Målbild för kollektivtrafik i Värmland 2040  
Region Värmland har remitterat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 

för Värmland 2022-2026 samt Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 

2040.  Remissen utgör en revidering av tidigare program och är framtagen utifrån 

mål och vision i Värmlandsstrategin 2040 samt det arbete som gjordes under 

hösten 2019 om framtidens mobilitet och den dialogprocess som genomförts med 

olika aktörer under 2020.  

I den reviderade förslaget har fokus växlats från enbart kollektivtrafik till ett mer 

övergripande perspektiv om hållbara transporter där kollektivtrafiken får anses 

vara en del av resandet. Målbilden omfattar därmed flera transportslag som 

alternativ till bilen även om kollektivtrafiken fortfarande har en central roll vilket 

stämmer väl överens med de ambitioner som uttalats i tidigare versioner och som 

också framkommit under de dialogmöten som genomförts.   

Hagfors kommun ser mycket positivt på att fokus har växlats från att enbart 

omfatta kollektivtrafiken, detta då det på många platser i glesbygd saknas 

förutsättningar för traditionell kollektivtrafik. Det övergripande målet för 

kollektivtrafiken i Värmland är enligt målbilden att det hållbara resandet ska få en 

ökande marknadsandel av de regionala persontransporterna. För att möjliggöra 

det måste det skapas incitament för invånarna att välja hållbara alternativ. 

Det är därför viktigt att resandet sätts i ett större perspektiv och att möjligheterna 

till alternativa lösningar utreds och implementeras. Det är viktigt att komma ihåg 

att kollektivtrafiken är en viktig del i resandet där avstånden är långa och 

alternativ som att gå eller cykla inte är ett rimligt alternativ. Inom ramen för 

arbetet med alternativa sätt att resa i områden där bilen under många decennier 

varit det enda alternativa färdmedlet för att få en fungerande vardag behöver dock 

resenärerna få vara en del av processen med att finna alternativa sätt att resa och 

det måste tillåtas vara ett stort fokus på beteenden och attityder genom hela 

processen. En förutsättning för att skapa incitament till beteendeförändringar är 

också att tekniken är tillgänglig och funktionell samt att människor får det hjälp 

och stöd som erfordras för att nå den nivå av digital mognad som krävs för 

att  kunna ta till sig och använda nya system för att lätt kunna anpassa sitt resande 

och sina val av resesätt.  

Det konstateras i trafikförsörjningsprogrammet att Regionen har en viktig roll i att 

verka för att invånarna kan  och vill göra hållbara val genom att ta ett 

helhetsansvar för såväl infrastrukturplanering som att medverka och motivera till 

beteendeförändringar. Vidare konstateras det att Region Värmland behöver ta en 
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ny roll och ett stort ansvar för helheten för det framväxande mobilitetssystemet 

vilket Hagfors Kommun ser som mycket positivt då en förutsättning för att finna 

kloka alternativ och kunna verka för beteendeförändringar avseende resvanor i 

områden där det under lång tid inte funnits andra alternativ än bilen kräver breda 

perspektiv och mycket samverkan mellan alla berörda parter. 

I prioritering mellan olika resebehov prioriteras god arbets och studiependling 

inom regionen och resande för arbete och studier till angränsande län och Norge. 

Här har regionen också förtydligat att även fritidsresor samt turism och 

besöksnäring behöver vara prioriterat vilket är mycket positivt och någon som 

Hagfors Kommun lyft vid flera tillfällen inom ramen för tidigare revideringar av 

kollektivtrafikens mål och plan. Hagfors Kommun har vid flera tillfällen påtalat 

behov av att se över turerna till och från samt inom Hagfors och utreda 

möjligheterna till att omfördela turer till förmån för fler alternativ på kvällar och 

helger för att underlätta för människor att välja hållbara alternativ även för resor 

som görs för nöjes och fritidsändamål. 

Kollektivtrafiken i Hagfors Kommun är i mångt och mycket fokuserad på att 

möjliggöra pendling till och från Karlstad. Det är mycket positivt att det fortsatt 

finns en prioritering på arbetspendling samt att det ska vara max 1 timmes 

pendlingstid mellan Hagfors och Karlstad. För att lyckas få ned restiderna till och 

från orter och kommuner som Hagfors, där det saknas persontrafik med tåg, måste 

systemlösningarna inom trafikområdet inbegripa en tydlig prioritering på 

förbättrade och snabbare vägförbindelser. Hagfors Kommun är mycket mån om 

att denna ambition vidhålls och fortsätter ha en hög prioritet men en strategi för 

hållbara transporter inom regionen bör också omfatta hållbara transporter inom 

kommunerna samt resor till och från andra kommuner än Karlstad då det är 

väsentligt om hela regionen ska kunna utvecklas att arbetspendling kan ske även 

mellan övriga kommuner på ett smidigt sätt. Idag är det mycket begränsade 

förutsättningar för att kunna välja att arbetspendla hållbart inom kommunen eller 

till annan kommun än Karlstad.   

Hagfors Kommun noterar att de mål som formulerats inom 

trafikförsörjningsprogrammet avseende Nöjdhet, Trygghet, Enkelt att resa samt 

tillgänglighet uppfattas vara formulerade utifrån ett mer renodlat 

kollektivtrafiksperspektiv. Om fokus ska växla till att innefatta fler trafikslag eller 

fler alternativ behöver även dessa mål anpassas så att man fångar upp de kunder 

och de resenärer som inte har möjlighet till kollektivtrafik men där andra hållbara 

system har implementerats eller kan implementeras.  

Strategin tar upp ett nytt fokus och hållbara transporter som helhet men det är 

enbart inom fokusprocessen framtidens trafiksystem som det är implementerat. 

Om en omställning ska kunna genomföras, särskilt i de områden inom regionen 

idag där det helt saknas kollektivtrafik och alternativ till den egna bilen behöver 

man beakta de hållbara transporterna och alternativa lösningar i samtliga 
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fokusprocesser från början. I annat fall tenderar det bli svårt att fånga upp 

attityder och beteenden kring resandet och svårt att hantera och uppmuntra de 

beteendeförändringar som i dessa delar av regionen utgör en förutsättning för en 

ökad marknadsandel hållbara transporter.  

Det framgår i trafikförsörjningsprogrammet att målet för 2040 är att den 

linjelagda kollektivtrafiken ska vara koncentrerad till de stråk där det finns ett 

stort resandeunderlag och där kollektivtrafiken har goda förutsättningar att 

konkurrera med bilen. Vad som anses vara ett tillräckligt stort resandeunderlag 

framgår inte däremot konstateras att det kommer bli en naturlig centrering av 

kollektivtrafiken till tätorterna där antalet resande är större. Hagfors Kommun 

bedömer att en sådan ambition inte är rimlig att verka för fullt ut då det behövs 

kollektivtrafiklinjer i vissa områden även där det inte är ett “stort 

resandeunderlag” 

Det bör också i sammanhanget nämnas att cykel inte alltid är ett rimligt alternativ 

till bilen då avstånden inom kommunen kan vara mycket stora, även avstånden till 

närmaste hållplats eller samåkningsplats kan variera. Det är därför fortsatt viktigt 

att se på vilka alternativa trafikslag som kan samordnas för att på så vis förbättra 

servicen och skapa incitament att låta bilen stå som till exempel samordning med 

skoltrafiken. Det kan inte nog poängteras vikten av att prioritera arbete med 

delaktighet och beteende särskilt i de områden där bilen under lång tid varit det 

enda alternativa färdmedlet på grund av avstånd och avsaknad av kollektiva 

alternativ.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2021-04-01 

Remissutgåva Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och 

Målbild för kollektivtrafik i Värmland 2040 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandens svar på remiss avseende 

Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och Målbild för 

kollektivtrafik i Värmland 2040. 

 

 

Beslutet skickas till: 
diariet@regionvarmland.se  (ärende KTN/190218) 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

  

mailto:diariet@regionvarmland.se
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Dnr KS/2020:530 

§ 69 - Yttrande över samråd kring Vattenmyndighetens 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer 2021-2027  

Bakgrund 

Alla länder i EU arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs 

av vattendirektivet. Vattenmyndigheterna samordnar arbetet med 

vattenförvaltning men är beroende av att många andra aktörer i samhället 

medverkar. Alla länsstyrelser, kommuner och elva nationella myndigheter ingår i 

åtgärdsprogrammet som är juridiskt bindande enligt miljöbalken (MB 1998:808). 

Arbetet med vattenförvaltningen sker i cykler på sex år.  

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i 

Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder 

mot vattenbrist och torka, inför nästa förvaltningscykel (2021–2027), den tredje i 

ordningen. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 2020–30 april 

2021.  

 

Vattenmyndigheterna önskar att få svar på samrådet inskickade enligt 

vattenmyndighetens webbenkät varpå Hagfors kommuns yttrande har 

sammanställts i dokumentet Svarsenkät vattenmyndigheterna samråd fc 3 2021-

2027 - svar Hagfors kommun. Rubriker utan text föreslås lämnas tomma, det vill 

säga utan svar och utan ställningstagande om synpunkter, eftersom samrådet är 

stort och kommunen inte har möjlighet att granska och kommentera allt utan fått 

prioritera vissa nedslag i samrådsunderlaget. 

Handlingar i ärendet 

 Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2021-04-07 

 Missiv 2020 - Västerhavets vattendistrikt 

 Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027 Västerhavet, inkl. 

bilagor 

 Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 Västerhavet 

 Föreskrift om miljökvalitetsnormer Västerhavet, inkl. bilagor 

 Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 

Västerhavet 

 Miljökonsekvensbeskrivning av vattenförvaltningens åtgärdsprogram 

2021–2027 

 Svarsenkät vattenmyndigheterna samråd fc 3 2021-2027 
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 Svarsenkät vattenmyndigheterna samråd fc 3 2021-2027 - svar Hagfors 

kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet om ny förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt, 

förvaltningscykel 3 (2021-2027) enligt förslaget Svarsenkät vattenmyndigheterna 

samråd fc 3 2021-2027 - svar Hagfors kommun och översända till 

vattenmyndigheternas genom deras digitala svarsenkät. 

 

  

Beslutet skickas till: 

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Dnr KS/2021:227 

§ 70 - Synpunkter på Strandskyddsutredningen SOU 

2020:78  
Hagfors kommun är inte remissinstans för betänkandet men anser att frågan om 

strandskyddet är väsentligt för kommunens utveckling och attraktivitet och vill 

därför framföra synpunkter. 

 

Hagfors kommun är positiva till ett mer differentierat strandskydd och ställer sig 

positiv till flera delar av förslaget. Dock kan vi konstatera att även om ambitionen 

i utredningen är ett ökat lokalt inflytande så innebär inte betänkandet någon större 

förändring av strandskyddet i grunden. Sveriges Kommuner och Regioner 

konstaterar i sitt yttrande att ett enklare strandskyddssystem med tydligt 

lokalpolitiskt ansvar och tillit till den kommunala beslutsnivån inte skulle vara 

någon motsättning till ett välfungerande strandskydd. Hagfors Kommun delar 

denna uppfattning, det ligger i varje kommuns intresse att göra kloka avvägningar 

mellan olika intressen.  Hagfors kommun hade gärna sett att kommunerna getts ett 

större förtroende och utrymme att besluta och agera utifrån de lokala 

förutsättningarna, kunskapen och möjligheterna.  

 

Förslagen  

6.1 Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

Förslaget bedöms innebära en förenkling i tolkningen och det är positivt med en 

nedre gräns för vilka sjöar och vattendrag som ska omfattas. Hagfors kommun är 

positiv till att en förenkling av tolkningen genomförs och att 

bedömningsgrunderna blir lika över landet. 

Hagfors kommun vill också lyfta det Karlstad kommun påtalar i sitt yttrande att 

det är viktigt med tydlighet  från Länsstyrelsen om vilka sjöar och 

vattendrag som är undantagna, detta  då det kan finnas problem med att 

tolka vart gränserna går i mindre vattendrag med tillhörande våtmarker.   

SKR påtalar i sitt yttrande att en förutsättning för att förslaget gällande små sjöar 

och vattendrag inte ska få negativa konsekvenser är att länsvisa undantag som 

finns idag inte upphävs.  

 

 

 

6.2 Strandskydd vid vatten anlagda  

Hagfors kommun ställer sig positiv till förslaget men anser att tidsbegränsningen 

skall tas bort. Det är också viktigt att beakta att kraven för att bevisa att en sjö är 

anlagt måste vara rimliga i relation till de värden som eventuellt ska skyddas.   

 

6.3 Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller 
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Hagfors kommun är mycket positiva till att Länsstyrelsen får i uppdrag att 

kartlägga och fastställa var strandskyddet gäller och ska gälla i respektive län 

samt att Länsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket samordnar arbetet med 

en digitalisering av dessa uppgifter.  

En nationell standard med digital information skapar en information som blir mer 

tillgänglig och lättare att hantera. Dock är det väsentligt att resurser avsätts för att 

hålla informationen uppdaterad och korrekt.  

 

6.4 Enklare att ändra gamla förordnanden om strandskyddets omfattning 

Förslaget innebär att Länsstyrelsen får, om området har betydelse för att 

tillgodose strandskyddets syften, besluta om att upphäva tidigare beslut om att 

upphäva strandskyddet och därmed återinföra strandskyddet.  

Utredningen konstaterar att förslaget ska ses som en möjlighet att upphäva beslut 

men att tidigare beslut om upphävt strandskydd ska fortsätta gälla. Man 

konstaterar också att det även framledes bör finnas möjlighet för regionalt 

anpassat strandskydd. Hagfors kommun uppfattar att utredningens intention är att 

skapa möjlighet för Länsstyrelsen att återinföra strandskydd i områden som 

bedöms skyddsvärda på grund av att det tidigare upphävda strandskyddet medfört 

hög exploatering.  

Hagfors kommun avstyrker förslaget och bedömer att bakgrund och syftet med 

förslaget inte är tillräckligt motiverat. Det framgår inte av utredningen i vilken 

omfattning detta kan komma att bli tillämpat eller vilka konsekvenser ett sådant 

beslut kan komma att innebära i såväl högt exploaterade som lågt exploaterade 

områden.  

 

6.5 Strandskydd och äldre planer 

Hagfors kommun är positiv till förslaget. Förslaget syftar till att förenkla och 

förtydliga situationer då strandskydd inte ska återinträda vid upphävande av 

detaljplaner eller ny detaljplaneläggning för att länsstyrelsen redan beslutat om 

upphävande.  

 

6.6 Undantag för areella näringar 

Utredningen konstaterar att regeringen bör utreda om det finns behov av 

författningsändringar vad gäller undantaget för de areella näringarna i 

strandskyddsbestämmelserna.  

Hagfors kommun delar utredningens bedömning att det finns behov av att utreda 

och modernisera undantagen för areella näringar.  

Inom Norra Värmland finns ett stort antal jordbruk många av dem bedrivs på 

deltid och omfattas därför inte av de nuvarande undantagen för areella näringar. 

Detta behöver utredas och möjlighet till undantag behöver omfatta även 

småskaliga jordbruk och deltidsjordbruk, särskilt om jordbruket ska kunna växla 

om och det ska bli möjligt att utveckla nya gröna basnäringar. .  
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Utredningen konstaterar också att det är näringsidkaren själv som bäst bedöms 

kunna motivera och visa att det man anser sig behöva anlägga för sin funktion 

måste finnas och vidtas inom strandskyddsområdet. En sådan inställning skapar 

en mer rättvis bedömning och avlastar också handläggningen hos kommuner och 

myndigheter.  

 

6.7 Utvidgning av strandskyddet  

Utredningen bedömer att det inte föreligger något behov av att ändra reglerna 

kring utvidgning. Utredningens bedömning är att det generella strandskyddet 

kommer att minska i omfattning när strandskyddet inte längre kommer gälla för 

mindre sjöar och vattendrag. Dock kommer Länsstyrelsen enligt förslagen ändå 

ha rätt att besluta att strandskydd ska gälla vid vissa mindre sjöar och vattendrag 

om det bedöms nödvändigt för att uppfylla strandskyddets syften. Samtidigt har 

Länsstyrelsen idag en möjlighet att besluta om en utvidgning på upp till 300 

meter. Utredningen konstaterar att det har framförts önskemål om att se på 

möjligheterna att kraftigt begränsa den möjligheten.   

Utredningen bedömer att Länsstyrelsens möjlighet till beslut om att utvidga 

strandskyddet om så behövs är en del i ett skydd som ska anpassas efter lokala 

förutsättningar.  

Hagfors kommun delar inte utredningens uppfattning. Hagfors kommun delar 

SKRs uppfattning att utvidgningar av strandskyddet ofta har gjorts utan hänsyn 

till lokala förhållanden och utan proportionalitet vad det gäller utvidgningens 

omfattning. Det kan absolut finnas goda skäl att utvidga strandskyddet på vissa 

platser men bör då utredas och hanteras så att enbart de delar som verkligen 

behöver det utvidgade skyddet omfattas. Det faktum att Länsstyrelsen har 

möjlighet att peka ut hela vattendrag, sjösystem och kuststräckor utan betydande 

underlag samtidigt som omfattande utredningar ska krävas av kommunerna för 

utpekande av landsbygdsområden bedöms inte vara ett hållbart alternativ.  

Hagfors kommun är kritisk till utredningens bedömning och anser inte att 

utredningen har hanterat den kritik som finns mot nuvarande lagstiftning. Hagfors 

kommun bedömer att det finns skäl att utreda och utarbeta tydligare kriterier för 

utvidgning av strandskyddet i syfte att begränsa möjligheterna, skapa enhetlighet 

över hur utvidgningar ska bedömas samt att skapa förutsättningar för ett större 

kommunalt och lokalt inflytande.  

  

7.3 Två alternativa sätt att underlätta byggandet inom landsbygdsområden 

Förslaget innebär att kommuner bör antingen kunna ansöka hos Länsstyrelsen om 

att strandskyddet ska upphävas i landsbygdsområden eller redovisa 

landsbygdsområden där det ska vara enklare att få dispens inom ramen för 

översiktsplanen. Inom sådana områden ska särskilda skäl kunna tillämpas.  

Hagfors Kommun ställer sig positiv till förslaget. Det är rimligt att ansvaret att 

peka ut landsbygdsområden ligger inom kommunens ansvar. En del av detta 
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arbete bör ske i samverkan med andra aktörer inom regionen då utveckling i 

landsbygdsområden är en viktig regional tillväxtfråga.  

Hagfors Kommun ser det som positivt om områden för landsbygdsutveckling kan 

uppmärksammas på en övergripande nivå i den kommunala planeringen men vill 

poängtera att det stämmer illa med översiktsplanens översiktliga nivå att vara för 

detaljerad och peka ut områden utifrån fastighetsgränser. Det kan också innebära 

svårigheter att komplettera, ändra, lägga till och ta bort områden om det innebär 

en revidering av översiktsplanen. Det kan således finnas skäl till att lyfta frågan 

om landsbygdsutveckling inom ramen för översiktsplanens syften men undvika 

att vara för detaljerad. Där har de tematiska tilläggen haft en viktig funktion och 

underlättat arbetet då förutsättningarna för revidering underlättats jämfört mot om 

utpekandet varit integrerat i översiktsplanen.  

 

7.4 Kriterier för Landsbygdsområden 

Landsbygdsområden skall anses vara områden som har god tillgång på obebyggd 

mark, har liten efterfrågan för mark för bebyggelse alternativ inte har stor 

efterfrågan på mark för  bebyggelse och inte är av särskild betydelse för något av 

strandskyddets syften.  

 

Hagfors kommun håller med utredningen om att begreppet behöver definieras och 

tydliggöras för att underlätta tolkning och handläggning.  

Förslaget bör dock utredas mer då det ändå finns utrymme för tolkning.  

Avsaknaden av mått på vad som är god tillgång på obebyggd mark eller ej stor 

efterfrågan lämnar utrymme för tolkningar. Ett område som ur ett nationellt 

perspektiv har låg exploatering behöver nödvändigtvis inte ha det ur ett lokalt 

perspektiv.  

 

Utredningen indikerar med förslaget att intentionen är att det inom 

landsbygdsområden skall bebyggas försiktigt. Hagfors kommun vill med 

anledning av det också föra fram att det inte behöver vara olämpligt med samlad 

bebyggelse i områden som betraktas som landsbygdsområden. Det är i vissa fall 

är positivt om en bebyggelse kan samordnas för att underlätta till exempel 

gemensamma lösningar, vägar eller annan kommunal service.  

 

Hagfors kommun vill också lyfta att det är av stor vikt att de områden som 

presenteras på sidan 250-251 i utredningen inte automatiskt i sin helhet bedöms 

som områden av särskild betydelse för strandskyddets syften. Det är högst 

väsentligt att det möjliggörs utveckling även inom dessa områden och hänsyn 

måste tas till lokala förutsättningar, topografi osv.  

 

7.5 Särskilda skäl för dispens i landsbygdsområden  

Hagfors Kommun ställer sig positiv till förslaget. 
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7.6 Stärkt skydd i vissa områden 

I områden med högt exploateringstryck och där efterfrågan på mark för 

bebyggelse är stor samt i vattenområden som r av särskild betydelse för växt och 

djurliv ska de särskilda skälen för dispens tillämpas restriktivt. 

Hagfors kommun ställer sig positiv till förslaget.  

Det bör dock uppmärksammas att det redan idag finns en inbyggd restriktivitet 

när det gäller högexploaterade områden (7 kap 26 § MB). SKR påtalar i sin 

skrivelse att förslaget är formulerat på ett sådant sätt att områden som redan är 

bebyggda och har bedömts vara utan betydelse för strandskyddets syften kan 

komma att omfattas av kravet på restriktivitet.  

Det bör därför förtydligas vad som ska gälla i dessa områden för att undvika en 

omotiverad skärpning för områden som saknar betydelse för strandskyddets 

syften.  

 

7.7 Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder 

Förslaget syftar till att möjliggöra dispens för åtgärder som syftar till att skydda 

miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till 

de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.  

Hagfors Kommun ställer sig positiv till förslaget men delar SKRs uppfattning om 

att förslaget behöver förtydligas och klargöras.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2021-04-07 

Tillgängliga stränder-ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandes skrivelse Synpunkter på 

strandskyddsutredningen. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Regeringskansliet 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Planarkitekt Annika Ekblom  
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Dnr KS/2021:31 

§ 71 - Återrapportering av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats 2021  

Fram till och med 2021-03-31 har följande motioner inte besvarats: 

2020/15 handling 20 

Motion - Ring en Hagfôrsing 

2021/15 handling 672 

Motion - Svenska Kollektivavtal Hagfors vid upphandlingar av tjänster 

2021/15 handling 1365 

Motion- Lönebonus till personal äldreomsorgen  

Fram till och med 2020-10-05 har följande medborgarförslag, e-förslag och 

Hagforsförslag inte besvarats: 

2018/398 handling 1 

Medborgarförslag om uppsättning av välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad 

2019/74 handling 1 

Medborgarförslag angående skylt vid infarten till Ekshärad 

2020/356 handling 1 

Medborgarförslag om önskemål om tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på 

Värmullsåsens topp 

2020/430 handling 1 

E-förslag om önskemål att kommunen sänder kommunfullmäktiges möten på 

webben 

2020/443 handling 1 

E-förslag om önskemål om offentlig toalett vid busstationen, Hagfors 

2020/502 handling 6459 

Hagforsförslag - Önskemål om en trevligare och mer inbjudande hemsida för 

kommunen 

2020/508 handling 6492 

Hagforsförslag - Önskemål om förtroendemannaregister på webben 

2020/516 handling 6612 

Hagforsförslag - Önskemål om digital lokalbokning 

2020/528 handling 6969 

Hagforsförslag - Önskemål om avstängning för genomfart mellan Lastarebacken 

och södra delen av Ängfallhedsvägen i Dalen 
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2021/38 handling 99 

Medborgarförslag - Införandet av säsongens vardagshjältar 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-03-15 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och 

medborgarförslag som ej besvarats. 

 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:220 

§ 72 - Återrapportering av ej verkställda beslut KS  

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga 

nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej 

återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges del bör redovisning ske i april och oktober.  

Dnr KS 2020/29  

Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 

2020  

Dnr KS 2021/30  

Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 

2021  

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-04-01 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2021-01-25 § 10  

Rapport av ej verkställda beslut, 2021-01-18 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-01-06 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2020-10-26 § 72  

Rapport av ej verkställda beslut, 2020-10-18 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-10-06 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 

verkställda beslut. 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 
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Dnr KS/2021:15 

§ 73 - Svar på motion om krav på 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 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 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-03-30 § 21 

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. 

 

Beslutsgång 

Socialdemokraterna 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/2021:23 

§ 74 - Anmälningsärenden  

Dnr KS 2021/4, handling 799 

Kontrollrapport livsmedel Häggården 

Dnr KS 2021/4, handling 1234 

Kontrollrapport livsmedel, Lillåsen 1 

Dnr KS 2021/4, handling 825 

Verksamhetsberättelse 2020 Norra Värmlands Familjerådgivning och krismottagningar 

Dnr KS 2021/4, handling 1019 

Verksamhetsberättelse 2020 Familjecentralen Hagfors 

Dnr KS 2021/4, handling 1020 

Verksamhetsberättelse 2020 Ungdomsmottagningen Hagfors 

Dnr KS 2021/4, handling 1075 

Protokoll Hjälpmedelsnämnden 210312, Region Värmland 

Dnr KS 2021/32, handling 845 

Kammarrätten i Göteborg, Underrättelse Mål nr 7695-20 

Dnr KS 2021/32, handling 907 

Advokatbolaget Opus, Överklagande 

Dnr KS 2021/32, handling 910 

Hovrätten i västra Sverige, Meddelande om delgivning Mål nr T 3091-20 

Dnr KS 2021/32, handling 1029 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 1082-21 

Dnr KS 2021/32, handling 1032 

Kammarrätten i Göteborg, Dom Mål nr 7695-20 

Dnr KS 2021/32, handling 1074 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 247-21 

Dnr KS 2021/32, handling 1032 

Hovrätten i västra Sverige, Skrivelse Mål nr T 3091-20 

Dnr KS 2021/32, handling 1230 

Hovrätten i västra Sverige, Föreläggande Mål nr T 3091-20 

Dnr KS 2021/32, handling 1231 

Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 7789-20 

Dnr KS 2021/32, handling 1232 

Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning, Mål nr 1174-21 
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Dnr KS 2021/32, handling 1272 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 7104-20 

Dnr KS 2021/49, handling 801 

IVO, Begäran om uppgifter 

Dnr KS 2020/482, handling 12 

IVO, Beslut 

Dnr KS 2021/49, handling 1233 

IVO, Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter 

Dnr KS 2020:441, handling 1036 

Storkens verksamhetsberättelse 2020 

 

Dnr KS 2021:2, handling 666 

Kontrollrapport livsmedel, Miljö- och byggavdelningen, Cafeterian Kyrkhedens skola 

 

Dnr KS 2021:2, handling 685 

Skolverkets beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning, bowling 

 

Dnr KS 2021:2, handling 1342 

Verksamhetsberättelse Familjecentralen 

 

Dnr KS 2021:6, handling 663 

Skolchefs yttrande gällande önskemål om skolgång i annan kommun 

 

Dnr KS 2021:6, handling 1023 -1026 

Delegeringsbeslut - avslag på skolgång vid ÄBC 

 

Dnr KS 2021:6, handling 1153 

Delegeringsbeslut - Utökad tid i förskola 

 

Dnr KS 2021:83, handling 664 och 665 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende  

 

Dnr KS 2021:168 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket för ÄBC gymnasiet och F-9 

 

Kränkningsärenden 
Dnr KS 2021:54, handling 914 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

 

Dnr KS 2021:76, handling 1021 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, 

Förskolan Solrosen 

 

Dnr KS 2021:85, handling 668, 1022 

Anmälan, återkoppling och avslut  om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan 

Solrosen 

 

Dnr KS 2021:86, handling 669, 1027 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan 

Solrosen 
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Dnr KS 2021:90, handling 683, 1028 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan 

Solrosen 

 

Dnr KS 2021:107, handling 909 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:108, handling 911 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:109, handling 912 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

 

Dnr KS 2021:110, handling 913 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

 

Dnr KS 2021:117, handling 1037 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 

 

Dnr KS 2021:119, handling 1077 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 

 

Dnr KS 2021:216, handling 1346 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Prästkragen 

 

Frånvaroutredningar 
Dnr KS 2021:84, handling 667 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 

 

Dnr KS 2021:120, handling 1078 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:121, handling 1079 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:122, handling 1080 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:123, handling  1081 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:124, handling 1082 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:125, handling 1083 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:126, handling 1084 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:127, handling 1085 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:128, handling 1086 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
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Dnr KS 2021:129, handling 1087 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:130, handling 1088 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:131, handling 1089 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:132, handling 1090 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:133, handling 1091 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:134, handling 1092 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:135, handling 1093 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:136, handling 1094 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:137, handling 1095 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:138, handling 1096 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:139, handling 1097 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:140, handling 1098 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:141, handling 1099 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:142, handling 1100 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:143, handling 1101 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:144, handling 1102 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:145, handling 1103 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:146, handling 1104 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
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Dnr KS 2021:147, handling 1105 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:148, handling 1106 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:149, handling 1107 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:150, handling 1108 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:151, handling 1109 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021;152, handling 1110 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:153, handling 1111 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:154, handling 1112 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:155, handling 1113 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:156, handling 1114 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:157, handling 1115 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:158, handling 1116 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:159, handling 1117 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:160, handling 1118 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:161, handling 1119 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:162, handling 1120 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:163, handling 1121 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:164, handling 1122 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
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Dnr KS 2021:165, handling 1123 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:166, handling 1124 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  

 

Dnr KS 2021:169,handling 1181 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:170, handling 1182 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:171, handling 1183 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:172, handling 1184 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:173, handling 1185 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:174, handling 1186 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:175, handling 1188 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:176, handling 1189 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:177, handling 1190 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:178, handling 1191 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:179, handling 1192 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:180, handling 1193 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:181, handling 1194 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:182, handling 1195 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:183, handling 1196 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:184, handling 1197 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
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Dnr KS 2021:185, handling 1198 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:186, handling 1199 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:187, handling 1200 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:188, handling 1201 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:189, handling 1202 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:190, handling 1204 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:191, handling 1206 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:192, handling 1209 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:193, handling 1211 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:194, handling 1213 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:195, handling 1217 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:196, handling 1218 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:197, handling 1219 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:198, handling 1220 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:199, handling 1220 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:200, handling 1222 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:201, handling 1223 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Dnr KS 2021:202, handling 1224 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
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Dnr KS 2021:203, handling 1227 

Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

_____   
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Dnr KS/2021:23 

§ 75 - Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2021-03-09 tom 2021-03-31 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1030 

Delegerngsbeslut - Undervisning åk 7-9 samt gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

kopplat till spridningen av covid 19 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1125 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen i åk 7-9 samt gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen vid Älvstranden bildningscentrum kopplat till spridning av covid-19 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1154 

Beslut om begäran om utlämnande av handling 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1363 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen klass 9B Kyrkhedens skola kopplat till 

spridning av covid-19 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1369 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen i åk 7-9 samt gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen vid Älvstranden bildningscentrum kopplat till spridning av covid-19 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1374 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen klass 9B Kyrkhedens skola kopplat till 

spridning av covid-19 

 

Dnr KS 2021:5, handling 1381 

Beslut om åtgärder gällande undervisningen åk 7-9 Kyrkhedens skola kopplat till 

spridning av covid-19 

Dnr KS 2021/8, handling 974 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag februari månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 1254 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen februari månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 1253 

Delegeringsbeslut vuxengruppen februari månad 2021 

Dnr KS 2021/8, handling 1255 

Delegeringsbeslut familjerätten februari månad 2021 
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Dnr KS 2021/8,handling 1252 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m februari månad 2021 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2021-03-30 §§ 13-25 

 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2021-03-29 §§ 18-22 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2021-03-29 §§ S 32-50 

 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-03-30 §§ 19-24 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

_____   
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§ 76 - Information  

Utvecklingschef Lars Sätterberg informerade om Svenska rallyts flytt till Umeå 

och hur vi som kommun ska jobba med evenemang fortsättningsvis. Man skulle 

vilja se flera olika evenemang med större spridning över året.  

Utvecklingsenheten kommer att ta fram underlag för politiken att besluta om. 

 

Kommunchef Richard Bjöörn gav en information om läget med Corona i 

kommunen.   
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Dnr KS/2021:243  

§ 77 -  Begäran om överprövning av vattendirektivet 

avseende åtgärdsplan för Västerhavets vattendistrikts 

samrådsunderlag 

Ärendet rör Vattenmyndigheten diarienummer 537-47542-2020. 

 

Hagfors kommun begär enligt Förordningen 2004:660, om förvaltning av 

kvalitéten på vattenmiljön 6 kap. 4§ 3p, att regeringen ges möjlighet att pröva 

förslaget till åtgärdsplan. 

 

Skäl för överprövning 

 

Att skydda och förbättra vatten är viktigt, samtidigt som åtgärder ska vara 

motiverade och nyttan av beslutade åtgärder noga utredda innan de genomförs. 

De ekonomiska följderna och effekter för människor, fastighetsägare, turism, 

näringsverksamhet och samhället ska belysas, och i de fall en åtgärd inte är 

motiverad måste det finnas möjlighet att ompröva beslut och åtgärdsplan. 

Kostnaden för den enskilde och Hagfors kommun ska beaktas och finansieringen 

klart framgå innan beslutet genomförs. Här finns utrymme för mindre stränga 

kvalitetskrav om åtgärderna medför orimliga kostnader eller konsekvenser. 

 

I Hagfors kommun har vi en månghundraårig tradition av järn- och skogsbruk, där 

många mindre vattendrag och sjöar under århundraden dämts upp för att i olika 

verksamheter nyttja vattnets kraft. Genom fördämningar har det skapats 

vattenmagasin som idag är att betrakta som permanenta sjöar. Naturen har med 

tidens gång anpassat sig till rådande förhållanden, och det har även människor 

som lever och verkar i de områden som berörs.  

Att enbart se fördämningar och vattenmagasin som ett onaturligt ingrepp och ett 

vandringshinder med negativ påverkan på den ekologiska statusen i berörda 

vattendrag ger en missvisande bild, i många fall utan grundläggande utredningar 

som visar att så verkligen är fallet. Det föreslås åtgärder där hänsyn till hur 

utrivningar påverkar befintliga ekosystem, boende och verksamheter saknas. För 

närvarande pågår ett antal processer för att riva ut dammar i Hagfors kommun, 

där dammägare med bland annat stöd av formuleringar i vattendirektivet begär att 

få genomföra planerade åtgärder med stora och omfattande konsekvenser som 

följd.  

 

I förslaget till åtgärdsplan finns även delar som påverkar jord- och skogsbruket i 

Hagfors kommun på ett sätt som försämrar näringarnas konkurrenskraft och 

möjlighet till utveckling och nyinvestering samtidigt som regeringen genom sin 
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livsmedelsstrategi vill att livsmedelsproduktionen, lönsamheten och 

konkurrenskraften inom jordbruket ska stärkas. Effekterna för samhället kan bli 

stora med försämrad attraktionskraft, sänkta fastighetsvärden och negativt 

påverkade boendemiljöer, minskad turism och påverkan på värt näringsliv. 

 

Vi anser att dessa åtgärder samt vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram 

för Västerhavets vattendistrikt strider mot annan lagstiftning och allvarligt avviker 

från bestämmelserna i vattenförvaltningsförordningen. 

 

1. Förslaget strider mot annan lagstiftning. 

 

Förslaget strider mot Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 4 kap. 7 § HVMFS 

(2019:25) genom att ingen utredning för de enskilda vattenförekomsterna i 

Hagfors kommun är gjord om tillämpning av mindre stränga kvalitetskrav, enligt 

nedan.  

4 kap. 7 § HVMFS (2019:25). För den ytvattenförekomst där ekologisk 

ytvattenstatus alternativt potential eller kemisk ytvattenstatus är sämre än god ska 

vattenmyndigheten utreda om undantag enligt 4 kap. 9 och 10 §§ 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är tillämpbart. Vattenmyndigheten ska 

först utreda om undantag enligt 4 kap. 9 § vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660), förlängd tidsfrist, är tillämpbart. Därefter ska vattenmyndigheten 

utreda om undantag enligt 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660), 

mindre stränga kvalitetskrav, är tillämpbart. Resultatet ska dokumenteras enligt 

13 § i detta kapitel. 

 

2. Förslaget avviker allvarligt från bestämmelserna i 

vattenförvaltningsförordningen. 

 

Hagfors kommun menar att Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts 

förslag till åtgärdsprogram inte uppfyller 6 kap. 6 § förordningen (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön vad gäller de krav på analys som 

framgår av förordningen  

5 kap. 6 §. Hagfors kommun menar att analysen inte belyser de ekonomiska 

kostnader eller de miljömässiga konsekvenserna som förslaget medför på ett 

sådant sätt som förordningen kräver. Avvikelsen är allvarlig. 

Förslaget strider mot 5 kap. 9 § andra stycket miljöbalken (1988:808) genom att 

uppgifter om hur förbättrande åtgärder ska fördelas mellan verksamheter som 

påverkar miljön saknas liksom om vilka kommuner som specifikt ska vidta 

åtgärderna samt genom att det saknas en analys av programmets konsekvenser 

och finansiering för verksamheterna i Hagfors kommun och för kommunen.  
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Kommuninvånare och verksamhetsutövare i Hagfors kommun påverkas negativt 

om planerade åtgärder i kommunen och de fysiska åtgärdsförslagen i VISS 

genomdrivs. Kostnader och nyttor är inte kvantifierade och en bedömning av de 

ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna för vattenförekomsterna som vår 

kommun berörs av är inte gjord. De ekonomiska konsekvenserna för enskilda 

invånare, fastighetsägare, företag men även för Hagfors kommun är höga och 

ofinansierade. 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen om begäran om överprövning av 

vattendirektivet avseende åtgärdsplan för Västerhavets vattendistrikts 

samrådsunderlag. En representant från varje i kommunfullmäktige representerat 

parti kommer att underteckna skrivelsen. 

 

Beslutet skickas till 

Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 

Göteborg 

 

 
 

 

 
 


