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Dnr KS 2019/421 

§ 29 Information: Friskvården i Värmland 

Barbro Aldrin och Birgitta Sjöqvist från Friskvården i Värmland samt Carina 

Wiberg, kommunens verksamhetschef/MAR informerade om verksamheten i 

Friskvården i Värmland samt redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2019. 

_____ 
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Dnr KS  

§ 30 Information 

Information och diskussion kring budgetarbetet 2021. 

_____ 
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Dnr KS 2020/224 

§ 31 Verksamhets- och budgetuppföljning kommun-

ledningsutskottet januari-april 2020 

 

Budget 

jan-april 

Redovisn

. 

jan-april 

Årsbudget Prognos 

Kommunledningsutskott 30 915 28 257 103 210 103 510 

- varav kommunledningsavdelning 17 364 16 895 64 263 64 263 

- varav samhällsbyggnadsavdelning 13 551 11 362 38 947 39 247 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen 

(KLA), januari-april 2020 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i 

nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam 

förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen 

som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från sociala 

avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg, 

samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är 

organiserade i en kommunledningsavdelning med administrativ enhet, 

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

Samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet. 

Verksamhet 

Ekonomienheten: Perioden har präglats av bokslutsarbete avseende 2019 samt av 

budgetarbete för 2021. På helår bedöms budget i balans. 

Utvecklingsenheten: En ny näringslivsförening har nu bildats och haft sitt första 

möte. Första aktiviteten som nu tar vid är att få i gång en ny digital 

presentkortslösning. För att uppmärksamma de extraordinära insatser som krävs 

av kommunens anställda i samband med Coronasituationen och samtidigt 

motverka lite av de negativa effekterna för främst sällanköpshandeln fick all 

personal en värdecheck att använda i den lokala näringen under april månad.  

Den bransch som förutom sällanköp hittills kanske drabbats hårdast av 

Coronaläget är besöksnäringen. Enheten har där haft möten både med Visit 

Värmland men framför allt med de lokala aktörerna för att finna nya vägar att 
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lyfta fram de möjligheter som finns i branschen. Inför sommarsäsongen kommer 

insatser att göras för att stimulera närturismen, d v s att uppmärksamma de 

attraktioner, aktiviteter och besöksmål som finns i vår egen kommun. 

För att presentera några av de olika större utvecklingsspår som pågår har arbetet 

med en kort film påbörjats. Planen är att denna färdigställs i maj. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kommunen parallellt med arbetet kring 

översiktsplan också ska arbeta med platsbaserad utveckling baserad på en nära 

dialog med enskilda och föreningar i våra huvudorter Råda, Sunnemo, Ekshärad, 

Gustavsfors och Hagfors. 

Tillsammans med barn- och bildningsavdelningen och näringslivet pågår 

planering för hur vi ska ta nästa steg i utvecklingen av Hagfors som nod inom 

robotisering och additiv tillverkning. 

Under senare delen av perioden har mycket arbete lagts på dialog och rådgivning 

med anledning av näringslivets effekter av Coronasituationen. 

Personalenheten: Under mars och april har lokala löneförhandlingar genomförts 

med de fackliga parter som haft ett centralt gällande kollektivavtal som avser 

löner. Förhandlingarna har alla avslutas enligt gällande tidsplan och ny lön har 

utbetalats från 1 april till samtliga medarbetare inom Lärarförbundet, Lärarnas 

Riksförbund, Vårdförbundet samt till åtta mindre fackförbund som samtliga ingår 

i den s.k. Akademikeralliansen. För övriga fackförbund 

(Kommunalarbetareförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) 

har det tidigare löneavtalet prolongerats och gäller t o m 2020-10-31. Avtal om 

nytt löneavtal ska upptas av centrala parter efter semesterperioden. Med nämnda 

förbund kan av den anledningen inga nya lokal löneförhandlingar genomföras. 

För övrigt arbetar enheten vidare med att se över vilka till vidare digitalisering 

som finns, i syfte att minska den manuella hanteringen och därigenom kunna öka 

produktiviteten. En kartläggning inom enhetens olika områden är igångsatt. 

Under mars och april månad har personalenheten haft mycket stort fokus på 

rådande coronaepidemi. Bemanningsenheten har fått utökade befogenheter vid 

rekrytering samt haft längre öppettider. Vidare har fokus legat på 

personalförsörjning i närtid, där kontakter tagits med tidigare medarbetare som 

nyligen pensionerats för att kunna rekrytera dessa tillfälligt till verksamheten. 

Personalenheten har svarat för samordning av personal som nu genomgår en kort 

utbildning för att kunna tjänstgöra inom olika verksamheter inom individ- och 

omsorgsutskottets avdelning.  

Den ekonomiska prognos som beräknats fram efter fyra månader bedöms kunna 
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inrymmas inom beslutad budgetram. 

Administrativa enheten: Utöver enhetens löpande arbete har följande processer 

påbörjats under perioden januari-april år 2020: 

Utbytet av datorarbetsplatser har påbörjats i större skala. Processen tar dock tid 

utifrån att leveranser av utrustning har försenats på grund av den rådande 

Coronapandemin. Den gemensamma telefoniupphandlingen med 15 kommuner i 

länet är klar efter en långdragen överprövningsprocess. Ett förberedande 

planeringsarbete pågår för ett införande av en ny telefoniplattform. Införandet 

beräknas att vara klart under hösten år 2020. Efter att administrativa enheten fått 

ansvaret för kommunens säkerhetsskyddsarbete fortgår arbetet med att ta fram en 

säkerhetsskyddsanalys med tillhörande riktlinjer. Utifrån analysresultatet ska 

berörd personal säkerhetsskyddsklassas. 

Våra politiska möten för nämnder och utskott har genomförts som distansmöten 

med hjälp av digital teknik på grund av den rådande Corona pandemin. Det 

prognostiserade resultatet för administrativa enheten bedöms rymmas inom 

befintlig budgetram. 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental kronor (tkr) 
Budget 

jan-
april 

Redovisn
. 

jan-april 

Årsbudge
t 

Progno
s 

helår 
Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelse 

954 963 2 872 2 872 

Partistöd 123 
 

371 371 

Revision 192 145 560 560 

Kommunledning och gemensam 
adm. 

7 241 7 924 23 280 23 474 

Gemens. verksamheter och 
Servicefunktioner 

2 886 2 372 8 660 8 466 

Föreningsstöd och övrigt stöd 1 226 478 3 654 3 654 

Näringslivsutveckling inkl. EU-projekt 831 1 238 2 487 2 487 

Information, marknadsföring, turism 488 278 1 460 1 460 

Räddningstjänst 3 302 3 576 9 847 9 847 

Rivningskostnader 
 

10 
  

Anslag för oförutsedda behov 121 
 

364 364 

Jämförelsestörande kostnad 
 

−89 1 000 1 000 

Reserverat till löneökning 
  

9 708 9 708 

Summa KLA 17 364 16 895 64 263 64 263 
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Sammanfattning 

För perioden januari - april 2020 redovisar KLA 16 895 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 468 tkr högre. Stora delar av avvikelserna är att härleda till 

periodiseringar som kommer att jämnas ut under året. Omföring av 

rivningskostnader, avseende kostnader för rivningsplan, på 10 tkr kommer att 

genomföras under maj månad. För helåret har pott för hemtjänstkostnader, 4 

564tkr, flyttats till Individ- och omsorg. Vidare är interna fördelningar avseende 

försäkringar genomförda samt interna fördelningar avseende lokalhyra och städ 

erhållna både budgetram och redovisningen. Årsbudgetramen per 2020-04-30, 

efter överflyttningen av medel, för KLA är 64 263 tkr. Prognos för helår är ett 

resultat på samma nivå som budgeterat.  

Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen 

(SBA), januari-april 2020 

Verksamhetsbeskrivning  

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för ett brett ansvarsområde. Inom 

avdelningen hanteras strategisk planering såsom översiktsplan, detaljplan, 

markförvaltning och naturvårdsfrågor, kommunalteknik och förvaltning av 

anläggningstillgångar såsom gator, VA, Avfall och fastighetsdrift och intern 

service med lokalvård och kost. Inom avdelningen förvaltas också Hagfors 

Airport. Inom avdelning finns förutom specialister och administrativa funktioner, 

fyra verksamheter, Fastighet, Serviceenheten, GVA och Flygplats.  

Skattefinansierad verksamhet 

Flygplatsen: Verksamheten har följt plan fram till och med mars. I slutet av mars 

beslutade Trafikverket tillsammans med trafikerade flygbolag Amapola att pausa 

trafiken från och med 30 mars - 30 april. Flyguppehållet har förlängts och gäller 

nu fram till 31 maj. Detta påverkar verksamhetens resultat. Verksamheten har 

under mars/april månad arbetat för att ställa om organisation och arbetsuppgifter. 

Personal arbetar dagtid istället för skiftgång och flygtrafikledningen har endast 

öppet några timmar på förmiddagen för att personal skall kunna bibehålla 

kompetens och genomföra de dagliga kontrollerna av utrustning som behöver 

göras i syfte att möjliggöra ett återöppnande när det blir aktuellt. Arbetet med 

avverkning fortsätter för hinderfrihet och en ny hindermätning planeras senare i 

år.   

Serviceenheten: Serviceenheten går totalt för perioden över budget. Främst på 

grund av livsmedelskostnader och intäkter som ännu inte kommit in. De har för 

perioden förekommit en del dyra reparationer av olika maskiner. En del av dessa 

maskiner ligger i plan för utbyte under 2020 och 2021. Med anledning av Covid-

19 har verksamheten också en ökad kostnad för inköp av engångsmaterial för att 
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kunna leverera matlådor samt en ökad kostnad för engångshandskar, 

desinfektionsmedel m.m. 

Fastighet: Verksamheten ligger lite över budgeten i dagsläget men detta beror 

främst på kostnader som släpar från 2019. För perioden har underhållsplanering 

och projektering av större projekt prioriterats. Tak på två av våra fastigheter 

kommer att renoveras under våren. Inriktningsbeslut om Råda skola ha fattats och 

projektering har påbörjats, vi har även fått ett inriktningsbeslut gällande 

Teknikskolan där projektering kommer att starta under sommaren. Produktion av 

Häggården står fortsatt still. Upphandling av entreprenörer till 

badhusrenoveringen är klar och renoveringen av badet har påbörjats.  

Gata och park: Följer plan och ligger för perioden något plus mot budget vilket 

till stor del beror på den milda, snöfattiga vintern, som medfört lägre kostnader för 

snöröjning och halkbekämpning än budgeterat. Vinterväghållning och skötsel av 

grönytor har justerats för att minska överkostnader detta och kommande år. 

Arbetet för att ytterligare minska överkostnader fortsätter löpande. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten: Den milda vintern har möjliggjort underhållsarbete av 

ledningsnätet som normalt inte kan utföras under vintermånaderna. Enheten 

kommer under året att ta in konsultstöd för de utredningar som pågår samt för 

projektering av kommande projekt vilket är nödvändigt då det inte finns 

specialister och projektledare inom den egna organisationen.  

En större investering av Ekshärads reningsverk förbereds för att kunna utföras 

under hösten 2020. Underhåll av ledningsnät går enligt plan. Renovering av 

Lappkärrs reningsverk pågår med utbyte av pumpar och renovering av 

rötningsanläggning. Förberedelser för renovering av Ekshärads reningsverk pågår.  

Avfallsverksamheten: Avfallsenheten arbetar med förberedelserna för att införa 

matavfallssortering. Den ekonomiska effekten som sortering av matavfall medför 

är svår att förutspå. En inventering av renhållningsabonnemang inom Hagfors 

kommun pågår sedan tidigare. Inventeringen medför vissa tillfälliga kostnader, 

men kommer troligtvis att öka enhetens intäkter kommande år. Troligtvis behöver 

taxa justeras när arbetet med inventering av renhållningsabonnemang och 

utsortering av matavfall pågått en längre tid. 
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Ekonomiskt resultat 

 
Verksamheter, tusental kronor 

Budget  
jan-april 

Redovisn.  
 jan-april 

 
Årsbudget 

Prognos  
helår 

     
Samhällsbyggnadschef 4 448 4 061 12 920 13 220 

 varav Flygplatsen 1 826 1 889 1 566 1 866 
Fastighetsenheten 3 109 2 454 8 766 8 766 
GVA Avgift- och Skattefinans. 5 711 4 423 17 196 17 196 

 varav Avfall 283  -563 
   varav VA -68 740 
   varav Gata/Park 3 872 2 423 11 958 11 958 

Serviceenheten 247 424 65 65 
 varav Kost         184 544 237 237 
 varav Städ 63 -120 -172 -172 

 
    S:a Samhällsbyggnadsavd. 13 551 11 362 38 947 39 247 

 

Interna fördelningar, internhyra, kost och städ samt försäkringar är utfördelade 

både ram och redovisningen. 

Sammanfattning 

Verksamheten följer i stort plan, dock märks pågående epidemi inom flygplatsen 

och serviceenheten. Inom Flygplatsen förväntas resultatet påverkas kraftigt 

negativt på grund av uteblivna intäkter, vilket medför stora ekonomiska 

konsekvenser då verksamheten redan är underfinansierad. Inom gata/park har den 

milda vintern under januari och februari inneburit att man än så länge klarat av att 

hålla budget och enheten arbetar för att identifiera möjliga alternativa 

arbetsmetoder och processer för att på så vis kunna minska förväntade 

överkostnader per helår 2020. Serviceenheten har under en längre tid haft 

avvikelser för livsmedelskostnader och har för 2020 fått en utökad budget. Dock 

kvarstår problem att livsmedelskostnader har ökat och att det sannolikt blir en 

överkostnad på livsmedel även för 2020. Verksamheten har i uppdrag sedan 

tidigare att prioritera att hålla budget framför mål om ekologiskt och 

närproducerat.  

Förslag till åtgärder 

Verksamheten fortsätter att prioritera budget framför övriga mål och ambitioner 

samt fortsätter arbetet inom samtliga verksamheter i syfte att effektivisera 

processer och arbetsmetoder för att minska kostnaderna, 

Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-05-27. 
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Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/264 

§ 32 Överenskommelse om kompetens- och 

omställningsavtal, KOM-KR, m.m. 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation träffade den 1 maj 2020, Överenskommelse om 

Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR med Svenska Kommunalarbetare-

förbundet, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och 

sjukvård respektive Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Akademiker-

alliansen och till dem anslutna riksorganisationer. 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner Regioner och Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisationer tecknade 2012 Omställningsavtal KOM-KL som från 

och med 2017 kompletterades med bilagan TLO-KL om tidig lokal omställning. 

Under december 2019 träffade centrala parter Principöverenskommelse - Nytt 

kompetens- och omställningsavtal (SKR:s cirkulär 19:52). 

Motsvarande överenskommelse träffades med Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds samverkansråd med skillnaden att den är tidsbegränsad och gäller 

under perioden 2020-05-01 – 2022-12-31. Om överenskommelsen med 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd inte permanentats i 

samband med försöksperiodens utgång, eller tidigare, gäller följande: 

Bestämmelserna om turordning och företrädesrätt i AB 14 i lydelse från och med 

2019-01-01, § 35 ska gälla. 

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR och Överenskommelse om 

särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och 

inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen upphör att gälla. 

För närmare läsning om principöverenskommelsen med Lärarförbundet och 

lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (SKR:s cirkulär 19:52). 

Innehåll 

Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR, är en vidareutveckling av KOM-

KL. KOM-KR gäller från och med den 1 maj 2020 och tillsvidare och ersätter 

KOM-KL som därmed upphör. Avtalet består av förhandlingsprotokoll med 

tillhörande bilagor: 

Bilaga 1 - Kompetens- och omställningsavtal - KOM-KR 

Bilaga 2 - Centrala och lokala protokollsanteckningar 
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Bilaga 3 - Centrala protokollsanteckningar 

Bilaga 4 - Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen - Omställningsfonden 

Bilaga 5 - Lokalt kollektivavtal för KOM-KR 

Bilaga 6 - Centrala parters syn på förebyggande insatser 

 

Partsgemensam kommentar till KOM-KR 

Centrala parter beskriver de flesta bestämmelserna i avtalet mer ingående i en 

partsgemensam kommentar och därför författas inte någon sedvanlig 

redogörelsetext. Den partsgemensamma kommentaren biläggs inte detta cirkulär i 

nuläget. Cirkuläret uppdateras med den partsgemensamma kommentaren när den 

är färdigställd. 

Nedan redogörs översiktligt för de delar som skiljer Kompetens- och 

omställningsavtalet - KOM-KR från tidigare avtal - KOM-KL: 

Kompetens- och omställningsavtalet gäller för kommuner, regioner och 

medlemmar i Sobona (kommunala bolag). 

KOM-KR har ett bredare syfte som innebär att möta såväl verksamhetens 

kompetensförsörjningsbehov som verksamheten och arbetstagarnas behov av 

omställning. Fokus i avtalet har flyttats från att enbart trygga arbetstagarens 

fortsatta anställningsbarhet till att även omfatta verksamhetens behov av 

kompetensförsörjning. 

Tidigare TLO-KL (bilaga 7 till KOM-KL), nu förebyggande insatser, har 

permanentats och utgör ett nytt kapitel i avtalet. dessa omfattar nu också 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. 

Tillämpningsområdet beskrivs under varje kapitel: förebyggande insatser, aktiva 

omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner. 

En bestämmelse om rätten till kompetensutvecklingsplan för tillsvidareanställda 

arbetstagare som riskerar övertalighet samt tidsbegränsat anställda arbetstagare 

som arbetat en viss tid har tillkommit. 

Medel till förebyggande insatser avsätts ur Omställningsfonden för perioder om 

tre år. medlen kan ansökas om för företag anslutna till Sobona respektive avropas 

av kommuner och regioner. 

Tillämpningsområdet för aktiva omställningsinsatser har utökats och kan omfatta 

arbetstagare vars anställning upphör genom en överenskommelse med 

arbetsgivaren, där grunden för denna överenskommelse är nedsatt arbetsförmåga 

på grund av sjukdom eller skada. 

Rätten till aktiva omställningsinsatser upphör inte längre vid 65 års ålder utan 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 15/30 

  

2020-06-02 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

upphör i samband med rätten att kvarstå i anställning enligt LAS upphör. 

Ekonomiska omställningsförmåner gäller enligt samma villkor för arbetstagare 

anställda i en kommun eller region som för arbetstagare anställda i företag 

anslutna till Sobona. 

Finansieringen av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser samt 

ekonomiska förmåner finansieras av en premie som utgörs av 0,1 procent av 

arbetsgivarens årslönesumma för arbetstagare med anställning enligt AB 

respektive Sobonas branschavtal där så särskilt anges. detta gäller såväl 

kommuner och regioner som företag anslutna till Sobona. 

Arbetsgivaren ansvarar för finansiering av lön under ledighet från arbetet enligt § 

16 samt avgångsersättning enligt § 17 moment 2. 

Särskild ersättning till äldre arbetstagare 

Den sedan tidigare träffade Överenskommelsen om Särskild ersättning till äldre 

arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till 

ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, i lydelse från 2010-12-07, ersätts av 

Överenskommelsen om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter 

uppsägning är arbetslös och inte har rätt till ersättning från 

arbetslöshetsförsäkringen, i lydelse 2020-05-01. 

Överenskommelsen innehåller konsekvensändringar med anledning av att Sobona 

bildats. Ändringar har även gjorts i relation till förändringar i det allmänna 

pensionssystemet, i § 2 moment 1 samt moment 3 d. 

Handlingar i ärendet 

Personalchefens tjänsteskrivelse 2020-05-28. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar på rekommendation från Sveriges Kommuner 

och Regioner och Sobona att med anledning av träffad Överenskommelse om 

Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR, att anta avtalet att gälla som lokalt 

kollektivavtal från och med 2020-05-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 
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Dnr KS 2020/297 

§ 33 Ansökan om bevarandebidrag 2020 

Ansökan har inkommit från fem hembygdsföreningar; 

 Sunnemo hembygdsförening ansöker om 15 000 kronor 

 Gustav Adolfs hembygdsförening ansöker om 22 000 kronor 

 Norra Råda hembygdsförening ansöker om 40 000 kronor 

 Ekshärads hembygdsförening ansöker om 20 000 kronor 

 Hagfors hembygdsförening ansöker om 25 000 kronor 

 

Då budget för bevarandebidrag är oförändrad, 60 000 kronor, föreslås en 

fördelning enligt nedan: 

 Sunnemo hembygdsförening 12 000 kronor 

 Gustav Adolfs hembygdsförening 12 000 kronor 

 Norra Råda hembygdsförening 12 000 kronor 

 Ekshärads hembygdsförening 12 000 kronor 

 Hagfors hembygdsförening 12 000 kronor 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, Förening- och evenemangssamordnare Leo Larsson 2020-05-27 

Ansökningshandlingar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar föreslagen fördelning och kostnaden belastar 

Utvecklingsenhetens konto 32430. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten och Utvecklingsenheten 

Sunnemo hembygdsförening 

Gustav Adolfs hembygdsförening 

Norra Råda hembygdsförening 

Ekshärads hembygdsförening 

Hagfors hembygdsförening 
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Dnr KS 2020/296 

§ 34 Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar 

2020 

Kommunstyrelsen tog 2019-06-10 § 141 beslut om ny fördelning av bidrag till 

lokalhållande föreningar. Kommunstyrelsen beviljade Ekshärads Folkets Hus, 

Sunnemo Folkets Hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors Bygdegårdsförening 

lokalbidrag såsom lokalhållande förening för åren 2019, 2020 och 2021. Bidragets 

storlek beslutas inför varje nytt verksamhetsår. Hagfors kommun förbehåller sig 

rätten till ändring av beslut om förutsättningarna för upplåtande av lokal ändras. I 

budget för 2020 finns 130 000 kronor att fördela. 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons, Utvecklingsenheten, Tjänsteskrivelse 2020-05-27 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar bidrag för 2020 med 37 500 kronor till Ekshärads 

Folkets hus, 37 500 kronor till Sunnemo Folkets hus, 27 500 kronor till 

IOGT/NTO Råda och 27 500 kronor till Gustavsfors bygdegårdsförening. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

Ekshärads Folkets hus 

Sunnemo Folkets hus 

IOGT/NTO Råda 

Gustavsfors bygdegårdsförening 
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Dnr KS 2020/138 

§ 35 Bidrag till ytterväggsrenovering av Basteruds 

byalags lokal 

Basteruds byalag är en ideell förening bildad 1998, deras verksamhet bedrivs 

främst i Basteruds skola vilken är i föreningens ägo sedan 2000. Intention har 

varit och är att skapa en samlingsplats för bygden och bevara den gamla 

skolbyggnaden. Det sociala utbytet är viktigt och man har många besökare som 

återkommer årligen, förening har ca: 80 medlemmar och många gäster från 

närområdet samt långväga gäster deltar i föreningens aktiviteter. Verksamheten 

består av flera ben och har naturligtvis som uppgift att finansiera lokalens 

driftskostnader, bland annat görs följande: Uthyrning till privata sällskap för 

födelsedagar, bröllop, föreningsmöten, cirkelverksamhet och Sommarcafé 

En totalrenovering av lokalerna med handikappanpassning har genomförts, ramp, 

toalett och hörslinga har bland annat installerats. Arbetet har finansierats genom 

eget kapital, bidrag från Länsstyrelsen - Fonderade bygdemedel, Boverket och 

ideellt arbete. 

Det som återstår är renovering av en fuktskadad yttervägg, brädfodring och 

isolering, ny trappa med tak samt installation av extern brandtrappa. Kostnaden 

uppgår enligt offert till 175 500 kronor. Föreningen har beviljats 88 000 kronor i 

bidrag från Länsstyrelsen och söker medfinansiering från Hagfors kommun på 

100 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, Förening- & evenemangssamordnare Leo Larsson 2020-05-29 

Ansökningshandlingar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Basteruds byalag ett bidrag på 50 000 kronor för 

renovering som beskrivs ovan. Kostnaden belastar 2020-års resultat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

Basteruds byalag 
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Dnr KS 2020/303 

§ 36 ESF (Europeiska socialfonden) projekt 

”Stepstone” 

Stepstone är ett projekt som riktar sig till gruppen nyanlända invandrare, 

långtidsarbetslösa eller som står utanför arbetsmarknaden. Projektet tar avstamp i 

aktuella kommunernas arbetslöshetsdata, som visar på att sysselsättningsgapet 

mellan inrikesfödda och utrikesfödda växer allt snabbare. Filipstad är den 

kommun i Sverige där flest antalet invånare erhåller någon form av ekonomiskt 

bistånd. Statistiska centralbyrån, SCB, kunde för 2018 visa på data att Filipstad 

kommun hade det högsta bidragsberoendet mätt i helårsekvivalenter av landets 

alla kommuner. Till dessa siffror tillkommer individer som befinner sig i 

temporära aktiviteter eller i gruppen som bedömts att inte stå till 

arbetsmarknadens förfogande (Arbetsförmedlingen, 2019: Arbetslöshetsstatistik). 

Projekt Stepstone har för avsikt att vända på den negativa utvecklingen genom att 

erbjuda målgruppen ett utbildningsprogram som ska resultera i att målgruppen har 

stärkt sina möjligheter till att börja reguljär utbildning och/eller bli 

anställningsbara och etablera sig på arbetsmarknaden. 

Stepstone kommer att vara ett projekt som ägs av Filipstad kommun, men som 

drivs i samarbete med Hedemora, Storfors, Hagfors, Säter och Älvdalens 

kommun. Således omfattas satsningen av fem projektpartners, som kommer att ha 

kostnader i projektet, ta del av medfinansieringen och omfattas av samma villkor 

som Filipstad. Medfinansieringen kommer därmed att vara jämn fördelad vad 

gäller fysiska, personella-, och finansiella behov. Då samtliga projektpartners 

kommer att vara en operativ part är de således kontinuerligt i varierad grad 

involverade i projektets analys-/planeringsfas, genomförandefas och 

avslutningsfas. 

Projektmålet är en generaliserbar, evidensbaserad läromodell som fått regionalt 

genomslag i de två länen. Intentionen är att alla erfarenheter som uppnås i 

projektet ska ha formaliserat i styrdokument som tillsammans beskriver hur 

målgruppen kan stegförflyttas och komma närmre reguljär arbetsmarknad. För att 

kunna nå målen ska utbildningsprogrammet genomföras i alla sex kommuner. 

Resultaten ska utvärderas parallellt. 

Utvärderingen ska sedan kunna användas för att bedöma huruvida projektet insats 

snabbar på för målgruppen att nå reguljär arbetsmarknad. 

Projektet kommer att medfinansieras av befintlig personal i de deltagande sex 

kommunerna, för Hagfors innebär det 1,75 tjänst. Delprojektägare i Hagfors är 
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verksamhetschef för ESA. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse ESF projekt ”Stepstone”, Maria Persson, Socialchef 

Ansökan ESF projekt ”Stepstone” 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna ansökan och genomförandet av 

projektet under förutsättning att medel beviljas från ESF-rådet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, Socialchef 

Ann-Sofie Ronacher, Verksamhetschef ESAM 
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Dnr KS 2013/54-21 

§ 37 Granskning av Förslag till Detaljplan för 

Bågskytten, Kyrkheden 5:1 samt del av Grinnemo 

1:91, i Ekshärad, Hagfors kommun 

Beskrivning av ärendet 

Hänvisning till tidigare beslut om samråd § 79, 2019-09-03. Samråd av 

planförslaget har genomförts under tiden 2019-10-02 till och med 2019-10-23. 

Hagfors kommun har upprättat en samrådsredogörelse. 

I samrådsredogörelsen sammanställs de skriftliga synpunkter som inkom under 

samrådstiden åtföljda av Hagfors kommuns svar på hur man har valt att bemöta 

och beakta de inkomna synpunkterna samt hur planen har bearbetats. De 

huvudsakliga förändringarna sammanfattas i en resumé i samrådsredogörelsen. 

Granskningshandlingar daterade 2020-05-26 har upprättats. Nästa skede är 

granskning. 

Underlag som tagits fram i samband med bearbetningen av planen 

Efter samrådet har Hagfors kommun tagit fram ett PM-Kulturmiljö och en 

illustrationskarta som underlag för bearbetningen. Flera av de synpunkter som 

inkom under samrådet har föranlett att Hagfors kommun har behövt göra vissa 

ställningstaganden avseende hur synpunkterna ska bemötas och beaktas samt hur 

planförslaget ska bearbetas. Det gäller främst exploateringens omfattning. 

Hagfors kommun har undersökt olika alternativa lösningar och valt det alternativ 

som har bedömts vara mest lämpligt och rimligt. Processen har dokumenterats i 

PM-Kulturmiljö. PM-Kulturmiljö och illustrationskartan är underlag som ska 

hanteras som en utredning, d.v.s. de är inga dokument som ska antas tillsammans 

med planen, utan underlagsmaterial som bifogas som referens. 

Granskningshandlingarna har bearbetats med utgångspunkt från PM-Kulturmiljö 

och illustrationskartan. 

Bedömning 

Kommunens bedömning är att ett genomförande av planen överensstämmer med 

översiktsplanen och bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd 

miljö. 

Ett genomförande av förslaget bidrar även till att uppfylla målsättningar i 

Hagforsstrategin om att stärka Hagfors sju styrkor - Kulturens arv och Modig 

fôlk. Styrkorna ingår i det prioriterade området Livsmiljö åt alla. 
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Tidigare beslut 

Beslut om planbesked § 6, 2013-01-31. 

Beslut om samråd § 79, 2019-09-03. 

Tidigare beslutade handlingar 

Fastighetsförteckning/samrådskrets upprättad 2019-06-20. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2019-08-15. 

Grundkarta upprättad 2019-06-26. 

PM Geotekniska synpunkter upprättad 2019-06-25. 

Övriga dokument (kan begäras ut) 

Beslut Ks § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys. 

Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 (ej aktualitetsförklarad 2019). 

Ditt Värmland kulturmiljö 202 Ekshärads kyrka (se PM-Kulturmiljö). 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-05-27 

Planbeskrivning granskningshandling daterad 2020-05-26. 

Plankarta granskningshandling daterad 2020-05-26. 

Samrådsredogörelse daterad 2020-05-26. 

Underlag (till granskningshandlingarna) 

PM-Kulturmiljö (fil daterad 2020-05-26). 

Illustrationskarta daterad 2020-05-14. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse rev 2020-05- 26 

upprättad enligt plan- och bygglagen kap 5 § 17, och granskningshandlingar 

daterade 2020-05-26 tillhörande FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR 

BÅGSKYTTEN (Kyrkheden 5:1 och del av Grinnemo 1:91) i Ekshärad Hagfors 

kommun, samt att granskning ska ske i enlighet med plan- och bygglagen kap 5, 

§§ 18-22 (2010:900/2014:900). 

_____ 

 

Beslutet skickas till 
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johans@klara.se 

miljö.bygg@hagfors.se 

louise.sjöholm@hagfors.se 

hakan.finnkvist@hagfors.se 

conny.meijer@hagfors.se 

marcus.ekenhall@hagfors.se 

liisa.larsson@hagfors.se 

erling.johansson@hagfors.se 

emil.florell@hagfors.se 

johannes.ainergren@hagfors.se 

annika.ekblom@hagfors.se 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 24/30 

  

2020-06-02 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2020/20 

§ 38 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2020-06-02 

2020/3 

226,Personuppgift, Ang. Vatten och avlopp Gustavsfors 163 

225,Skogsstyrelsen, Bekräftelse på anmälan om föryngringsavverkning, Hagfors 

2:166 

224, Personuppgift, Svar på Inkommen synpunkt om gamla gatubelysnings-

stolpar 

223, Personuppgift, Synpunkter på användning av gamla gatubelysnings-stolpar 

222, Personuppgift, Tomtrör Bergsvägen 

221, Personuppgift, Hur mycket har du sparat jorden! 

220, Personuppgift, Hörsamma UNESCO:s Deklaration från 2005 - nej till 

vaccinationspass! 

219, Personuppgift, Detta var värdefullt för mej ang. magnetstrålning 

218, Personuppgift, Ang. Tomtrör Bergsvägen Uddeholm 

217, Personuppgift Lien, Trasig gatubelysning och stolpe anläggning 05200225 / 

Hyttan 20 

216,Skogsstyrelsen, Bekräftelse på anmälan om föryngringsavverkning Hagfors 

Torsby 1:226 

215, Personuppgift, Slå lupiner på kommunens mark i Stjärnsfors 

214,Svenska konståkningsförbundet, Ishallsförfrågan konståkning 

213, Personuppgift, Tomtrör Bergsvägen Uddeholm 

212, Personuppgift, Avlopp och Vatten - Gustavsfors 163 

211,Naturvårdsverket, Rapportering av modellberäkning och objektiv 

skattning/inledande kartläggning av luftkvalitet för 2019 

210, Personuppgift, Bowlinghallen i Hagfors WB Bowling 

209, Personuppgift, Ang. WB bowling, BK bågen mm. 

208, Personuppgift, Avtal borttagande av enstaka träd, bakom Rönnvägen 4 
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207,Energimyndigheten, Återkoppling och framtid gällande EKR, energi- och 

klimatrådgivning 

206, Personuppgift, Ang. egen avstängning av väg ute vid flygplatsen 

205, Personuppgift, Svar på Synpunkt Björnängsvägen och Bäckelidsvägen 

204, Personuppgift riksson, Önskemål om renovering av Björnängsvägen och 

Bäckelidsvägen 

203,Transportstyrelsen, Utfärdade/betalda p-anmärkningar Hagfors kommun 

201905-202004 

202, Personuppgift, Ang. tomtrör på Bergsvägen 

201,SCB, Information om SCB:s medborgarundersökning 2021 

200,Klarälvens Vattenvårdsförbund, Dokument till digital årsstämma för 2019 i 

Klarälvens Vattenvårdsförbund 

199,Jordbruksverket, Lokalt ledd utveckling genom Leader kommande 

programperiod 

198,Städa Sverige, Älvstädningen 2020 - Klarälven 29-30 augusti 

197,Synlab/Klarälvens vattenvårdsförbund, Årsrapporten för Klarälvens 

recepientkontroll 2019 

195, Personuppgift, Ang. Önskemål om nedtagning av träd o sly i dike väster om 

Rönnvägen 16, Ekshärad 

194,Netigate, Komplettering Kommunrakningen 2020 

193, Personuppgift, Fråga om skyddsjakt inom Gustavsfors samhälle 

192,Värmlands läns kalkningsförbund, Presidieprotokoll Värmlands läns 

Kalkningsförbund 2020-04-28 

191,Länsstyrelsen Värmland, Beslut gällande uppförande av tillgänglighetsramp, 

Uddeholmsbadet, Hagfors kommun 

190, Personuppgift, SVAR: Förslag på att göra åtgärder på botten av sjön vid 

Uddeholmsbadet 

189,Gatuavdelningen, Ang. Tomtrör på Bergsvägen, Uddeholm 

188, Personuppgift, Ang. Offert återställning markarbeten Uddeholm 

187,Länsstyrelsen I Värmland,  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 26/30 

  

2020-06-02 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

186,Länsstyrelsen, Beslut enligt miljöbalken för rasering av luftledning och 

förläggning av markkabel, Björkil Sunnemo och Kongsjöbacke Gräs, Hagfors 

185,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Lappkärrs 

avloppsreningsverk, Lappkärr 1 

184,Gatuavdelningen, Bilåkning och festande nattetid på Coops parkering i 

Hagfors 

183,Länsstyrelsen I Värmland, Beslut enligt miljöbalken för underhållsröjning 

inom projekt UHR LN2020 obj. 42 inom Kil, Sunne, Forshaga, Hagfors, Filipstad 

och Torsby kommuner 

182,Miljö- och byggnämnden, Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov 

för ändrad användning, Hantverkaren 12 

181,Värmland Hotel, Svar på inkommet brev 

180,Gatuavdelningen, Gräsklippningskartor 2020 

179, Personuppgift, Förfrågan om kommunen har kompostjord att ge bort 

178,Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, Risk för problem med 

textilinsamlingsbehållare 

177,Värmland Hotel, Ang. vattenskada Wermland Hotell 

176,Boverket, Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning 

175, Personuppgift, Fråga om återställningsarbeten Uddeholm 18:40 

KS 2020/194,1, Personuppgift, Gällande lekplatsen i Bergsäng vid Bergatrollet 

KS 2020/151,8, Personuppgift, Arrendeavtal Nedre Lid 1:41 

KS 2020/17,6,Saab, Fastställt protokoll CN-årsmöte 

KS 2020/200,1,Sändlista, Direktupphandling geoteknisk undersökning för 

detaljplan för teknikhus vid ÄBC 

KS 2018/204,5,Lantmäteriet, Avslutad förrättning, anläggningsåtgärd Hagfors 

2:1, 2:61 och 2:189 

KS 2015/153,38,Lantmäteriet, Avslutad förrättning, fastighetsreglering Råda 1:6 

och Råda 1:174, Råda rastplats 

KS 2020/200,2,Sweco, Samlokalisering teknikutbildningarna i Hagfors - tre 
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alternativ 

KS 2020/137,3,Förvaltningsrätten i Karlstad, Överklagan av beslut om hantering 

av skrivelser och medborgarförslag rörande dammutrivningar i kommunen, 

Karlstad FR 1547-20 Aktbil 3 

KS 2020/194,2,Kommunstyrelsen, Beslut om rivning av lekplatsen i Bergsäng 

KS 2017/368,21,Glimstedts advokatbyrå, Utlåtande Häggården och anspråk 

kvarstår 

KS 2017/368,22,Glimstedts advokatbyrå, Haags/Häggården 

KS 2019/213,13,Fortum Sverige AB, Inställt informationsmöte ang. dammen vid 

Stora Ullen 2020-04-15 

KS 2019/668,15,Förvaltningsrätten i Karlstad, Svar på laglighetsprövning enligt 

kommunallagen, målnummer 1547-20 

KS 2020/137,4,Ann Carlsson Korneev, Ang. anmälningsärende 

kommunledningsutskottet 

KS 2020/200,4,Ramböll, Beställning geoteknisk undersökning för detaljplan 

teknikhus vid ÄBC 

KS 2020/200,3,Ramböll, Avtal samt förslag på utökad omfattning, ÄBC Hagfors 

KS 2020/200,5,Ramböll, Upplysningar med anledning av offert geoteknisk 

undersökning ny DP ÄBC Hagfors kommun 

KS 2020/200,6,Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende 

DP ÄBC 

KS 2020/216,1,Miljö- och byggnämnden, Bygglov och startbesked skolmodul 

Sunnemo skola, Sunnemo 1:41 

KS 2019/316,3,Samhällsbyggnadsavdelningen, Fråga Anmälan om skada på 

fastighet Råda 4:108 

KS 2020/17,7,Till Infrastrukturministern, Finansministern, Näringsministern, 

Landsbygdsministern, GD Trafikverket, ledamöter i Riksdagens Trafikutskott, 

Rädda de regionala flygplatserna med trafikplikt och upphandlad trafik! 

KS 2020/200,7,Ramböll, Avtal samt förslag på utökad omfattning, ÄBC Hagfors 

KS 2018/103,3,Protector försäkringar/Folksam, PRO-405796 Blåklintsvägen, 

avslutat 
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KS 2019/32,3,Protector försäkringar, PRO-601100, Granitvägen 

KS 2019/32,4,Protector försäkringar, PRO-601100, Granitvägen, Hagfors 

KS 2013/357,11,SKR, Inget övertagande av kommunal belysning på statlig väg 

KS 2018/114,17,Länsstyrelsen i Värmlands län, Uppföljning av 

miljööverenskommelser Hagfors kommun våren 2020 

KS 2020/116,5,Elektriska nämnden, Avisering om elbesiktning av Lillåsen 1 

(476861.02, Hagfors Kommun) 

KS 2020/116,6,Elektriska nämnden, Meddelande: Joachim Havimäki har 

bekräftat kontroll av Hagfors Kommun, Lillåsen 1 (476861.02) 

KS 2014/299,33,Sändlista, Minnesanteckningar möte Bellmansbacken 2020-03-

17 

KS 2020/116,7,Elektriska nämnden, Förfrågan: Besiktningsföretaget om ny 

kontroll, Lillåsen 1 

KS 2020/116,8,Elektriska nämnden, Avisering om elbesiktning av (378893.02, 

Hagfors Kommun) Hagfors 2:53, ÄBC 

KS 2020/194,8, Personuppgift, Bergsängs lekplats 

KS 2020/194,9, Personuppgift, Bergsängs lekplats 

KS 2020/242,1,Klarälvens vattenråd, Klarälvens vattenråds stämma sker i år 

distansmöte 

KS 2020/243,1, Personuppgift, Medborgarförslag - önskemål om toalettbyggnad i 

Blinkenbergsparken 

KS 2020/244,1,Egnahemsföreningen Balder 4,Skrivelse ang. upplösning av 

Egnahemsföreningen Balder 4 / Gemensam faktura Troiligatan 2 A - F 

KS 2014/232,15, Personuppgift, ANG bunkern HC, huvudcentralen 

KS 2020/240,1, Personuppgift, Önskemål om asfalterad gång- och cykelväg 

mellan Hagälven och Uddeholm” 

KS 2020/241,1, Personuppgift, Önskemål om skateboard ramp i Hagfors kommun 

KS 2018/337,2,Region Värmland, TFP (trafikförsörjningsprogram) och Målbild 

2040 skjuts upp 

KS 2020/17,8,SMHI,Revidering referenstemp. Hagfors Airport 
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KS 2020/17,9,VTI,PCN Hagfors flygplats 

KS 2020/116,9,Elektriska nämnden, Avisering om elbesiktning av (476879.02, 

Råda 2:8, Häggården, Hagfors Kommun) 

KS 2020/241,2, Personuppgift, Ang. Skateboard ramp i Hagfors kommun 

KS 2019/668,16,Förvaltningsätten i Karlstad, Brev från Förvaltningsrätten i 

Karlstad i 1547-20 

KS 2017/211,5,Thyréns, Utlåtande hängbro 1783-2-1 Värmullssundet & inför 

provtagning 17-75-1 Sundsbron 

KS 2019/643,4, Personuppgift, Klimatanpassning En nulägesrapport som 

underlag till Hagfors kommuns reviderade energi- och klimatplan 

KS 2020/17,10,Transportstyrelsen, Beslut om ändring av certifikat för Hagfors 

flygplats 

KS 2017/368,23,MSB, Beslut om skyddsrumsstatus Råda 1:145 

KS 2019/316,4,Protector försäkringar, Råda 4:108. Skada på fastighet i samband 

med utbyggnad av Häggården. 

KS 2020/242,2,Klarälvens vattenråd, Kallelse till konstituerande styrelsemöte den 

14 maj 2020 

KS 2017/112,6,Sändlista, Minnesanteckningar dagvatten Ekshärad Näs 1:11 

KS 2019/522,10,Afry, Lv 843 Bro Framsjön, Gustavsfors - fråga om bl.a. 

områdesbestämmelser 

KS 2020/240,2, Personuppgift, ANG. medborgarförslag om gång- och cykelväg 

mellan Hagälven och Uddeholm 

KS 2020/268,1,SRF Klarälvdalen, Önskemål att kommunen ska satsa på en syn- 

och hörselinstruktör - en lönsam investering för kommunen 

KS 2015/153,39, Personuppgift, ANG. Exploateringsavtal 

KS 2020/17,12,Transportstyrelsen, Remiss av förslag till nya föreskrifter om 

kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade 

luftfartyg; svar senast den 22 maj 2020. 

KS 2020/17,11,Transportstyrelsen, Uppföljning av driftstatusrapport 2019 

Hagfors flygplats 
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KS 2015/153,41, Personuppgift, Beslut förlängning exploateringsavtal Råda 

rastplats 

KS 2020/268,2,Synskadades Riksförbund Klarälvdalen, Satsa på syn- och 

hörselinstruktör 

KS 2020/116,11,Elektriska nämnden, Förfrågan: Besiktningsföretaget om ny 

kontroll Hagfors 2:53, ÄBC 

KS 2020/116,10,Elektriska nämnden, Påminnelse! Avisering om kontroll av 

elanläggning (378893.02, Hagfors 2:53, ÄBC, Hagfors Kommun) 

KS 2020/216,2,Parmaco, Tillägg hyresavtal Sunnemo skola 

KS 2019/668,17,Förvaltningsätten i Karlstad, Brev från Förvaltningsrätten i 

Karlstad i 1547-20 

KS 2016/391,11,Länsstyrelsen i Värmlands län, Avslag beslut LOVA-bidrag 

Åtgärdsplan Värmullen, etapp 1 

KS 2020/17,13,Regeringskansliet, Hemställan om direkt stöd till Sveriges 

regionala flygplatser med anledning av covid-19 

KS 2019/148,7, Personuppgift, Debitering av planavgift, Uddeholms Gård, del av 

Uddeholm 18:49 

KS 2019/668,18,Förvaltningsrätten Karlstad, Svar på aktbilaga 9 i målnummer 

1547-20. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-05-27. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 

 
 


