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Dnr KS 2019/663 

§ 101 Möjlighet att åka kollektivt med skolskjutsarna 

Oberoende Realister har i skrivelse 2019-11-18 önskemål om att kommunen ser 

på möjligheterna för allmänheten att åka med skolskjutsarna inom vår kommun 

samt ser på möjligheten att inför kommande upphandlingar av skolskjutsar skriver 

in detta i förfrågningsunderlaget. 

Handlingar i ärendet 

Oberoende realisters skrivelse 2019-11-19. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att kommunchefen får i uppdrag att utreda 

möjligheten för allmänheten att åka med skolskjutsarna inom vår kommun samt 

ser på möjligheten att inför kommande upphandlingar av skolskjutsar skriver in 

detta i förfrågningsunderlaget. 

_____ 
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Dnr KS 2019/249 

§ 102 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-oktober 2019 

Tusental kronor (tkr) Budget 

jan-okt 

Redovisn 

jan-okt 

Års-

budget 

 

Prognos 

helår 

Kommunledningsutskott 71 349 70 922 96 840 99 455 

– varav Kommunlednings-

avdelning (KLA) 

45 551 44 042 56 948 55 950 

– varav Samhällsbyggnads-

avdelning (SBA) 

25 798 26 880 39 892 43 505 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA), 

januari-oktober 2019 

Sammanfattning 

För perioden januari -oktober 2019 redovisar KLA 44 042 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 1 509 tkr högre. Orsaken är framförallt lägre kostnader inom 

kommunledning och gemensam administration samt gemensamma verksamheter. 

Omföring av rivningskostnader, avseende kostnader för rivningsplan, på 818 tkr 

kommer att genomföras under november månad. Utfördelning till verksamheterna 

löneökningspotten har skett. Årsbudgetramen per 2019-10-31 för KLA är 56 948 

tkr. Prognos för helår är ett resultat 998 tkr bättre än budgeterat.  

Verksamheter och nyckeltal 

Ekonomienheten 

Perioden har präglats av normalt ekonomiadministrativt arbete för kommunen 

samt dotterbolagen. Vidare har möjlighet med e-faktura för Hagfors Energi AB:s 

kunder införts. Erbjudande har skickats ut i samband med att faktura för oktober 

skickades. 

Utvecklingsenheten 

Medfinansiering av Klarälvsloppet samt Innovation Park är utbetalat. Två 

pågående näringslivsprojekt, additiv tillverkning samt fördjupad kunskap 

näringslivsutveckling. Dessa fortlöper enligt plan. Medfinansiering för Interreg 

projektet rally över gränsen är utbetalt. Saknas delfakturering från Uvån per sista 

augusti. Inom turistverksamheten kommer en negativ avvikelse att uppstå p.g.a. 

avgångsvederlag i samband med genomförd organisationsförändring. Totalt inom 

enheten kommer detta att kunna balanseras. 

Personalenheten 

Personalenhetens prognos per 2019-10-31 påvisar ett överskott i förhållande till 
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budget. Vissa interna avvikelser prognostiseras, t ex personalkostnader, övriga 

kostnader samt företagshälsovård. Intäktssidan har kraftigt förbättrats i 

förhållande till fastställd budget. 

Administrativa enheten 

Administrativa enheten påvisar en avvikelse med + 662 tkr för perioden jan- okt 

år 2019. Avvikelsen kan förklaras i huvudsak av avvikande periodisering i budget. 

Utöver periodisering finns följande att tillägga: En osäkerhet ligger i kostnader för 

omställningar i IT-plattformen och vissa kostnader faller ut vid olika tidpunkter 

vilket kan medföra högre kostnader i slutet av år 2019 bland annat skall 

nuvarande licenser för Google G-suite förnyas i oktober månad vilket utgör en 

stor kostnadspost. Övergången till molntjänster visar samtidigt en något högre 

licenskostnad beroende på att ca 350 anställda behöver konton utöver budgeterade 

1000. En osäkerhet finns kring kostnader för ärendehanteringssystem på grund av 

att det planerade utbytet är försenat till att påbörjas i oktober år 2020 liknade 

problem råder för telefoniupphandlingen. Överprövningarna gör att avtal löper ut 

på befintliga leverantörer innan nya träder i kraft vilket kan generera högre 

kostnader. Lönekostnader har blivit lägre när inte vikarier har tagits in under 

perioder i samband med personalomsättningar och tjänstledigheter. Resultatet för 

år 2019 prognostiseras till ett 0 resultat. 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental kronor 

(tkr) 

Budget 

jan-

okt 

Redovisn. 

jan-okt 

Års-

budget 

 

Prognos 

helår 

Kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse     
2 366 2 270 2 839 2 835 

Partistöd                                309 371 371 371 

Revision                                 484 314 581 581 

Kommunledning och gemensam 

adm.          
19 811 18 143 23 778 24 412 

Gemens. verksamheter o 

servicefunktioner 
8 184 6 416 9 822 8 690 

Föreningsstöd och övrigt 

stöd                          
2 909 2 449 3 469 3 380 

Näringslivsutveckling inkl. EU-

projekt    
2 072 2 016 2 487 2 487 

Information, marknadsföring, 

turism 
1 469 1 582 1 761 1 761 

Räddningstjänst 8 358 9 252 10 036 10 036 

Rivningskostnader                
 

818 
  

Kollektivtrafik 
 

9 
 

10 

Jämförelsestörande kostnad 
 

402 1 000 925 

Reserverat till löneökning          – 762 
 

342 0 

Reserverat till 245 
 

295 295 
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kapitalkostnader             

Anslag för oförutsedda behov 106 
 

167 167 

Summa KLA     45 551 44 042 56 948 55 950 

     Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen (SBA), 

januari-oktober 2019 

Skattefinansierad verksamhet 

Flygplatsen: Ligger över budget med cirka en miljon på grund av oförutsedda 

kostnader för bland annat en försenad faktura för 2017-18 gällande samverkan 

Torsby-Hagfors, fördyrat flygbränsle, indexhöjningar för årliga avgifter på fasta 

avtal, minskade intäkter, skadad utrustning efter åsknedslag och oförutsedd 

reparation av startaggregat till flygplanen samt ett minskat driftbidrag som när det 

infördes 2003 skulle det täcka cirka 75 procent av flygplatsernas underskott. 

Sedan dess har driftsbidraget inte justerats trots att underskotten ökat och att fler 

flygplatser tillkommit som delar på bidraget.  Fortsatt prioriterad avverkning för 

hinderfrihet fortsätter som tidigare runt flygplatsen. Antalet resande linjefart för 

perioden januari - oktober uppgår till totalt 4 836 st. för Torsby/Hagfors vilket ger 

ett snitt per tur på 6,8 resande för perioden januari till oktober vilket är lägre 

antalet resande för samma period 2018. Inrikestrafiken fortsätter tappa 

passagerare generellt i Sverige. Transportstyrelsen förutser att trenden skall vända 

under 2020. 

Serviceenheten: Livsmedelskostnaden för måltidsverksamheten ligger över 

budget med 460 tkr. Personalkostnaderna för måltidsverksamheten och 

lokalvården ligger under budget med 1040 tkr. Intäkterna är 200 tkr lägre än 

budgeterat. Verksamheten har sedan tidigare fått i uppdrag att prioritera att hålla 

budget framför de mål om ekologiskt och närproducerat som finns. Detta medför 

att där man har möjlighet utan att frångå upphandlade avtal kommer att minska 

sina inköp av dessa livsmedel. Under de senaste 10 månaderna har man minskat 

ekologiska inköp med 5,7 % från 23, 6 % till 17,9 %. När det gäller närproducerat 

så har det minskat med 1,3 %, från 13,8% till 12,5 %. Om man enbart ser på den 

mängd färskt nöt eller - fläskkött som köpts in så är 99,5 % svenskt. I dagsläget 

ligger serviceenheten ca 500 tkr under budget. 

Fastighet: Verksamheten ligger något över budget, till största del på grund av el- 

och fjärrvärmekostnader. Inget övrigt oförutsett har skett under perioden. 

Produktion av Häggården står fortsatt still då ansvarig entreprenör försattes i 

konkurs under sommaren, vissa väderskyddande åtgärder kommer dock att vidtas 

inför vintern. 

Gata och park: Verksamheten ligger över budget, främst på grund av 

snöröjningen under årets första månader och dyrare kostnader för gräsklippning, 
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men även till viss del på grund av kostnader för blommor har överskridit budget. 

Under sommaren har en del större projekt pågått som till exempel ytsanering av 

Gökvägen, Sundfallsvägen och reparation av farthindren på Köpmangatan och en 

del asfaltsarbeten runt om i kommunen. Under hösten fortsätter arbetet med 

ytsanering av kommunens vägar. 

I övrigt följer verksamheten det årstidsbundna underhåll som är planerat, såsom 

ordningsställande av bad- och lekplatser, röjning och gräsklippning. Det är inte 

troligt att verksamheten klarar budget för 2019. För att minimera det negativa 

resultatet planerar verksamheten att spara in på reparationer och mindre 

förbättringsåtgärder på lekplatser, badplatser och utomhuskonst. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten: Flera större underhållsprojekt pågår inom VA-enheten, bland 

annat renovering av Lappkärrs reningsverk och reinvesteringar i ledningsnäten för 

vatten och avlopp. Budget för underhållsprojekt går enligt plan. Resultatet för 

drift av VA-verksamheten ligger för perioden under budget, och kommer 

förmodligen hamna under budget vid årets slut. 

Avfallsverksamheten: Följer planen verksamhetsmässigt. I redovisade kostnader 

saknas flera större kostnader för insamling och behandling, eftersom de inte 

hunnit registrerats. En inventering av renhållningsabonnemang samt en höjning av 

renhållningstaxa förväntas öka intäkterna under året. Inventeringen av 

abonnemang medför samtidigt kostnader i form av köp av material och tjänster, 

men kommer med största sannolikhet ge ett positivt ekonomiskt utfall innan året 

är slut. 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental 

kronor (tkr) 

Budget 

Jan-okt 

Redovisn 

Jan-okt 

Års-

budget 

 

Prognos 

helår 

Samhällsbyggnadschef 4 487 5 863 11 484 12 455 

 Varav Flygplatsen 492 1 500 1 222 1 936 

Fastighetsenheten 8 299 7 368 10 401 10 401 

GVA Avgifts- och skattefinans. 12 149 13 661 16 914 19 106 

 Varav Avfall 726 – 437 
  

 Varav VA 18 306 17 587 
  

 Varav Gata/Park 8 695 11 347 11 394 13 586 

Serviceenheten 863 – 12 1 093 1 543 

 Varav Kost 566 402 721 1 171 

 Varav Städ 297 – 414 372 372 

Summa Samhällsbyggnadsavd. 25 798 26 880       39 

892 

43 505 

KORRIGERING               43 505 
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Kapitalkostnader är med i budget och i redovisning. Interna fördelningar såsom 

internhyra, kost, städ är med i både budget och redovisning. Försäkringar är med i 

budget och i redovisning. Utökad budget för löneökningar är med i denna 

uppföljning. 

Verksamheten följer plan men har drabbats av oförutsedda kostnader inom 

flygplatsverksamhet och fastighet. Vidare har verksamheten fortsatt höga 

livsmedelskostnader även om serviceenheten bromsat den negativa effekten av 

höjda livsmedelspriser något. Verksamheten kommer fortsätta året ut att verka för 

att hålla budget i första hand genom att minska andelen ekologiska 

mejeriprodukter samt minska andelen närproducerat kött, även andelen helt kött 

kan komma att minskas. Fiskprodukter kommer att ses över.  För att kompensera 

för vintervägunderhåll kommer GVA att vara restriktiv med reparationer och 

underhåll av de anläggningar som verksamheten förvaltar.  

Förslag till åtgärder: Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för 

att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.  

Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-11-13. 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/644 

§ 103 Ansökan om bidrag till elljusbana, Bergsäng 

Bergsängs bollklubb är en ideell förening med verksamhet på och omkring 

Parkvallen i Bergsäng. Man har bland annat fotbollsplan med naturgräs och en 

elljusbana. År 2010 övertogs ansvaret för elljusbanan helt av föreningen och efter 

ett möte med bergsängsborna stängdes elljuset hösten 2010 på grund av att 

driftkostnaden (el) var för hög för klubbens ekonomi. Idag har läget förändrats, 

man efterfrågar elljus i allt högre grad då man saknar möjligheten att använda 

elljusspåret under de mörka timmarna höst och vinter. Det saknas en 

ljusförbindelse mellan Bäckheden, Kvarnheden och skolan sedan 2010 vilket är 

långt ifrån optimalt. Efter samtal med andra föreningar, exempelvis Råda IK, har 

frågan om att uppgradera anläggning med LED-ljus tagit fart. LED-belysning 

sänker driftskostnaderna till en helt annan nivå än traditionellt elljus. Föreningen, 

i samarbete med byalaget, ser ett behov och en möjlighet att utöka verksamheten 

med barn- och ungdomsverksamhet vilket ligger i linje med Hagforsstrategin då 

främst inom områdena ”Livskvalité för all” och ”En god grön kommun”. 

Finansieringen löses genom egen insats 5500 kronor, Fonderade bygdemedel 

120000 kronor (beviljat), Riksidrottsförbundet 64500 kronor (ansökt) och 10000 

kronor Hagfors kommun. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan med offert samt resultatrapport 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse 2019-11-12 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Bergsängs Bollklubb medfinansieringsbidrag på  

10 000 kronor för konvertering till LED-belysning i föreningens elljusspår under 

förutsättning att projektet genomförs. Kostnaden tas från kommunstyrelsens konto 

för oförutsedda utgifter och belastar Utvecklingsenhetens konto 3131. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Bergsängs bollklubb 056342243@telia.com  

Ekonomienheten 

Leo Larsson, leo.larsson@hagfors.se  
  

mailto:056342243@telia.com
mailto:leo.larsson@hagfors.se


Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 11/25 

  

2019-11-19 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2019/646 

§ 104 Projekt Värmlands arbetskraft 

I projektet Värmlands Arbetskraft vill fem av länets kommuner bygga vidare på 

framgångsfaktorer och arbetssätt som arbetats fram i ESF-finansierade projektet 

Värmlands Framtid. Projektet ska vidareutveckla metodiken för arbetet med unga 

som varken arbetar eller studerar (UVAS). Erfarenheter av tidigare projektarbete 

visar att det individfokuserade flexibla arbetssättet genom insatser, som inte är 

särskilt omfattande eller resurskrävande, leder till att personer ökar sin hälsa, 

närmar sig arbetsmarknaden, börjar studera eller arbeta. Projektet ska 

vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga upp till 30 år (utökat 

KAA), parallella insatser, utveckla samverkan med arbetsgivare samt arbeta med 

samordningsinsatser från Region Värmlands hälso- och sjukvård. Metoder som 

utvecklas i projektet ska testas och fungera för både kvinnor och män med olika 

bakgrund och erfarenheter och inkludera grupper som har funktionsvariationer, 

språksvårigheter, riskbruk, ohälsa m.fl. 

Projektformen möjliggör att arbetet kan samordnas i de fem kommuner och med 

de olika aktörer som behövs. Att samordna och skapa arenor för erfarenhetsutbyte 

är förutsättningen för utveckling av ett arbete som kräver samverkan mellan flera 

olika aktörer där helhetsansvaret inte finns hos någon uttalad aktör utan 

ansvarsfördelningen för olika delar fördelats till många olika myndigheter. 

Målgrupp i projektet är unga vuxna kvinnor och män i åldern 15–29 år, med 

prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieskola. I gruppen 

finns bl.a. unga nyanlända och utrikes födda, unga med funktionsvariationer och 

unga med riskbruk. Projektet beräknar under projekttiden att nå ca 200 unga, 

varav 85 kvinnor och 115 män som varken arbetar eller studerar. 

Målet med projektet är att hitta nya arbetssätt i arbetet med insatser till deltagare, 

men också att stärka kommunernas arbete med arbetsgivare. Arbetssätten ska 

omsättas i ordinarie verksamhet och bidra till att deltagare kommer i arbete 

och/eller utbildning, har fått ökad anställningsbarhet och närmat sig 

arbetsmarknaden. 

Följande av länets kommuner, Eda, Grums, Hagfors, Karlstad, Säffle, deltar i 

projektet och ska inom ramen för projektet i samverkan med bland andra 

Arbetsförmedlingen, Region Värmland, Försäkringskassan och 

Samordningsförbundet, utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen. 

I projektet har det bildats ett partnerskap med Karlstads kommun, 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som projektägare. Projektägaren är den 
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part som får beslutet om stöd, äger projektet och ansvarar för att genomföra det 

samt ser också till att projektet följer lagar, regler och alla villkor i beslutet om 

stöd. 

Ansökan avser ett projekt som pågår i 28 månader med projektmedel från 

Svenska ESF-rådet, Europeiska Socialfonden programområde 2. 

Karlstads kommun, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, åtar sig att vara 

projektägare och därmed slutlig stödmottagare från ESF-rådet. 

Hagfors kommun har genom avsiktsförklaringen åtagit sig att: 

Sända deltagare till projektet Medfinansiering i projektet i form av personal 

Deltagande i lokala styrgrupper Arbeta för implementering av projektet 

Inom Hagfors kommun står Barn- och Bildning som delprojektägare och ansvarig 

verksamhet är Vuxenutbildningen. Medfinansieringen i projektet i form av 

personal sker med befintliga tjänster inom vuxenutbildning, elevhälsa, IFO, 

kommunens aktivitetsansvar samt arbetsmarknadsenheten. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschefs tjänsteskrivelse 2019-10-30 

Avsiktsförklaring ”Främja sysselsättningen i Norra Mellansverige 2.1” (bilaga) 

Projektansökan “Värmlands arbetskraft” (bilaga) 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna genomförandet av projektet 

under förutsättning att medel beviljas från ESF-rådet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Maria Persson, Socialchef 

Ann-Sofie Ronacher, Arbetsmarknadsenheten 

Agnetha Göransson Carlsson, TF rektor Vuxenutbildning 
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Dnr KS 2019/649 

§ 105 Projekt Värmlands FramtidsLab 

I Värmland finns 5991 unga (senast tillgängliga statistik, 2016) som varken 

arbetar eller studerar (UVAS, 15-29 år). Dessa unga saknar ofta fullständig grund- 

och gymnasieskola och står av olika skäl längre ifrån arbetsmarknaden. De 

insatser som idag görs för målgruppen fungerar för några, men många förblir 

utanför arbetsmarknaden och gruppen unga som varken arbetar eller studerar bara 

växer i länet. Samtidigt står Värmland inför en kompetensförsörjningsbrist inom 

många branscher. Värmland behöver för kompetensförsörjningens skull börja se 

UVAS-gruppen som en resurs i arbetslivet och insatser som görs behöver fånga 

fler om inte länet ska stå utan arbetskraft i framtiden. Ur ett samhälls- och 

folkhälsoperspektiv är det samtidigt viktigt att motverka att en stor grupp unga 

fortsätter befinna sig i utanförskap. 

Genom användarinvolvering och användardriven innovation ska projektet 

Värmlands FramtidsLab arbeta med tjänstedesign för att få fram nya arbetssätt 

och verktyg för att korta vägen och stärka kopplingen mot arbetsmarknaden för 

unga som varken arbetar eller studerar. Projektet ska skapa nya 

metoder/tjänster/verktyg för att korta vägen och stärka kopplingen mot 

arbetsmarknaden utifrån ungas och arbetsgivares behov. Tjänstedesign är en 

effektiv metod att använda i arbete med att utforma nya arbetssätt där 

användarinvolvering är centralt. Apple, Google och Tesla är några exempel på 

framgångsrika företag som länge använt tjänstedesign som förhållningssätt för 

innovation och tjänsteutveckling. Behovet att tänka nytt finns i fler branscher, inte 

minst inom offentlig sektor där tjänstedesign nu börjar ta plats. Anledningen till 

detta är att metoden på ett kreativt sätt hittar lösningar som utgår från människors 

behov, något som är särskilt användbart när det gäller att hitta lösningar i 

komplexa sammanhang. I projektet kommer tjänstedesign hjälpa oss att hitta 

lösningar vi inte kunnat föreställa oss. 

Målgrupperna i projektet är unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) 15-29 

år med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieexamen, 

personal i kommunerna som möter dem (främst inom Kommunernas 

aktivitetsansvar, Arbetsmarknadsenheter och socialtjänst) samt intresserade 

utbildningsanordnare och arbetsgivare. 

Den kortsiktiga effekten av projektet förväntas bli att nya metoder, tjänster och 

verktyg arbetas fram för att korta vägen och stärka övergången mot arbete för 

unga kvinnor och män i Värmland. På längre sikt förväntas projektet leda till att 

regionens kompetensförsörjningsproblem minskar. På detta sätt kommer 
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Värmlands FramtidsLab bidra till att främja tillväxten i Värmland. 

Samtliga av länets kommuner, Arvika, Eda, Forshaga, Filipstad, Grums, Hagfors, 

Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, 

Torsby, Årjäng, vill inom ramen för projektet, i samverkan med 

Arbetsförmedlingen, Region Värmland, utbildningsanordnare och 

arbetsgivarrepresentanter gemensamt för att hitta nya verktyg, bredda yrkesvalen 

och förstärka koppling mot arbetslivet för unga vuxna som varken studerar eller 

arbetar.  

Inom Hagfors kommun står Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) inom 

Individ- och omsorgsavdelningen som delprojektägare för projektet, lokal 

styrgrupp är befintlig styrgrupp för DUA/Värmland Tillsammans. 2 

personal/kommun deltar i kompetensutbildning inom bl.a. tjänstedesign ansvarar 

för att intervjua deltagare från UVAS gruppen.  

Kommunen ansvarar för att erbjuda personal möjligheter att delta vid workshops 

och konferenser samt vara projektkontoret/Experio Lab behjälplig med enkäter till 

personal inom kommunens socialtjänst, AME och KAA verksamhet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, Maria Persson, Socialchef 

Avsiktsförklaring, Hagfors Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv i 

Norra Mellansverige 1.2 

Ansökan Värmlands FramtidsLab 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att Hagfors kommun deltar i projektet 

Värmlands FramtidsLab under förutsättning att medel beviljas från ESF-rådet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, Socialchef 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Ann-Sofie Ronacher, Verksamhetschef ESA 

Agnetha Göransson Carlsson, TF rektor Vuxenutbildning 
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Dnr KS 2019/645 

§ 106 Projekt Yrkesväg Värmland 

Yrkesväg Värmland är ett projekt som i samverkan mellan värmländska 

kommuner och Länsstyrelsen, söker medel från Europeiska asyl- migrations- och 

integrationsfonden (AMIF). 

Målgrupp är tredjelandsmedborgare (TLM). TLM är personer lagligen bosatta i en 

medlemsstat eller som i förekommande fall håller på att förvärva laglig bosättning 

i en medlemsstat. Projektetbeskrivningen förtydligar målgruppen genom att 

beskriva två målgrupper inom ramen för TML. Målgrupp 1: TLM som saknar 

formell utbildning på gymnasienivå, inte bedöms vara direkt matchningsbara mot 

arbete och inte bedöms klara av studier inom yrkes-SFI (bl.a. personer som 

omfattas av utbildningsplikt) samt Målgrupp 2: TLM med viss 

utbildningsbakgrund, inte bedöms vara direkt matchningsbara mot arbete och 

bedöms klara av studier inom yrkes-SFI (gymnasiekurser). 

Syftet med projektet är att arbetet ska leda till att öka målgruppens 

anställningsbarhet och skapa förutsättningar för att TLM snabbare kommer ut i 

arbete och samla och sammanställa kunskaper, erfarenheter och 

framgångsfaktorer från tidigare genomförda, eller pågående, projekt och insatser i 

länet. Vidareutveckla framgångsrika insatser och metoder, utveckla nya metoder, 

skapa regional och tvärsektoriell samsyn och samverkan vilket även ska leda till 

att gemensamt utveckla en hållbar Värmlandsmodell för yrkesutbildning för 

TLM. 

  

Inom Hagfors kommun föreslås Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) inom 

Individ- och omsorgsavdelningen som delprojektägare för projektet, lokal 

styrgrupp är befintlig styrgrupp för DUA/Värmland Tillsammans. Projektet 

kommer ske i nära samverkan med vuxenutbildningen samt individ- och 

familjeomsorgen (IFO). 

Migrationsverket anslår projektmedel under en 3-årsperiod. Kostnad för Hagfors 

kommun att delta uppgår till 125 tkr per år under 3 år, totalt 376 tkr utöver de 

resurser som projektet tar anspråk genom medverkan i arbetet. Delfinansieringen 

ger möjlighet till en 50% anställning av en projektledare och arbetet kommer 

stärka de redan påbörjade försöka att inom egna verksamheten arbeta fram nya 

metoder för att arbeta med aktuell målgrupp. 

Projektet är förankrat i kommunledningsgruppen 2019-08-21 och föreslås 
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finansieras genom att motsvarande medel om 376 tkr anslås från 

integrationsavsättningen. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, Maria Persson, Socialchef 

Avsiktsförklaring, Yrkesväg Värmland, Länsstyrelsen som stödmottagare  

Avsiktsförklaring, Yrkesväg Värmland, Migrationsverket 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att Hagfors kommun deltar i projektet 

Yrkesväg Värmland under förutsättning att medel beviljas från Europeiska asyl- 

migrations- och integrationsfonden (AMIF) samt att delfinansieringen av 

projektet motsvarande medel om 376 tkr anslås från integrationsavsättningen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, Socialchef 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 

Ann-Sofie Ronacher, Verksamhetschef ESA 

Agnetha Göransson Carlsson, TF rektor Vuxenutbildning 
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Dnr KS 2019/15 

§ 107 Svar på motion om pensionärer i offentliga 

matsalar – Fråga om möjligheten att lämna ut 

matlådor till äldre i Sunnemo 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 § 46 att ge verksamheten i uppdrag att 

undersöka möjligheten att lämna ut matlådor för avhämtning i Sunnemo skola.  

Samhällsbyggnadschef har utrett frågan i samråd med verksamhetschef för 

serviceenheten och skolchef.  

Skolköket i Sunnemo skola bedrivs sedan något år i egen regi. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har personal med så kallad kombinationstjänst på 

plats. Det innebär att de har arbetsuppgifter som berör både skolservering och 

lokalvård. 

Måltidsverksamheten omfattas av många riktlinjer och lagkrav som har sin grund 

i hygien, bland annat får inte personalen lämna lokalen utan att byta om och 

obehöriga får inte tillträda kökslokalerna. Skolverksamheten omfattas av lagar 

och riktlinjer som syftar till att skydda elever och elevers integritet. I 5 kapitlet 

Skollagen framgår att skollokaler inte är att anse som allmän plats och att 

obehöriga inte har rätt att vistas i skolans lokaler under skoltid. Det innebär att en 

person utanför skolans verksamhet inte har rätt att tillträda lokalerna under de 

tider som skolan är i drift. Det kan vara värt att nämna att som obehörig enligt 

skollagens definition räknas också elev som vistas på skolområdet efter skoltid 

utan att vara inskriven i någon av skolans aktiviteter t.ex. fritids. Då skolmatsalen 

räknas som skollokal får således inte någon utanför skolans verksamhet tillträda 

lokalen under skoltid. Då matsalen nyttjas under hela dagen och inte har någon 

egen entré utan den som ska besöka matsalen måste gå via skolan entré kan 

utlämning av matlådor inte ske via matsalen förrän efter skolans stängning kl. 

1900.  

Då obehöriga enligt gällande livsmedelslagstiftning inte heller får tillträda köket 

så är det inte ett alternativ att istället låta besökare gå in i köket via till exempel en 

lastkaj eller personalingång. Däremot finns en liten hall i anslutning till 

personalingången på baksidan där personalen får gå ut att byta om. Under 

förutsättning att matlådan är förbeställd och förbetald finns möjlighet för personal 

att hantera en utlämning av matlådan via den ingång som finns där. Besökare får 

dock inte gå in i utrymmet utan överlämning måste ske i dörren.  

Utlämning av matlådor kan ske mellan kl. 1230 och 1245 då serveringspersonalen 

stängt köket för lunchservering och skall gå vidare till andra arbetsuppgifter. En 
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längre tid för utlämning är dessvärre inte hanterbar då andra arbetsuppgifter 

riskerar att försenas.  

Då tiden är begränsad och det inte finns möjlighet att hantera kontanter eller 

betalning så är en förutsättning för utlämning att matlådorna är förbeställda och 

förbetalda så att personalen enbart kan räcka över matlådan till kund. 

Verksamheten har sedan tidigare ett swishnummer som kan användas i samband 

med att matlådan hämtas.  

Beställning av matlåda kan göras senast klockan 0800 samma dag direkt till 

köket. 

Marknadspriset för en portion lunch inklusive dryck och kaffe som intas på 

servering uppgår i genomsnitt till 90 kronor per portion. Då Hagfors Kommun 

inte får subventionera produkter och tjänster rekommenderas ett lunchpris om 80 

kr/portion då ingen servering, dryck eller kaffe erbjuds.  

I det fall det beslutas att verksamheten skall sälja matlådor i Sunnemo behöver det 

tydligt definieras vilka som ska omfattas av möjligheten då det inte finns någon 

kommunal verksamhet att koppla försäljningen till. Det bör också beaktas att en 

försäljning bör införas för en provperiod så det ges möjlighet att utvärdera 

hantering, kostnader och efterfrågan.  

Även om det kan konstateras att det är möjligt för våra medarbetare i skolköket att 

hantera förbeställda och förbetalda matlådor för utlämning av matlådor under en 

begränsad tid av dagen så är uppdraget problematiskt då det innebär att 

verksamheten ges ett uppdrag som konkurrerar med privata aktörer på marknaden 

och som normalt inte ingår i det kommunala uppdraget. Det finns således en risk 

att uppdraget strider mot kommunallagen om förutsättningarna blir alltför 

gynnsamma för den enskilda. Det bör också nämnas att det finns en 

gränsdragningsproblematik utifrån gällande diskrimineringslagstiftning. Då 

föreslagen service riktar sig till enskilda som inte ingår i den kommunala 

verksamheten behöver det vara tydligt avgränsat och motiverat varför en specifik 

grupp eller ett specifikt geografiskt område skall prioriteras samt hur detta skall 

kontrolleras då det annat kan uppstå problem om andra grupper önskar ta del av 

den service som erbjuds.  

Tjänstemannagruppen föreslår därför att kommunfullmäktige godkänner 

samhällsbyggnadsavdelningens svar på uppdraget och att man inte beslutar att 

inte lämna något uppdrag om att gå vidare och införa föreslagen service.  

Tjänstemannagruppen föreslår att såväl tjänstemän som politiker istället verkar för 

att uppmuntra och stödja de privata initiativ som kan möta motsvarande service.  
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Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-11-12. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27, § 46 

 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) föreslår att försäljning av matlådor införs på prov under 

2020 och att försäljningen skall vara öppen för allmänheten inom de villkor som 

försäljningen kan genomföras på, d.v.s. förbeställda och förbetalda matlådor. 

Priset ska vara 75 kr per portion inkl. moms. 

Projektet ska återkopplas till kommunledningsutskottet i september 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa försäljning av matlådor till allmänheten i 

Sunnemo som projekt från och med 1 januari 2020 på de villkor som 

samhällsbyggnadsavdelningen fastställt. Priset ska vara 75 kr per portion inkl. 

moms. Vidare beslutar kommunfullmäktige att projektet ska återrapporteras 

september 2020.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Tomas.pettersson@hagfors.se  

Maria.persson@hagfors.se  

Marie-louise.karlsson@hagfors.se  
  

mailto:Tomas.pettersson@hagfors.se
mailto:Maria.persson@hagfors.se
mailto:Marie-louise.karlsson@hagfors.se
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Dnr KS 2019/202 

§ 108 Svar på Medborgarförslag om aktivitetshus för 

föreningar i Hagfors 

Förslag till beslut 

Ärendet återremitteras till kommunledningsutskottet i december 2019. 

_____ 
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Dnr KS 2017/16 

§ 109 Svar på medborgarförslag angående Skyltning 

till Monica Zetterlundmuséet 

Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun! 

Sedan medborgarförslaget lämnades in har följande förändringar skett: 

Korsning LV246-Uvedsvägen, större trafiktavla med information om 

Järnvägsmuseum, minnesmuseum och dressinturer (båda sidor vägen) 

Korsning Uddeholmsvägen-Uvedsvägen, vägverksskylt med texten 

”Museiområde”. 

Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag 2017-10-19 

Ordf. i kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-11-13 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Leo Larsson leo.larsson@hagfors.se  
  

mailto:leo.larsson@hagfors.se
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Dnr KS 2019/20 

§ 110 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2019-11-19 

2019/3 

364,Revisorerna, Frågor från revisionen till KLU 

363,IK Viking OK, Nyttjande av naturreservatet Mana-Örbäcken för 

orienteringstävling augusti 2020 

362,Vested OEE Services Svenska AB, Orimligt hög kostnad för snöröjning per 

invånare 

361,Personuppgift, Önskemål om cykelställ i Hagfors med tak över för att öka 

cyklandet i kommunen 

360,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om dammsäkerhetsklass avseende 

Hagfors älvdamm-järnverkets kanal i Hagfors kommun 

359,Transportstyrelsen, Statistik utfärdade/betalda P-anmärkningar Nov 2018-okt 

2019 

358,Transtema, Förlängning grävtillstånd fiber Ekshärad till 2019-11-10 

357, Personuppgift, Svar på fråga om nedtagning av träd i Dalen 

356,Länsstyrelsen i Värmlands län, Felsänt meddelande med instruktion för 

regional samverkansövning 

355,NTF Värmland, NTF-projekt om planerade cykelvägar 

354,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut gällande förläggning av fiberkabel i 

vattendrag mellan Ekshärad och Edebäck 

353,Region Värmland, Minnesnoteringar och information från EKR- Chefsmötet 

15 okt, energirådgivare 

352,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut enligt miljöbalken för nyanläggning av 

markkabel på inom området Lakene, Hagfors kommun 

351,Länsstyrelsen Västra Götaland, Instruktion regional samverkansövning 2 

december 2019 

350, Personuppgift, Damm vid Föskefors 

349,Sändlista, FÖRLÄNGNING! Burkåsvägen Ekshärad avstängd TILL OCH 
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MED FREDAG 8 NOVEMBER, 2019 i korsningen Postvägen-Grinnemovägen 

348,Transtema, Ang. återställningsarbeten för fibergrävning i Ekshärad 

347, Personuppgift, ANG. Lekplats i Geijersholm 

346,Transportstyrelsen, Statistik utfärdade betalningsanmärkningar 201810-

201909 

2019/641 

11, Personuppgift, Föskeforsdammen 

10,Västanbergs VVOF, Dammutrivning Föskeforsälven, Hagfors kommun 

9, Personuppgift, Official statement: Dammutrivning och biotopvårdsåtgärder i 

Föskeforsälven, Hagfors Kommun. 

8,Sändlista, Kopior på yttranden om Föskeforsälven 

7, Personuppgift, Samråd inför dammrivning i Grängen 

6, Personuppgift, ANG. planerad dammutrivning i Föskeforsälven, Hagfors 

kommun 

5, Personuppgift, Dammutrivning i Föskeforsälven 

4, Personuppgift Kopia på synpunkter på Fortum samrådsunderlag: 

dammutrivning och biotopvårdsåtgärder i Föskeforsälven, Hagfors kommun 

3, Personuppgift, Dammutrivning och biotopsvårdsåtgärder i Föskeforsälven 

2, Personuppgift Korneev, Ang. planerad utrivning Föskeforsälven 

1, Personuppgift, Yttrande till Fortum från markägare med strandrätt södra änden 

Grängen 

2019/17 

28,Pontarius AB, Utlåtande Slutbesiktning NR1 - SB1, omtoppning rullbanan 

Hagfors flygplats 

27,Transportstyrelsen, Beslut om godkännande av kompetenssäkringsprogram 

TSL 2019-6796 

26,Transportstyrelsen, Bekräftelse om mottagen ansökan och information om 

fortsatt handläggning 

  

2019/21, Personuppgift: Rivning av dammarna 
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2013/54, Länsstyrelsen: Yttrande DP Bågskytten Ekshärad 

2018/115, 62, Elektriska nämnden: Elbesiktning slutförd Borgmästaren 3 

Stadshuset 

2019/11, 60, Telia: Avtal fastighetsanslutning 

2019/418, Personuppgift: Ta bort delade turer inom vården 

2017/272, Energimarknadsinspektionen: Återkallelse av nätkoncession för linje 

samt fråga om återställningsåtgärder, Råda Stormosse 

2019/642 Laddinfrastruktur, planeringsunderlag för kommunens reviderade 

energi- och klimatplan 

2016/391, Värmullenprojektet: Kan man äta fisk från Värmullen? 

2017/272 Energimarknadsinspektionen: Nätkoncession för linje Råda Stormosse 

2013/54, Ellevio: Yttrande DP Bågskytten, Ekshärad 

2012/185, Sunne kommun: 3-årskontroll av Halgåleden 

2014/490, Havs- och vattenmyndigheten: Uppföljning från informationsmöte, 

Åtgärdsprogram för havsmiljön 

2017/368, Länsstyrelsen: Bidrag om 891 000 kr för att tillhandahålla bostäder åt 

äldre, Häggården 

2013/125, Emanuelssons Åkeri: Exploateringsavtal anpassning in- och utfarter 

f.d. badhuset, Ekshärad 

2019/485 Personuppgift: Lika lön för alla undersköterskor inom kommunens 

verksamheter 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-11-13 . 

Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 
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§ 111 Information 

_____ 

 
 


