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Dnr KS/2022:179 

 
§ 78 - Verksamhets-. och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-september 2022 

Tusental kronor (tkr) Budget 
jan-sep 

Redov. 
jan-sep 

Års- 
budget 

Års- 
prognos 

Kommunledningsutskott 77 879 74 897 109 667 110 385 

 varav kommunledningsavdelning 
(KLA) 

44 196 35 191 61 494 55 712 

 varav samhällsbyggnads- 
avdelning (SBA) 

33 683 39 706 48 173 54 673 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA), 

januari-september 2022 

 
Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i 

nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam 

förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen 

som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från sociala 

avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg, 

samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är 

organiserade i en kommunledningsavdelning med administrativ enhet, 

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

Samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet. 

 
Verksamhet 

Ekonomienheten - Under perioden har sedvanligt arbete med olika typer av 

uppföljningar, budget, in och utbetalningar skett. Under september månad har 

delårsbokslutet per augusti arbetats fram vilket kommer att presenteras för 

politiken under oktober månad. Sedan augusti månad är samtliga ordinarie 

ekonomer åter på plats efter att en individ varit föräldraledig under lite mer än ett 

år. 

 
Personalenheten - Den årliga redovisningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet har sammanställts och redovisats vid årets första Centralråd. En 

revidering av arbetsmiljöpolicyn är genomförd och antagen i politiken. En 

revidering av policy för representation och uppvaktningar har antagits och gäller 

fr.o.m. 1 mars. Riktlinjen för distansarbete är framtagen och gäller fr.o.m. 1 april. 

En revidering av samverkansavtalet är antaget av kommunstyrelsen och gäller 

fr.o.m. 17 januari. Medarbetarenkäten har genomförts under november och en 
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

mailto:kommun@hagfors.se


Sammanträdesdatum Sida 5/23 

Protokoll 2022-11-01 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 52847SE 

 

 

 

sammanställning och redovisning av resultatet har gjorts, svarsfrekvensen låg på 

89 %. Årets lönekartlägg pågår där arbetsvärderingar och analyser ur ett 

jämställdhetsperspektiv görs för samtliga yrkesgrupper i kommunen. 

Samtliga fackförbund är färdig förhandlade nya löner har betalats ut samt att en 

extra lönekorrigering gjordes i september. 

 
Utvecklingsenheten - Under september presenterades två positiva 

undersökningar där Hagfors stärkt sin position. Det gäller 

medborgarundersökningen och Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. 

Arbetet med införandet av ett intranät fortsätter. Tidsplanen är att ett intranät kan 

lanseras innan året är slut. Sedan kommer en stegvis utveckling att ske under 

kommande år. Kommunstyrelsens beslutade i mars om den fortsatta utvecklingen 

av våra cykel- och vandringsleder. Två nya vandringsleder, Åsenslingan och en 

rundslinga vid Värmlandsgården, ska uppgraderas så att de uppfyller kraven som 

s.k. Värmlandsleder. När det gäller fortsatt utveckling för cykelaktiviteter 

prioriteras området vid Värmullsåsen. Vi har nu också fått positivt besked om att 

vi kommer att få ett bidrag från Tillväxtverket till fortsatt utveckling av våra 

leder. Nivån är ännu inte klar men blir troligen i storleksordningen 150 tkr. 

Projektet kring obebodda hus har under första halvåret fokuserat på har kontakter 

med lokala föreningar och enskilda som har god kunskap om sina närområden. I 

höst kommer direktkontakt att ske med de fastighetsägare som har potentiella hus. 

För att ytterligare sprida information om projektet har tre kortare filmer spelats in. 

Några hus har också redan sålts till följd av arbetet. Media har uppmärksammat 

projektet på ett positivt sätt. 

Klarälvsloppet som tidigare var en del i organisationen kring Svenska Rallyt 

övergick i samband med aktieförsäljningen till Uvån, som nu ingått ett samarbete 

med en extern partner inom eventbranschen. Inför årets arrangemang gjordes inga 

större förändringar men ambitionen är att vi sedan ska kunna utveckla 

arrangemanget/arrangemangen. Tillsammans med Uddeholmsladan genomfördes 

ett brett musikarrangemang helgen 30-31 juli. Kommunens huvudfokus var på 

barn- och familjedagen i Blinkenbergsparken, vilket var mycket välbesökt. 

Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen planeras den fortsatta 

centrumutvecklingen både utifrån vad som ska göras konkret i närtid och hur vi 

formar en mer långsiktig vision för våra tätorter. Detta arbete ska också 

kommuniceras och ske i samverkan med andra berörda aktörer. 

Under maj månad genomfördes spontana företagsbesök i Ekshärad och Hagfors. 

Vi besökte ungefär 100 företag och den samlade bilden är att flertalet av våra 

företag går på högvarv och skulle kunna anställa fler om de fann rätt kompetens. 

Vid månadsskiftet presenterade också resultatet av årets enkät kring 

företagsklimat. Hagfors tar ytterligare ett steg upp och nu ligger vi tydligt över 

genomsnittet i riket. 
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Arbetet med beslutade åtgärder i Hagforsparken har också påbörjats. Arbetet med 

de nya ställplatserna är färdigställt och de kommer att kunna nyttjas fr.o.m. 

kommande vår-/sommarsäsong. Övriga beslutade arbeten i parken har påbörjats 

men kommer sannolikt inta att avslutas förrän under våren 2023. 

Projektet Smart Industricenter fortsätter och nu ligger mycket fokus på den 

kommande framtidsveckan. Under den genomförs aktiviteter för alla barn/elever 

från förskoleklass till gymnasiet för att stimulera teknikintresset. Förberedelser 

har också påbörjats för att lämna in en ny ansökan om förlängning av projektet. 

Ekonomiskt ser vi fortsatt lite effekter av pandemin, vilket gör att vi bedömer ett 

mindre överskott på anslagen för evenemang. Personalkostnaderna är också något 

lägre än budgeterat då vi under året haft en del extern finansiering. Vi har också 

gjort en liten personalreducering i vår växel/reception. Dessa insatser har gjort att 

vi kunnat påbörja införandet av ett intranät utan extra anslag. Fr.o.m. nästa år 

finns beslut om den utökning som krävs för att drifta det framåt. I år 

prognostiseras dock sammantaget för enheten ett överskott på några hundra tusen. 

Osäkerheten är delvis kopplad till hur långt en del påbörjade projekt hinner under 

året. 

 
Administrativa enheten - En planering för utbyte av kopiering/skrivarutrustning 

har påbörjats. En upphandling har genomförts och nuvarande avtal löper ut i april 

år 2022. Utbytet är försenat på grund av försenade leveranser av utrustning och 

beräknas att genomföras kring månadsskiftet oktober/november. 

En uppgradering av AV-utrustning i bokningsbara sammanträdesrum inom 

kommunens fastigheter är till stor del klar. All beställd utrustning har kommit och 

installation har genomförts i samtliga mötesrum förutom i Gamla Apotekshuset. 

Uppgraderingen möjliggör genomförande av digitala möten i samtliga 

bokningsbara sammanträdesrum. En funktionstest har genomförts med godkänt 

resultat på den alternativa uppkopplingen mot internet. 2022-års val till riksdag, 

region och kommun har genomförts. En intensiv arbetsinsats av 

förvaltningssekreterarna under perioden augusti-september som har fungerat 

problemfritt. Ett arbete fortgår med att uppdatera våra dokumenthanteringsplaner 

för samtliga verksamheter. 
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Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental kronor 
(tkr) 

Budget 
jan-sep 

Redovisning 
jan-sep 

Årsbudget Årsprognos 

Kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse 

2 267 2 189 3 020 3 020 

Partistöd 278 371 371 371 

Revision 426 252 568 568 

Kommunledning och 
gemensam administration 

18 486 17 755 24 681 25 111 

Gemensamma verksamheter 
och servicefunktioner 

9 173 7 161 12 254 11 063 

Föreningsstöd och övrigt stöd 2 704 1 830 3 550 3 290 

Näringslivsutveckling inkl. EU- 
projekt 

1 718 1 242 2 290 1 790 

Information, marknadsföring, 
turism 

834 966 1 114 1 534 

Räddningstjänst 8 199 8 279 10 938 10 941 

Anslag för oförutsedda behov 47 0 138 133 

Jämförelsestörande kostnad 1 556 -4 854 2 556 -2 109 

Reserverat till löneökning -1 492 0 14 0 

Totalt 
kommunledningsavdelningen 

44 196 35 191 61 494 55 712 

 
Sammanfattning 

För perioden januari-september 2022 redovisar KLA 35 191 tkr i utfall. Budget 

för samma period är 9 005 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

överskott mot budget på 5,8 mkr. Största orsaken till den positiva helårsprognosen 

samt det positiva utfallet för perioden är att kommunen blivit kompenserade för 

extra sjuklönekostnader om totalt 4,9 mkr för perioden december 2021 till och 

med mars 2022. Den från staten beslutade tidsperiod när staten skulle kompensera 

för extra höga sjuklönekostnader är därmed över. Något beslut om ytterligare 

förlängning av perioden finns inte. Löneökningspotten är utfördelad. 

Årsbudgetramen per 2022-09-30, för KLA är 61 494 tkr. Prognos för helår är 55 

712 tkr d.v.s. 5,8 mkr lägre nettokostnader än budgeterat. 
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Verksamhets- och budgetuppföljning 

samhällsbyggnadsavdelningen (SBA) januari-september 2022 

 
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 ligger lite bättre än budget för Jan-Sept 2022. 

Passagerarantalet för linjefarten har ökat lite varje vecka, men intäkterna för 

flygplatsavgifter samt passageraravgifter ligger fortfarande under budget. 

Verksamheten har fortsatt svårigheter med rekrytering av personal och ingen av 

de tjänster som annonserats har ännu tillsatts. Verksamheten köper dock viss 

tjänst tills vidare. 

 
Serviceenheten - Måltidsverksamheten ligger under budget i dagsläget. 

Livsmedelskostnaden för perioden ligger 150 tkr över budget. 2022 fick 

måltidsverksamheten utökad budget med 500 tkr för att köpa mera 

närproducerade livsmedel på grund av de prisökningar som skett har detta dock ej 

kunnat genomföras i den utsträckning som önskats. 

Verksamheten har fått information om prisökningar för september och november 

vilka sammantaget gör att livsmedelsbudgeten inte kommer att hålla budget på 

årsbasis. Att måltidsverksamheten ändå ligger något bättre än budget beror på att 

personalkostnaden varit något lägre än budget. 

Lokalvården ligger något bättre budget. Inom verksamheten finns problem med 

att rekrytera vikarier vid sjukdom och ledigheter. Inom lokalvården har man 

därför köpt in lokalvård för betydligt större summa än vad som är budgeterat för 

att klara av verksamheten men har istället en lägre personalkostnad. 

Verksamheten har också haft högre intäkter än budgeterat för perioden. 

 
Fastighet - Verksamheten följer plan, men vi ligger över budget. Detta beror dels 

på att verksamheten har obudgeterade kostnader för moduler i Råda. 

Verksamheten har också drabbats av höga elkostnader som påverkar budgeten 

negativt. Tillbyggnad av Råda skola 4-6 fortlöper. Projektet för ombyggnation av 

ÄBC, ny entré Biblioteket, lärcenter och utbyggnad av köket är klart. Utredning 

av skollokaler på Kyrkhedens skola pågår och beräknas vara klar underhösten. 
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Renovering samt tillgänglighetsanpassning på förskolan Prästkragen i Råda pågår 

och beräknas vara klar under vintern. 

 
Gata och Park - Trots svåra väderförhållanden har verksamheten klarat av att 

sköta vinterväghållningen enligt budget. På grund av vädret har verksamheten 

behövt jobba med vinterväghållning långt in på våren, och övriga delar av 

verksamheten är därför något försenade. 

Prisökningar på el, drivmedel och varor kommer påverka verksamhetens resultat. 

Exempel på aktivitet som fördyras är gräsklippning. 

Underhållsprojekt av kommunala gator pågår under sommarhalvåret. Sedan 

årsskiftet har kommunen ett nytt avtal för beläggningsarbeten. 

Upphandling av maskintjänster transporter och material har påbörjats. De nya 

avtalen ska gälla från årsskiftet. 

Två tjänster som projektledare inom GVA har varit vakanta hela året. Nu är 

rekryteringen färdig och de två projektledarna börjar i november respektive 

december. 

 
Miljö och byggenheten - Verksamheten följer plan men är fortsatt 

underbemannad. På miljö- och hälsoskydd är verksamheten även fortsatt 

underbemannad på grund av tjänstledigheter. Underbemanningen syns också som 

ett överskott mot budget i den ekonomiska redovisningen. 

Under perioden januari t o m september har det till miljö- hälsoskydd och 

livsmedel inkommit 135 anmälningar och 52 ansökningar samt 103 

tillsynsärenden. Verksamheten har 53 pågående klagomålsärenden. 

Vidare har 92 bygglovsansökningar och 46 anmälningar inkommit samt 

ansökningar om 11 strandskyddsdispens. 

Inom Alkohol och tobak har 9 inspektioner genomförts under perioden och utöver 

dessa har 33 ärenden eller anmälningar inkommit. 1 ärende med 13 st Inre tillsyn. 

 
Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten - Under året har VA-enheten genomfört eller påbörjat flera 

projekt, bl.a. nyläggning av råvattenledning till Ullens vattenverk, utbyte av 

vattenledning i Sunnemo, anslutningar i Mjönäs, ledningsutbyte vid Skullåsen och 

relining av vattenledning längs Klarälvsvägen i Ekshärad. VA-enheten har även 

arbetat med miljörapportering för reningsverk, framtagande av VA-plan, 

tillståndsansökan för vattenuttag, driftoptimering av Lappkärrs reningsverk samt 

löpande arbete med underhåll av VA-ledningar, pumpstationer och VA-verk. 

Resultatet för perioden januari - juli överskrider budget. En bidragande anledning 

till detta är kostnadsökningar för el, drivmedel, tjänster och varor. Under hösten 

kommer VA-enheten att arbeta för att ta fram ett förslag på uppdaterad VA-taxa. 

Några mindre driftstörningar på ledningsnät har inträffat under 2022. 
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Två tjänster som projektledare inom GVA har varit vakanta hela året. Nu är 

rekryteringen färdig och de två projektledarna börjar i november respektive 

december. 

 
Avfallsverksamheten - Införande av källsortering av matavfall pågår. 

Avfallsenheten beräknar att alla villor för permanentboende ska kunna erbjudas 

källsortering av matavfall under hösten, vilket är en försening jämfört med 

tidigare prognoser. Anledningen till förseningen är utställningen av nya kärl tagit 

längre tid än förväntat. Källsortering av matavfall hos verksamheter och 

flerfamiljshus planeras att erbjudas under 2023. 

Arbete för att uppdatera sluttäckningsplanen för Holkesmossens 

avfallsanläggning har påbörjats. Den ska resultera i en ny tidplan för deponins 

livslängd samt en beräkning av hur mycket pengar som årligen behöver avsättas 

för sluttäckning. 

Arbete med ny avfallsplan och uppdaterade lokala föreskrifter pågår. 

 
Ekonomiskt resultat 
 

Budget per 
jan-sept 

Redovisning 
jan-sept 

Årsbudget Prognos 
helår 

Verksamheter, tusental 
kronor 

    

Samhällsbyggnadschef 5 431 7 982 9 604 11 104 

 varav Flygplatsen 1 590 1 155 3 324 3 324 

Fastighetsförvaltning 6 735 10 492 12 096 17 096 

GVA-chef Avgift- och 
Skattefinansierat 

18 874 19 619 22 336 22 336 

 varav Avfall 1 283 1 470 0 0 

 varav VA 1 816 2 797 0 0 

 varav Gata/Park 11 948 11 643 16 833 16 833 

Serviceenheten 442 -323 969 969 

 varav Kost 280 -254 649 649 

 varav Städ 162 -69 320 320 

Miljö- och Byggenheten 2 201 1 936 3 168 3 168 

Totalt 
samhällsbyggnadsavd. 

33 683 39 706 48 173 54 673 
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Sammanfattning 

Resultatet för perioden är cirka 6 mkr över budget, avvikelsen är störst inom 

fastighet och fordon. En större del av avvikelsen beror på prisökningar för el och 

drivmedel. Fastighetsenhetens resultat påverkas också negativt av obudgeterade 

kostnader för moduler som behövts för att möjliggöra anpassningar för förskolan i 

Råda, dessa planeras dock att avvecklas i samband med att projektet färdigställs 

runt årsskiftet. Avdelningen påverkas också negativ av ökade priser på livsmedel 

och material. Delar av verksamheternas avvikelse täcks upp av lägre kostnader för 

bland annat personalkostnader då vakanta tjänster och vikarier inte har kunnat 

rekryteras i den utsträckning som verksamheten har behövt. På grund av de 

oförutsägbara prisförändringarna som skett under våren och som med största 

sannolikhet kommer fortsätta är prognosen för året osäker. 

 
Förslag till åtgärder 

Med anledning av de fördyrningar som skett och som förväntas så kommer 

verksamheterna att behöva vara restriktiva och återhållsamma med de åtgärder 

där det går i syfte att minimera ett negativt resultat på sikt. Fastighetsenheten 

arbetar med att se över lokalernas energiförbrukning för att säkerställa att inga 

lokaler driftas mer än nödvändigt och att tekniska system är optimalt inställda för 

att på så vis minska onödiga energikostnader. Inom verksamheten har man också 

påbörjat ett arbete med att tidigarelägga vissa underhållsarbeten som kan ge en 

energibesparing, såsom utbyte av äldre belysningsarmaturer som ännu inte bytts 

ut. 

 
Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-10-24 

 
Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

 
 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:482 

 
§ 79 - Konvertering av tjänst GVA-chef till biträdande 

samhällsbyggnadschef 

Bakgrund och syfte 

Samhällsbyggnadsavdelningen har ett brett ansvarsområde och hanterar en stor 

mängd frågor av olika karaktär inom olika specialistområden. Då det inom 

verksamheten finns begränsat med resurser vad det gäller sakkunniga får 

samhällsbyggnadschef i många ärenden ett stort samordnande ansvar. Bristen av 

sakkunniga i organisationen innebär att arbetsbelastningen för de chefer som ska 

hantera frågan blir hög och det finns risk att frågor som behöver utredas inte kan 

utredas tillräckligt djupt för att säkerställa Hagfors Kommuns intressen. 

Situationen blir särskilt kännbar i händelse av såväl kort som lång frånvaro. För 

att skapa en stabilare organisation där det finns ansvarig chef på plats och på så 

vis också säkerställa att avdelningen kan hantera de uppdrag som avdelningen har 

och de ärenden som inkommer föreslås att Emil Florell som idag har tjänsten som 

GVA-chef också tilldelas befattning som biträdande samhällsbyggnadschef. 

Avdelningen föreslår därför att tjänsten som GVA-chef konverteras till en 

kombinerad tjänst, GVA-chef och biträdande samhällsbyggnadschef. 

Genom att kombinera dessa roller skapas också ytterligare fördelar då en del 

ärenden av ledningskaraktär som avdelningen hanterar berör verksamheten inom 

GVA, genom att stärka verksamheten med rollen som biträdande 

samhällsbyggnadschef skapas också förutsättningar att förkorta beslutsvägar och 

kunna hantera vissa ärenden mer effektivt och professionellt. 

MBL-förhandling har genomförts och avslutats i enighet. Protokollen biläggs 

tjänsteskrivelsen. 

 
Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-10-25 

MBL-protokoll 2022-10-03 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner avdelningens förslag om att konvertera 

befattningen som GVA-chef och därmed möjliggöra att GVA-chef tillträder som 

biträdande samhällsbyggnadschef i kombination med sin idag ordinarie tjänst som 

GVA-chef. 

Förändringen gäller från och med 2022-11-16. 

 
Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

GVA-chef Emil Florell 
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Personalenheten 

Ledarna, Marie-Louise Karlsson 

Kommunal, Eva-Lena Hagman 

Vision, Mattias Wedholm 

Sveriges Ingenjörer, Malin Skoog 
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Dnr KS/2022:484 

 
§ 80 - Samarbetsavtal Hagfors Innebandysällskap 

2022/2023 

Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 

på elitnivå, 2022/2023 spelar representationslaget i division 1 Västra Svealand, 

samt har ytterligare ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för pojkar. 

Föreningen har ett nära samarbete med innebandygymnasiet vid Älvstranden 

bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen 

till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet stärker 

kommunens varumärke som en stark idrottskommun. Detta innebär att man bör 

tilldelas 45 000 kronor för säsongen 2022/2023. 

 
Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2022-10-26 

Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Innebandysällskap 

Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

 
Beslutsgång 

Margot Karlsson (S) anmäler jäv. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap för säsongen 2022/2023 

och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 45 000 kronor. Kostnaden 

belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag). 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

Hagfors Innebandysällskap; hibs@telia.com 
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Dnr KS/2022:485 

 
§ 81 - Samarbetsavtal Hagfors Innebandyförening 

2022/2023 

Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 

på elitnivå, 2022/2023 spelar representationslaget i allsvenskan samt ytterligare 

ett flertal olika lag i olika åldersgrupper/serier för flickor. 

Föreningen har ett nära samarbete med innebandygymnasiet vid Älvstranden 

Bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen 

till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt 

stärker kommunens varumärke som en stark idrottskommun. Då man kommande 

säsong spelar i allsvenskan bör man tilldelas 50 000 kronor för säsongen 

2022/2023. 

 
Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons skrivelse 2022-10-26 

Ansökan om samarbetsavtal, Hagfors Innebandyförening 

Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2022/2023 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för säsongen 2022/2023 

och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 50 000 kronor. Kostnaden 

belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag). 

 

Beslutet skickas till: 

Hagfors Innebandyförening; kansli@hagforsif.nu 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS/2022:483 

 
§ 82 - Medfinansieringsbidrag till Hagfors 

Pistolskytteklubb 

Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb ansöker om medfinansieringsbidrag för 

installation av toalettanläggning i anslutning till pistolskyttebanan i Vågbacken. 

Anläggningen kommer att bestå av toalettbyggnad samt septitank på 5 

kubikmeter. Föreningens verksamhet har växt under de senaste åren och man 

håller årliga tävlingar på regional och nationell nivå. Under sommaren 2023 

kommer man bland annat att stå som värd för SM-tävlingar i Magnumskytte. 

Finansieringen för detta projekt är planerad att lösas på följande sätt: Ansökan om 

fonderade bygdemedel (Länsstyrelsen Värmland) 25 744 kronor, kommunal 

medfinansiering, 40 000 kronor samt egen insats, 20 139 kronor. Kostnaden för 

projektet beräknas uppgå till 85 913 kronor inklusive moms, enligt bifogad offert 

från Emtbjörks AB. 

 
Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse 2022-10-25 

Ansökan, Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 

medfinansiering på 40 000 kronor för ovanstående investering. Kostnaden 

belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

 

Beslutet skickas till: 

Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb tord.finnkvist@gmail.com 

Förenings- och evenemangskoordinator leo.larsson@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:291 

 
§ 83 - Svar på medborgarförslag - Ge ut en 

kommuntidning 

Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska ge ut en 

kommuntidning. Förslaget har fått tillräckligt med röster för att tas upp för 

politisk hantering. 

Grundtanken med förslaget är bra. Kommunikationen ut till alla som bor i vår 

kommun är en viktig del för att medborgarna ska kunna delaktighet och förståelse 

för vad som händer i kommunen. Detta sker på en mängd olika vägar och kanaler. 

Det är bl.a. kommunens egen hemsida www.hagfors.se och officiella 

facebooksida till motsvarande sidor inom besöks och evenemangsområdet, vilka 

går under namnet visithagfors.se men också naturligtvis medias 

nyhetsrapportering och de politiska partiernas egen kommunikation kring vad 

som händer i kommunen ur ett politiskt perspektiv. 

Inom kommunikationsområdet försöker vi hela tiden se över vilka kanaler vi 

jobbar med Det krävs också ett stort arbete för att hålla dessa kanaler aktuella och 

uppdaterade. Utifrån de resurser vi har krävs precis som inom de flesta andra 

områden ständigt prioriteringar av vad som just nu är viktigast. I nuläget ligger 

mycket fokus på att starta upp kommunens första intranät. Planen är att en första 

lansering ska ske 15 december. En god intern kommunikation är en nödvändig 

grund för att hålla ihop en stor organisation som Hagfors kommun. Det är också 

grunden till en väl fungerande extern kommunikation. 

Förutom intranätet pågår också ständigt insatser på hagfors.se för att göra det 

nödvändigaste inte minst utifrån de ökade krav på tillgänglighet som finns sedan 

ett drygt år. När intranätet är uppstartat kommer det att krävas en större översyn 

och uppdatering av hagfors.se. En förstudie kommer att påbörjas under nästa år. 

Förslaget om en kommuntidning är i grunden positivt och det skulle säkert vara 

ett bra komplement till våra andra kanaler. Det skulle dock inte ersätta de 

annonser vi idag gör i Veckobladet. Dessa är till största delen information om 

aktuella evenemang eller insatser som behöver ut mer direkt kopplat till när de 

sker. En annan viktig grund i val av kanaler är vilka målgrupper vi vill nå. Utifrån 

olika undersökningar vet vi t ex att den målgrupp vi har svårast att nå är 

ungdomar. Ur den aspekt tror vi inte heller att en papperstidning är lösningen utan 

då kan det handla om att undersöka möjligheten att använda fler sociala 

mediekanaler. 

Sammanfattningsvis är vi grunden positiva till förslaget men i dagsläget ser vi ett 

antal andra frågor som är högre prioriterade. Förslaget är därför att 

medborgarförslaget avslås. 
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Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse 2022-10-25. 

Förslagsställarens medborgarförslag 2020-05-25. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

 
 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:20 

 
§ 84 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2022-11-01 

KS2022:5485,KS/2020:335,Svea HR M 4037-22 Slutligt beslut (ej särskilt 

uppsatt) 2022-10-18 - Överklagan utrivning två dammar vid Västra Görsjön och 

Östra Görsjön, Svea Hovrätt 

KS2022:5549,KS/2020:351,Svea HR M 7225-22 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2022- 

10-20 - Beslut om ej prövningsrätt utrivning damm Lilla Ullen, Svea Hovrätt 

KS2022:5279,KS/2021:205,Exempel på åtgärder till miljömålsuppföljningen, 

KS2022:5398,KS/2021:270,Länsstyrelsens ickeprövningsbeslut Detaljplan Brage 

10,Länsstyrelsen Värmland 

KS2022:5448,KS/2022:109,Ansökan Stjärnsfors 221011, fortsatta utredningar för att 

avgränsa föroreningar efter träimpregneringar, Sweco 

KS2022:5345,KS/2022:11,Entreprenadkontrakt Om- och tillbyggnad av Förskolan 

Prästkragen, Råda, Brixly AB 

KS2022:5392,KS/2022:11,Överenskommelse om tillträde till vägområdet, Trafikverket 

KS2022:5459,KS/2022:11,Samarbetsavtal energirådgivning 2023,Forshaga kommun 

KS2022:5574,KS/2022:11,Avtal Mediaflow (Avtal 5225-1), Mediaflow 

KS2022:5532,KS/2022:143,Svar synpunkt klagomål avseende trafikmiljö ÄBC 2022-10- 

19,Jenny Dahlin 

KS2022:5268,KS/2022:17,Statistik Linjefart TYF-HFS-ARN januari-september 

2022,Hagfors flygplats 

KS2022:5271,KS/2022:17,Trans, Transportstyrelsen 

KS2022:5272,KS/2022:17,Säkerhetsdatablad Clariant TYP1 vätska avisning flygplan 

ESOH, Transportstyrelsen 

KS2022:5273,KS/2022:17,Bilaga 5 Kartläggning cirkulära flöden Grön Flygplats Hagfors 

2018,Transportstyrelsen 

KS2022:5274,KS/2022:17,Trans, Transportstyrelsen 

KS2022:5275,KS/2022:17,Bilaga 4 Provtagningsprogram vatten Hagfors flygpl_ v 2020- 

03-27,Transportstyrelsen 

KS2022:5278,KS/2022:17,Minnesanteckningar från tillsynsbesöket 2022-09- 

16,Länsstyrelsen Värmland 

KS2022:5281,KS/2022:17,Svar på Påminnelse om att svara på frågor gällande uppgifter 

avseende tillhandahållande av ledningstjänster för trafik på plattan (AMS), 

Transportstyrelsen 

KS2022:5456,KS/2022:17,EWA re-signature_ Draft delivery, ESSP-SAS 

KS2022:5457,KS/2022:17,EGNOS Working Agreement ESSP SAS & ESOH 2022 10 

03,ESSP-SAS 

KS2022:5478,KS/2022:17,Beslut PP Rev2 RP3 Hagfors avseende fastställda kostnader 

för tredje referensperioden avseende undervägsavgifter, Transportstyrelsen 
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KS2022:5479,KS/2022:17,EWA re-signature Draft delivery, ESSP-SAS 

KS2022:5300,KS/2022:217,Yttrande i mål M5236-21,Länsstyrelsen Värmland 

KS2022:5301,KS/2022:217,Aktbilaga 20,Fortum Sverige AB 

KS2022:5463,KS/2022:217,Vänersborgs TR M 5236-21 Dom 2022-10-13, Utrivning av 

damm vid Västra Gällsjön, Vänersborgs tingsrätt 

KS2022:5302,KS/2022:218,Yrkande om ersättning, M 5238-21, 

KS2022:5591,KS/2022:218,Aktbilaga 32, 33,Vänersborgs Tingsrätt 

KS2022:5393,KS/2022:219,Aktbilaga 24-25,Vänersborgs tingsrätt 

KS2022:5394,KS/2022:219,Aktbilaga 22-23,Vänersborgs tingsrätt 

KS2022:5588,KS/2022:219,Aktbilaga 24-26,Vänersborgs Tingsrätt 

KS2022:5589,KS/2022:220,Aktbilaga 22, 27, 28,Vänersborgs Tingsrätt 

KS2022:5587,KS/2022:221,Aktbilaga 23, 28,Vänersborgs Tingsrätt 

KS2022:5399,KS/2022:288,Yttrande_ Dnr 01821-2022 Vägledning för att definiera 

ekologisk potential, Havs- och Vattenmyndigheten 

KS2022:5269,KS/2022:3,Önskemål om slyröjning vid Ekshärads avloppsreningsverk, 

Personuppgift 

KS2022:5280,KS/2022:3,Björnbyn Rådastrand AB ansökt om bygglov för skylt, Miljö- 

och byggnämnden 

KS2022:5282,KS/2022:3,Ang. att ta reda på sly som röjs längs kommunens vägar och 

cykelbanor, Personuppgift 

KS2022:5283,KS/2022:3,Beslut om bifall med villkor(22068229) - Rasering av stolpar i 

Torsby, Kristinehamn, Hagfors, Storfors och Karlstad, Länsstyrelsen Värmland 

KS2022:5284,KS/2022:3,Underrättelse om Trafikverkets beslut om riksintressen för 

kommunikationer, Trafikverket 

KS2022:5285,KS/2022:3,Funktionsbeskrivningar, Trafikverket 

KS2022:5286,KS/2022:3,Samrådsredogörelse riksintressen, Trafikverket 

KS2022:5287,KS/2022:3,Beslut-riksintressen-2022,Trafikverket 

KS2022:5288,KS/2022:3,forteckning-over-trafikverkets-riksintresseansprak, Trafikverket 

KS2022:5289,KS/2022:3,Fråga om kommunens friskvårdsbidrag, Personuppgift 

KS2022:5290,KS/2022:3,Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt 

utfall, år 2023,SCB 

KS2022:5608,KS/2022:3,Ang. Grävn. av vattenledning Tömte Sunnemo, Personuppgift 

KS2022:5344,KS/2022:3,Kontrollrapport livsmedel - Köket Råda skola, Miljö- och 

byggnämnden 

KS2022:5357,KS/2022:3,Statistik utfärdade och betalda P-anmärkningar augusti 2021 - 

september 2022,Transportstyrelsen 

KS2022:5358,KS/2022:3,Ang. vattensjukt vid Norra Stenbäcken 2, 

Personuppgift 

KS2022:5359,KS/2022:3,Avstår från stöd till Grannsamverkan 2022,SSF 

Stöldskyddsföreningen 

KS2022:5397,KS/2022:3,Begäran om kontaktperson i kommunen utifrån 

energibesparingsåtgärder, Louise Sjöholm, Länsstyrelsen Värmland 
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KS2022:5401,KS/2022:3,Dialogmöte om planering för förnybar energi 2022-10-07 - 

Planera i medvind - Vindbruksplanering för lokal förankring, Länsstyrelsen Värmland 

KS2022:5402,KS/2022:3,Svar på Önskemål om stadsbuss i Hagfors, Personuppgift 

KS2022:5454,KS/2022:3,Ang. Sopning gång- och cykelväg mot Geijersholm, 

Personuppgift 

KS2022:5458,KS/2022:3,Fastighetsägare fyllt diken med jordmassor längs 

Älvdalsvägen, Råda, Personuppgift 

KS2022:5471,KS/2022:3,Ang. Skada 56064, Gustavsfors, Svensk skadereglering 

KS2022:5474,KS/2022:3,Svar Enkät från NWT om energisparåtgärder, NWT 

KS2022:5476,KS/2022:3,Svar ang. diken på Älvdalsvägen, Råda, Personuppgift 

KS2022:5486,KS/2022:3,Svar på önskemål om hundlatriner i Uddeholm, Personuppgift 

KS2022:5519,KS/2022:3,Kontrollrapport livsmedel - Köket på ÄBC, Miljö- och 

byggnämnden 

KS2022:5520,KS/2022:3,Fråga ang. gatubelysning i Gustavsfors, Personuppgift 

KS2022:5525,KS/2022:3,Fråga om när handikapprampen i Uddeholm ska tas upp, 

Personuppgift 

KS2022:5526,KS/2022:3,Svar ang. när handikapprampen i Uddeholm ska tas upp, 

Personuppgift 

KS2022:5546,KS/2022:3,Fråga om snöröjning vid Åskagen, Personuppgift 

KS2022:5547,KS/2022:3,Förfrågan om bistånd från kommuner enligt Förordning 

(2021_757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av 

förnybar energi, Energimyndigheten 

KS2022:5557,KS/2022:3,Önskemål om sänkt hastighet på Dalavägen till 30 km/h, 

Personuppgift KS2022:5581,KS/2022:3,20221018_115756,Stora Enso 

KS2022:5582,KS/2022:3,20221019_112559,Stora Enso 

KS2022:5583,KS/2022:3,20221018_113628,Stora Enso 

KS2022:5584,KS/2022:3,Husvagnsvrak, husvagnsunderrede, bildelar mm skogen 

Sörby/Lakene, Stora Enso 

KS2022:5604,KS/2022:3,Bilaga - Ansökningsblankett klimatanpassning, Länsstyrelsen 

Värmland 

KS2022:5605,KS/2022:3,Utlysning - Medel till kommunala kunskapshöjande insatser 

inom klimatanpassning 2022,Länsstyrelsen Värmland 

KS2022:5606,KS/2022:3,Bilaga Slutrapportering klimatanpassning, Länsstyrelsen 

Värmland 

KS2022:5607,KS/2022:3,Information gällande energibesparingsuppdrag, Länsstyrelsen 

KS2022:5609,KS/2022:3,Karlstad FR 1882-22 Dom 2022-10-24 - Avslag överprövning 

köp av ismaskin till ishallen Valhall, Förvaltningsrätten i Karlstad 

KS2022:5400,KS/2022:336,Yttrande_ Dnr 02248-2022 Vägledning om förlängd tidsfrist 

och mindre stränga kvalitetskrav, Havs- och Vattenmyndigheten 

KS2022:5473,KS/2022:35,Klarälvens vattenråd styrelsemötesprotokoll 5 okt 

2022,Klarälvens vattenråd 
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KS2022:5580,KS/2022:352,Ang. beslut jordvärme, Personuppgift 

KS2022:5348,KS/2022:437,Medborgarförslag - Starta upp lokalradio i Hagfors och 

Munkfors, Personuppgift 

KS2022:5403,KS/2022:437,Svar på Önskemål om lokalradio, Personuppgift 

KS2022:5527,KS/2022:462,Medborgarförslag - Boktrappa, Personuppgift 

KS2022:5550,KS/2022:477,Säkerhetsrapport till MSB 2022-10-20,Värmlandsmetanol 

AB 

KS2022:5551,KS/2022:477,MKB 2022-10-18 (1),Värmlandsmetanol AB 

KS2022:5552,KS/2022:477,Protokoll Avgränsningssamråd 220915,Värmlandsmetanol 

AB 

KS2022:5553,KS/2022:477,Inbjudan till samråd enligt MB 9§ 11 kap beträffande MKB, 

Riskstudie och Säkerhetsrapport upprättad i anledning av VärmlandsMetanols beslut att i 

Hagfors uppföra en förgasningsanläggning för tillverkning av bioMetanol, 

Värmlandsmetanol AB 

KS2022:5554,KS/2022:477,_ndring av DP metanolfabriken - plankarta med till_gg till 

planbestämmelser A1 (kopia), Värmlandsmetanol AB 

KS2022:5555,KS/2022:477,Övergripande Riskanalys-VM-2022-06- 

12,Värmlandsmetanol AB 

KS2022:5556,KS/2022:477,Bilaga D6 Layout, Värmlandsmetanol AB 

KS2022:5590,KS/2022:479,Aktbilaga 14,Vänersborgs Tingsrätt 

KS2022:5599,KS/2022:479,Handlingar Ansökan om tillstånd för utrivning av 

Knappåsdammen vid Busjön, Hagfors kommun 1,Vänersborgs Tingsrätt 

KS2022:5600,KS/2022:479,Handlingar Ansökan om tillstånd för utrivning av 

Knappåsdammen vid Busjön, Hagfors kommun 2,Vänersborgs Tingsrätt 

KS2022:5601,KS/2022:479,Handlingar Ansökan om tillstånd för utrivning av 

Knappåsdammen vid Busjön, Hagfors kommun 3,Vänersborgs Tingsrätt 

KS2022:5602,KS/2022:479,Handlingar Ansökan om tillstånd för utrivning av 

Knappåsdammen vid Busjön, Hagfors kommun 4,Vänersborgs Tingsrätt 

KS2022:5603,KS/2022:479,Handlingar Ansökan om tillstånd för utrivning av 

Knappåsdammen vid Busjön, Hagfors kommun 5,Vänersborgs Tingsrätt 

KS2022:5270,KS/2022:89,KS/2019/149-KF § 76 Renhållningsordning och avfallsplan 

2022-2030 - Fråga om betydande miljöpåverkan, Sunne kommun 

KS2022:5559,KS/2022:91,KS/2019:149-KF § 107 Renhållningsordning och avfallsplan 

2022-2030, beslut Sunne kommun, Sunne kommun 

 
Handlingar i ärendet 

Handläggarens tjänsteskrivelse 2022-10-25. 

 
Beslut 

Rapporten godkänns. 
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§ 85 - Information 

Kommunchef Richard Bjöörn informerade om det är mycket på gång inom 

beredskapssamordning. Länsstyrelsen efterlyser fler övningar och mer 

verksamhet med beredskapssamordnare. Utifrån Centerpartiets motion om 

beredskap kommer områdena att ses över, vilka resurser som finns och vad vi 

förväntas att åstadkomma utifrån vad lagen kräver. 

Richard Bjöörn informerade vidare om bland annat Prästkragen, där tidsplanen 

håller och ambitionen är att det ska öppna 2 januari 2023. 
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Jens Fischer 

SMS (+46703207395) 
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2022-11-02 10:04:35 +01:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 
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Tomas Pettersson 

SMS (+46768430430) 

97820111be754997bb6236da89d734c2 

2022-11-02 13:06:36 +01:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Helena Granlund 

SMS (+46709993343) 

4e4d28a5997d49e594f012d215bdf240 

2022-11-02 13:10:05 +01:00 
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