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Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet 
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Datum då anslaget sätts upp 2020-11-25 
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Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 
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§ 66 Ändring av föredragningslista - ärende 7 utgår 

_____ 
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§ 67 Information om kommunens fyra ESF-projekt 

(Europeiska socialfonden) 

Kommunen är med i fyra ESF-projekt. Värmland tillsammans, Värmlands 

arbetskraft, Stepstone och Yrkesväg Värmland. 

_____ 
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Dnr KS 2020/224 

§ 68 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-oktober 2020 

 Budget 
jan-okt 

Redovisn 
jan-okt 

Års- 
budget 

Prognos 

Kommunledningsutskott 67 623 71 272 100 104 106 742 

- varav kommunledningsavdelning 43 313 44 225 61 183 66 021 

- varav samhällsbyggnadsavdelning 24 310 27 047 38 921 40 721 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen 
(KLA), januari-oktober 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 - Oktober månad har ägnats åt jobb med kommunens och 

dotterbolagens delårsbokslut samt kommunens budget för 2021. Vidare pågår 

implementering samt utrullning av kommunens nya verksamhetssystem, 

Hypergene. På helår bedöms ekonomienhetens budget i balans.  

 

Utvecklingsenheten - En ny näringslivsförening har nu bildats och som en första 

större insats har nu en ny digital presentkortslösning lanserats. Redan vid start har 

företag köpt presentkort till ett värde av nästan 900 tkr som sommarbonus till sina 

anställda. Hittills har drygt 40 företag blivit medlemmar i föreningen och de har 

därmed möjlighet att ta del av presentkorten. 

För att uppmärksamma de extraordinära insatser som krävs av kommunens 

anställda i samband med Coronasituationen och samtidigt motverka lite av de 
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negativa effekterna för främst sällanköpshandeln fick all personal en värdecheck 

att använda i den lokala näringen under april månad.  

För att stimulera närturismen, d v s uppmärksamma de attraktioner, aktiviteter och 

besöksmål som finns i vår egen kommun, genomförde kommunen tillsammans 

med 29 företagare en “hemesterkampanj” under sommarsäsongen.  

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

film tagits fram. Denna och annan information kring detta utvecklingsarbete samt 

den nya näringslivsföreningen och det digitala presentkortet finns samlat under 

webbplatsen helahagfors.se, som lanserades inför semestern. 

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.  

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

additiv tillverkning har Uvån i samarbete med näringslivet och skolan lämnat in 

en EU-ansökan. Tanken är att vi då kan lägga extra resurser på uppbyggnaden av 

ett regionalt test- och democenter I Hagfors. 

Då flera stora evenemang blivit nedbantade eller inställda prognostiseras en 

positiv budgetavvikelse på 300 tkr totalt inom utvecklingsenhetens budget. 

  

Personalenheten - Personalenheten har under oktober månad fortsatt arbeta 

aktivt för att säkerställa bemanningen inom individ- och omsorgsavdelningens 

verksamhet.  

Fortsatt arbete angående digitalisering av flera delar av verksamheten pågår. 

Omdisponering av personal har genomförts i inledningen av månaden, då en 

personalspecialist blivit har ansvaret som tf. personalchef. 

Den ekonomiska prognos som beräknats fram efter nio månader bedöms kunna 

inrymmas inom beslutad budgetram. 

 

Administrativa enheten - Utbytet av datorarbetsplatser är fortfarande ett problem 

på grund av rådande Coronapandemi som medfört försenade leveranser av IT-

utrustning. Ett förberedande planeringsarbete pågår för ett införande av en ny 

telefoniplattform. Införandet kommer att genomföras den 25 november 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. 

Det planerade utbytet av ärendehanteringssystemet W3D3 till Lex fortgår enligt 

tidsplan och beräknas att var klart i december månad år 2020. Kostnaden för att 

migrera data från den befintliga miljön i W3D3 till Lex kommer att medföra extra 
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kostnader på ca 200 tkr som inte finns upptagna i 2020-års budget för bytet av 

system. Kostnaden var inte känd när budgeten fastställdes. 

Det prognostiserade resultatet för administrativa enheten bedöms i nuläget att 

överskrida budgetramen med 200 tkr. En översyn av kostnader kommer att 

genomföras för att försöka minska överskridandet. 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental kronor (tkr) 
Budget 
jan-okt 

Redovisn 
jan-okt 

Års- 
budget 

Prognos 
helår 

     

Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelse 

2 393 2 210 2 872 2 872 

Partistöd 309 371 371 371 

Revision 466 275 560 560 

Kommunledning och gemensam adm. 18 099 18 159 23 307 24 118 

Gemens. verksamheter och 
Servicefunktioner 

7 219 6 295 8 664 8 400 

Föreningsstöd och övrigt stöd 3 046 2 664 3 654 3 651 

Näringslivsutveckling inkl. EU-projekt 2 337 1 998 2 752 2 452 

Information, marknadsföring, turism 1 218 758 1 460 1 160 

Räddningstjänst 8 213 9 147 9 847 9 847 

Rivningskostnader  71   

Anslag för oförutsedda behov 13  74  

Jämförelsestörande kostnad  2 277 1 000 5 968 

Reserverat till löneökning   6 622 6 622 

Summa KLA 43 313 44 225 61 183 66 021 

 

Sammanfattning 

För perioden januari - oktober 2020 redovisar KLA 44 225 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 912 tkr lägre. På helår bedöms verksamheten göra ett underskott 

mot budget på 4,8 mkr. 

Orsaken är flera. Fastigheten “Primus” är till försäljning varför det bokförda 

värdet skrevs ner på de delar som kommunen investerat för sin egen verksamhet. 

Resultatet påverkades negativt med 3,9 mkr. Vidare har personalförändring under 

oktober inneburit bedömd kostnad om cirka 2,7 mkr. Utöver detta har kommunen 

erhållit fyra olika intäkter som inte var möjliga att budgetera. För det första har 

kommunen erhållit ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader 

2019 samt en korrigering av erhållet belopp för 2015, vilket ursprungligen 

utbetalades 2016, totalt 0,2 mkr. Vidare har riksdagen beslutat ett antal 
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kostnadslättnader avseende den pandemi världen befinner sig i. Kommunen får 

sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda med en lön upp till 25 000 

kronor per månad. Effekten för kommunen blir totalt 0,6 mkr vilket bokförts i sin 

helhet på KLA.  

För helåret har pott för hemtjänstkostnader, 4 564 tkr, 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 2020-10-31, efter nämnda händelser, för 

KLA är 61 183 tkr. Prognos för helår är 66 021 tkr d.v.s. 4,8 mkr högre 

nettokostnader än budgeterat. 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen 
(SBA), januari-oktober 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 då flygtrafiken 

ställdes in. Flygstoppet påverkar verksamhetens resultat negativt med ca -705 tkr 

totalt för perioden mars-okt.  Verksamheten har ställt om organisation och 

arbetsuppgifter. Personal arbetar dagtid och flygtrafikledningen har endast öppet 

några timmar på förmiddagen för att personal skall kunna bibehålla kompetens 

och genomföra de daglig kontroller av utrustning som behöver göras i syfte att 

möjliggöra ett snabbt återöppnande när det blir aktuellt.   

Intäktsförlust mars-okt för linjefart uppgår till 582 tkr. Av det stödpaket som 

regeringen beslutat om har flygplatsen tilldelats 434 000 kronor i extra 

driftsbidrag för perioden fram till och med augusti.  

 

Serviceenheten - Serviceenheten går totalt bättre än budget för perioden. 

Kostnaden för livsmedel ligger något lägre jämfört mot vad som budgeterats. 

Personalkostnaden ligger fortsatt lägre än budget. På vissa arbetsplatser har 

lokalvård på entreprenad tagits in då verksamheten inte haft egen personal att 
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tillgå. Med anledning av Covid-19 har verksamheten en ökad kostnad för inköp av 

engångsmaterial både för att kunna leverera matlådor och på grund av den ökade 

förbrukningen av engångshandskar, handsprit, desinfektionsmedel, papper och 

tvål. 

  

Fastighet - Verksamheten ligger enligt plan med budget. Det pågår renovering av 

tak på Forsskolan. Vi anpassar och bygger om Bågskytten där åtta kontor skall 

iordningställas för en ny hyresgäst. Utbyggnaden av Häggården pågår och 

beräknas bli klart vid årsskiftet. Renovering av badhuset där alla tre bassängerna 

renoveras och ett tredje tillgänglighetsanpassat omklädningsrum anordnas pågår, 

och beräknas vara färdigställt under sommaren 2021. Projektering av Råda skola 

är i sitt slutskede och upphandling pågår, en byggentreprenör väntas vara antagen 

vid årsskiftet 

 

Gata och park - Följer plan och ligger för perioden något lägre än budget, vilket 

till stor del beror på den milda, snöfattiga vintern säsongen 2019-2020. 

Vinterväghållning och skötsel av grönytor har justerats för att minska 

överkostnader för innevarande och kommande år. Arbetet fortsätter löpande. 

Budget för gräsklippning har dock överskridits trots de åtgärder som vidtagits. 

Underhåll av lekplatser, badplatser, vägar och utemiljö har skötts enligt plan. 

Underhåll av broar ligger något efter i plan på grund av ett större behov av 

utredning och tillstånd än vad som förväntats. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten - Underhåll av ledningsnät går enligt plan. Den milda vintern 

har möjliggjort underhållsarbete av ledningsnätet som normalt inte kan utföras 

under vintermånaderna. Renovering av Lappkärrs reningsverk, med utbyte av 

pumpar och renovering av rötningsanläggning, är i stort sett klar. Renovering av 

Ekshärads reningsverk har påbörjats men kommer troligen inte färdigställas innan 

årsskiftet. Arbete med VA-plan och kostnadsberäkningar av beslutade 

verksamhetsområden pågår.  
 

Avfallsverksamheten - Avfallsenheten erbjuder nu källsortering av matavfall i 

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

året och under nästa år. En inventering av renhållningsabonnemang inom Hagfors 

kommun pågår sedan tidigare. Inventeringen medför vissa tillfälliga kostnader 

som kan komma att påverka 2020 års resultat, men kommer på sikt att påverka 

enhetens resultat positivt.  
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Ekonomiskt resultat 

 
Verksamheter, tusental kronor 

Budget  
jan-okt 

Redovisn   
jan-okt 

 
Års- 

Budget 
Prognos 

helår 
     
Samhällsbyggnadschef 4 592 6 451 12 197 12 497 

 varav Flygplatsen 770 1 475 1 566 1 866 
Fastighetsenheten 5 503 6 221 9 441 9 441 
GVA Avgift- och Skattefinans. 14 405 15 314 17 216 18 716 

 varav Avfall 382  247   

 varav VA 139 2 348   

 varav Gata/Park 9 912 8 586 11 996 13 496 
Serviceenheten -190 -939 67 67 

 varav Kost 24 -447 239 239 
 varav Städ -214 -492 -172 -172  

    

S:a Samhällsbyggnadsavd. 24 310 27 047 38 921 40 721 

 

Hyresintäkter motsvarande ca 1 000 tkr för september och oktober månad är på 

grund av ett tekniskt problem ej med i 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. För 

perioden ser resultatet dock bättre än ut än förväntat. Rådande situation med 

pandemin har medfört ökade kostnader för förbrukningsmaterial jämfört mot vad 

som budgeterats samtidigt har stängningen av gymnasiet inneburit ett färre antal 

portioner och lägre kostnader för livsmedelsinköp än vad som planerats. 

Serviceenheten 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 
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samt fortsätter arbetet inom samtliga verksamheter i syfte att effektivisera 

processer och arbetsmetoder för att minska kostnaderna. 

Handlingar i ärendet 

T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-11-17. 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/327 

§ 69 Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2021 

Värmlands läns Kalkningsförbund har i skrivelse daterad den 12 juni 2020 

meddelat Hagfors kommun den beräknade kostnaden för kalkning år 2021. 

Kostnaden basera på gällande kalkningsplan för länet, som för år 2021 anger att  

3 685 ton kalk ska spridas inom kommunens gränser. Beräknad total kostnad är 3 

627 282 kronor varav Hagfors kommuns andel är 376 515 kronor. 

Mellanskillnaden täcks av statsbidrag. 

Kalkning av sjöar och vattendrag är en viktig åtgärd för biologiskt mångfald 

varför det är helt nödvändigt att fortsätta kalkningen under överskådlig tid. 

Handlingar i ärendet 

Värmlands läns kalkningsförbunds skrivelse 2020-06-12. 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-08-25. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att följa kalkningsförbundets förslag och anta den 

redovisade avgiften för kalkning avseende år 2021 på 376 515 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 

info@kalkningsforbundet.se 
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Dnr KS 2020/330 

§ 70 Ansökan om anslag för verksamhetsåret 2021 

Friskvården i Värmland 

Friskvården i Värmland (FIV) är en länsövergripande organisation som arbetar för 

att förbättra värmlänningarnas hälsa inom områdena mat, motion och motivation. 

Friskvården i Värmland har friskvårdscentraler i alla kommuner i länet numera. 

FIV ansöker om ett anslag för verksamheten under 2021. Ett samverkansavtal 

mellan FIV och Hagfors kommun finns för 2020. 

FIV finns idag på vårdcentralen i Hagfors och är bemannad med en 

hälsokonsulent, Verksamheten startade upp på nytt i januari 2019 och har under 

året utvecklats. En arbetsgrupp finns och samverkansmöten har skett under året 

där gemensam planering har skett av verksamhets utbudet i Hagfors kommun. 

Olika motionsaktiviteter, hälsokurser, hälsosamtal, utställningar och mässor är 

några av de aktiviteter som genomförts under året. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan från Friskvården i Värmland 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-11-17 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Friskvården i Värmland fortsatt anslag för 2021 

med 293 000 kr. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Birgitta Sjöqvist, Friskvården i Värmland 

Carina Wiberg, verksamhetschef Rehab/MAR 

Maria Persson, Socialchef 
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Dnr KS 2020/221 

§ 71 Ny innebandysarg - Uddeholm Arena 

Under våren 2019 beslutade kommunstyrelsen om vilket basmaterial som ska 

finnas i varje idrottshall. Samtidigt tydliggjordes också vilka delar som skulle vara 

tillgängliga för allmänheten och föreningslivet respektive vilket som enbart skulle 

nyttjas av skolan. 

I samband med detta beslut föreslogs också att detta inrättas en pott under 

kommunstyrelsen för större utbyten, t ex innebandysargar eller målburar. Någon 

pott har inte inrättats däremot finns inom kort ett behov av att byta ut sargen i 

Uddeholm Arena. Bedömningen är att det behöver ske senast inför 

tävlingssäsongen 2021/22.  

Eftersom det ännu inte finns någon pott måste finansieringen lösas på annat sätt. 

En möjlighet som utvecklingsenheten ser är att vi genomför inköpet redan i år 

genom att omdisponera evenemangspengar som finns inom utvecklingsenhetens 

ram. Det förväntade överskottet inom evenemangbudgeten förklaras av Covid-

situationen som omöjliggjort i princip alla större fysiska arrangemang. Kostnaden 

för inköpet beräknas till 70-80 tkr. Frågan om en framtida pott får fortsatt hanteras 

i framtida budgetarbeten. 

T.f. kommunchef är ej närvarande under denna punkt. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingsenhetens skrivelse, 2020-11-18. 

Kommunstyrelsen protokoll 13 maj 2018, § 106 

Skrivelse från Hagfors IF och Hagfors IBS 1 april 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar köpa in en ny innebandysarg till Uddeholm Arena 

vilket finansieras inom utvecklingsenhetens budget 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Barn- och bildningsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Hagfors IF 

Hagfors IBS 
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Dnr KS 2020/548 

§ 72 Lokal naturvårdssatsning med inriktning på 

pollinatörer och projekt om ängsskötsel av tätortsnära 

gräsytor i Hagfors 

Inom ramen för den statliga Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner 

söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Pollineringsprojekt 

kan få upp till 50 procent av kostnaden finansierad. Sista ansökningsdag är den 1 

december. 

Det finns ett stort behov av åtgärder för att främja pollinatörer som människa och 

natur är mycket beroende av och som har minskat i antal. Att värna om dessa 

kommer vara än viktigare i tider av ett föränderligt klimat. En metod för detta är 

att skapa ängsmarker genom särskild skötsel av gräsytor. Urbana ängsmarker 

bidrar med mycket fler ekosystemtjänster än en vanlig klippt gräsyta. 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att ett pilotprojekt genomförs inom 

centralorten. Avdelningen kommer söka bidrag från LONA för ett projekt med att 

skapa ängsmark på ett urval av gräsytor i centrala Hagfors stad. På detta sätt 

skulle man kunna förena flera nyttor, då pollinatörer gynnas, fler ytor behålls med 

kontinuerlig skötsel, närmiljön i staden berikas samtidigt som kostnader för 

gräsklippning minskas. Det kan verka positivt för miljömål om biologisk 

mångfald, mål om en God grön kommun enligt Hagforsstrategin samt bidrar till 

klimatanpassning av samhället. 

Kommunens medfinansiering består av arbetstimmar från GVA samt miljö- och 

naturvårdshandläggare. Pilotprojektet med uppskyltning och omställning av 

ytorna beräknas fortgå under ett år (2021). Skötseln skall därefter fortgå genom 

ordinarie verksamhet. Det tar flera år att skapa ängsmark. Utvärdering av den 

anpassade skötseln föreslås till efter växtsäsong 2023. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2020-11-17. 

LONA – Pollinatör – förslag till bidragsansökan 

Info från Naturvårdsverket 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens 

förslag om LONA-projekt (Lokal naturvårdssatsning) med inriktning på 

pollinatörer och pilotprojekt om ängsskötsel av tätortsnära gräsytor. 
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Kommunledningsutskottet beslutar om omställning av de utvalda gräsytorna till 

ängsskötsel förutsatt att det kan hanteras inom ordinarie verksamhet och budget, 

med utvärdering efter växtsäsongen 2023. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Liisa.larsson@hagfors.se 

Emil.florell@hagfors.se 
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Dnr KS 2020/20 

§ 73 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2020-11-24 

2020/3 

454,Anonym, Önskemål om ljusslinga i idegranen vid gångbron över Uvån mot 

ÄBC 

453,Skatteverket, Beslut om återbetalning energiskatt vid framställning av biogas 

452,Personuppgift, Felanmälan avstängning vatten Björnängsvägen 

451,Länsstyrelsen Värmland, Beslut efter ansökan om dispens från biotopskyddet 

för grävning intill träd i allé vid Stjärn 1:320 

450,Länsstyrelsen Värmland, Minnesanteckningar ISF 2020-11-10 

449,Länsstyrelsen Dalarnas län, Beslut avslag om statligt stöd när vissa 

lokalhyresgäster får rabatt på hyran, Björnmat International AB 

448,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Köket på Kyrkhedens 

skola 

447, Personuppgift, Önskemål om översyn av gungor på lekplatsen på Skolvägen, 

Ekshärad 

446,Värmlands Enterprise AB, Svar på synpunkter angående brevsvar 

445,Värmlands Enterprise AB, ANG. vattenavstängningen Stationsvägen 1, 

Uddeholm 

444,Metria, Offertförfrågan Geodata 

443,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Köket Sunnemo skola 

442,Jan, Svar på fråga om sophantering 

441,Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om 

Kommuntal 2021 

440, Personuppgift, Synpunkt ang. sophämtningen 

439,Länsstyrelsen Värmland, Nyhetsbrev 3: Klimatanpassning med ett 

helhetsperspektiv i Klarälvsområdet C5a 

438,Sveriges kommuner och regioner, Öppna jämförelser: Miljöarbetet i 

regionerna 2020 
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437,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - köket Bellmansgården 

436,Anonym, Synpunkt - Önskemål om uppmärkt 3 km-slinga på Mana 

435, Personuppgift, Svar ang. renhållningsfaktura (Skärgen 40) 

434,Värmlands Enterprise AB, Svar på synpunkter om vattenavstängning 

Stationsvägen 1, Uddeholm 

433,Boverket, information om Boverkets kommande enkäter - 

Bostadsmarknadsenkäten samt Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 

432,Eltel, Klarrapport för grävanmälan Uvedsvägen 

431,Lantmäteriet, Fråga om Avtalsservitut vatten och avlopp Norra Bogerud 

1:128 och Norra Bogerud 1:91 

430,KIWA, Besiktningsintyg hiss Dalavägen 6-8 

KS 2015/325,4,VärmlandsMetanol AB, ANG. Projekt Skogsstjärnan 

KS 2020/116,22,Elektriska nämnden, Elektriska Nämnden - Avisering om 

elbesiktning av (631101.01, Milans Förskola) 

KS 2020/116,23,Elektriska nämnden, Meddelande: EN-intyg utfärdat för Hagfors 

Kommun (476879.02) Häggården 

KS 2020/116,24,Elektriska nämnden, Besiktningsföretaget om ny kontroll Milans 

förskola 

KS 2020/116,25,Elektriska nämnden, Meddelande: Joachim Havimäki har 

bekräftat kontroll av Milans Förskola (631101.01) 

KS 2020/473,6,Rise, Inlagt Batman 17-75-1 

KS 2018/292,54,Lantmäteriet, Avstyckning från Hagfors 2:166 och 

ledningsrättsåtgärd 

KS 2020/503,2,Sunnemo skola och föräldraförening, Svar till Sunnemo 

föräldraförening om nedläggning av tillagningssköket i Sunnemo skola 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-11-17. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 
 


