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Dnr KS/2022:86

§ 14 - Handlingsprogram Räddningstjänsten Hagfors 
2022-2025 
I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) definieras räddningstjänst som 
de räddningsinsatser som staten eller kommunerna är skyldiga att genomföra vid 
olyckor eller överhängande fara för olyckor. Staten och kommunens ansvar är 
dock inte oinskränkt. Skyldigheten att genomföra räddningsinsatser föreligger 
endast om det är motiverat utifrån behovet av ett snabbt ingripande, det hotade 
intressets vikt, kostnaden för insatsen och omständigheterna i övrigt. Staten är 
ansvarig för fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst, 
efterforskning av försvunna personer, miljöräddningstjänst till sjöss samt 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Statens ansvar inom dessa 
områden bestäms och avgränsas i LSO 4 kap. 1–6 §§. All övrig räddningstjänst är 
kommunens ansvar. Hur kommunen hanterar detta uppdrag ska beskrivas i ett 
handlingsprogram där risker, förmåga, mål och resurser beskrivs.

I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ges tre stycken huvudsakliga 
uppdrag till kommunen. Den ska genomföra räddningsinsatser, förebygga bränder 
samt verka för skydd mot andra olyckor än bränder. För de två första uppgifterna 
ska det för varje mandatperiod antas ett handlingsprogram. Förslag till 
handlingsprogram Räddningstjänsten Hagfors 2022-2025 utgör dessa två 
handlingsprogram.

Handlingsprogrammen har varit ute på remiss och alla räddningstjänster som 
ingår i Räddningsregion Bergslagen samt polis, länsstyrelsen och regionen har 
haft möjlighet att yttra sig.

Handlingar i ärendet
Räddningschef Håkan Finnkvists skrivelse, 2022-01-26
Förslag Handlingsprogram Räddningstjänsten Hagfors 2022-2025

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsprogram Räddningstjänsten 
Hagfors 2022-2025.

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
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Dnr KS/2022:87

§ 15 - Revidering av Hagforsstrategin 2022 
Bakgrund
Hagforsstrategin togs fram under 2017, grunden för strategin lades tillsammans 
med 800 kommuninvånare och tjänstepersoner som tog fram en lokal strategi som 
ska gälla från 2017 till 2027. 
Hagfors kommun och omvärlden har och kommer förändras mellan 2017 och 
2027 och de förutsättningarna som vi utgick ifrån i framtagandet av strategin 
kommer också att ha förändrats. Det är viktigt att vi anpassar vår strategi efter 
våra förutsättningar och därför är två revideringar nödvändiga, en 2020 och en 
2024. Tanken är inte att man ska göra stora förändringar som att byta ut ett 
prioriterat område eller visionen utan utvärdera och byta ut det som är inaktuellt 
och addera det som har blivit mer aktuellt.

Om strategin
Vår vision Hagfors kommun 2027- attraktivt beskriver ett framtida önskat 
tillstånd och ska förena alla som bor, lever och verkar i kommunen samt skapa en 
stolthet över platsen Hagfors oavsett skede i livet.

I processen att ta fram strategin identifierades sju styrkor, var för sig är de inte 
unika men tillsammans stärker de varandra och visar på det som utgör Hagfors 
kommuns styrkor för framtidens utveckling.

Strategin pekar även ut fem prioriterade områden. De är resultatet av en 
sammanställning av det material som kommit fram under dialoger och möten med 
medborgare, den nulägesanalys som gjordes i början på 2016, Värmlandsstrategin 
samt de grundläggande perspektiven om en hållbar utveckling; sociala, 
ekonomiska och miljömässiga. De prioriterade områdena tar även hänsyn till hur 
omvärlden påverkar oss. Kopplat till de prioriterade områdena finns 35 mätbara 
mål som visar på hur vi ligger till.

Förslag till revidering av mål
En nulägesanalys av de 35 mål har genomförts för att kunna bedöma om målen 
behöver justeras, omformuleras eller ändras. I nulägesanalysen har vi sett att vissa 
mätmetoder inte längre finns, en del mål är inte längre relevanta medans det i 
andra mål behöver ändras i formuleringar. Förändringarna i målen innebär inte en 
förändrad riktning för strategin utan snarare en förenkling och förtydligande av 
målen.

Förändring av medborgarundersökning hos SCB
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Från och med 2021 har Statistiska centralbyrån (SCB) gjort förändringar i sin 
medborgarundersökning. Frågorna har förändrade skalor samt att index inte 
längre tas fram. Det innebär att det inte längre kommer finnas rikssnitt som vi kan 
jämföra mot. Hagfors kommuns medborgarundersökning genomförs inte av SCB 
men har tidigare haft samma frågor och samma index. Vi har i dagsläget valt att 
fortsätta med samma frågor och ta fram index i kommande medborgar-
undersökning. Men kommer omvärldsbevaka och följa hur SCB redovisar för att 
se om vi också bör göra förändringar i medborgarundersökningen. I dagsläget är 
förslaget att målen omformuleras så vi jämför med egna resultat över tid.

Förslag på ändringar av mål i Hagforsstrategin:

Utifrån det föreslås därför följande uppdateringar av målen:
 Mål 2: Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva 

och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet.
Rikssnitt kommer inte längre tas fram därför föreslås att målet formuleras 
om: 
Nytt mål: Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att 
leva och bo på ska förbättras från basåret 2016

 Mål 3: Fritidsmöjligheterna ska öka och nå rikssnittet
Rikssnitt kommer inte längre tas fram därför föreslås att målet formuleras 
om: 
Nytt mål: Fritidsmöjligheterna ska förbättras från basåret 2016

 Mål 4: Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska ligga över 
rikssnittet
Rikssnitt kommer inte längre tas fram därför föreslås att målet formuleras 
om: 
Nytt mål: Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska förbättras 
från basåret 2016

 Mål 5: Skillnader inom arbetsmarknaden och utbildningssystemet mellan 
könen och de med utländsk bakgrund och svensk bakgrund ska minska
Förslaget är att målet tas bort. Målen i strategin ska vara övergripande 
och strategiska. Så som målet är formulerat idag är det alltför detaljerat 
beskrivet, det är mer av en mätmetod än ett mål.  De indikatorer som mäts 
i målet är en viktig del av att förstå och följa upp skillnader på 
arbetsmarknaden. Men målet blir alltför detaljerat i den övergripande 
strategin. Det övergripande målet för arbetsmarknaden föreslås därför 
vara mål 7 Andel förvärvsarbetande ska fortsatt ligga över 
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länsgenomsnittet. Vid uppföljning av målet kommer flera indikatorer att 
följa upp för att se på arbetsmarknaden i sin helhet.

 Mål 6: Kulturutbudet i Hagfors kommun ska närma sig rikssnittet
Rikssnitt kommer inte längre tas fram därför föreslås att målet formuleras 
om: Kulturutbudet i Hagfors kommun ska förbättras från basåret 2016

 Mål 8: Ohälsotalet och sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska 
och nå länsgenomsnittet
Målet syftar till att mäta folkhälsan. Ohälsotalet är ett mått på hur många 
dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut 
ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i 
åldrarna 16–64 år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, rehabiliteringspenning, 
sjukersättning och aktivitetsersättning. Det är nödvändigtvis inte ett mått 
på ohälsa, det är ersättning som ges vid permanent/långvarig nedsättning 
av arbetsförmågan. Förslaget är att ohälsotalet tas bort från målet. 
Däremot kan sjukpenning vara indikator som ger en bild av folkhälsa och 
bör därför vara ett fortsatt mål.
Nytt mål: Sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska

 Mål 9: Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och 
kommunens verksamheter) ska närma sig rikssnittet. 
Rikssnitt kommer inte längre tas fram därför föreslås att målet formuleras 
om. 
Nytt mål: Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande 
och kommunens verksamheter) ska förbättras från basåret 2016

 Mål 11: Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemän/ 
politikers/skolans attityder till företagande ska uppgå till 3,5 på en 6-
gradig skala
I Svenskt näringslivs enkät ställs inte längre frågan gällande skolan längre 
och mätmetoden behöver därför uppdateras. Dessutom föreslås en 
höjning till 4,0 på en 6-gradig skala då 4 anses vara det som är godkänt 
och därmed dit vi måste sträva.
Nytt mål: Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemän/ 
politikers attityder till företagande ska uppgå till 4 på en 6-gradig skala

 Mål 19: Förbättra attityder till utbildning enligt resultat från INCITO-
mätning (enkäter till elever, lärare och föräldrar). INCITO-mätning görs 
inte längre, är numer utbytt till mätning via Netigate. Målet anses 
fortfarande relevant eftersom elever och vårdnadshavares attityder 
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påverkar hur man ser på skolan och attityder till högre utbildning, frågan 
och mätmetoden omformuleras därför. 
Nytt mål: Förbättra attityder till utbildning 

Mätmetod: Mäts genom enkät som skickas ut till elever och föräldrar en 
gång per år. Frågan som mäter attityder gentemot skola “mitt barns skola 
är bra” respektive “min skola är bra”.

 Mål 21: Klättra på de båda lärarförbundens rankinglistor över landets 
bästa skolkommuner- förslaget är att målet tas bort.
Lärarförbundet har meddelat att de inte längre kommer genomföra 
undersökningen. Lärarnas riksförbunds undersökning görs inte 
regelbundet. Därför föreslås att målet tas bort i och med att möjligheten 
att mäta och följa upp tas bort. 

 Mål 22: Ungdomsarbetslösheten ska ligga under länsgenomsnittet i 
Värmland
Föreslås flyttas till det prioriterade området Livskvalitet för alla

 Mål 23: Vid Hagfors flygplats ska beläggningen (antal passagerare per 
flygtur) på flyglinjerna öka och antalet avgångar bibehållas
Antal avgångar bestäms av Trafikverket och inte påverkbart och bör 
därför tas bort från målet. Däremot påverkar antalet passagerare antalet 
avgångar och något vi bör fortsätta att arbeta med.
Nytt mål: Vid Hagfors flygplats ska beläggningen (antal passagerare per 
flygtur) på flyglinjerna öka

 Mål 26: Restiderna med tåg och buss till Oslo, Stockholm och Göteborg 
ska minska genom kortare restid till Karlstad med buss. Förslaget är att 
det läggs till ett nytt mätvärde som även inkluderar restider till och från 
Ekshärad- Karlstad.

 Mål 27: I Hagfors kommun ska samverkan kring gods-och 
varutransporter öka
Det finns idag ingen fastställd mätmetod för att kunna följa upp målet och 
är därför inte möjligt att utvärdera. En omvärldsbevakning har 
genomförts för att hitta ett sätt att följa upp men det saknas möjlighet till 
detta. Förslaget är därför att målet tas bort. 

 Mål 28: Summan för infrastrukturinvesteringar i Hagfors ska ligga på en 
stabil nivå eller öka
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Målet kvarstår men däremot föreslås att statlig medfinansiering ska tas 
bort från uppföljningen. Statlig medfinansiering varierar mellan åren och 
hur mycket som blir beviljat i statlig medfinansiering är inte en indikator 
som visar på utvecklingen gällande infrastrukturinvesteringar.

 Mål 30: I enlighet med prioriterade åtgärder i Regionalt åtgärdsprogram 
för miljömålen 2016-2020 ska kommunen nå sitt bidrag för en giftfri 
miljö, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt-och djurliv och begränsad 
klimatpåverkan 
Ett nytt regionalt åtgärdsprogram har tagits fram av Länsstyrelsen som 
ska gälla mellan åren 2021 och 2025. Syftet med åtgärdsprogrammet är 
att öka förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 
Varje kommun väljer själva vilka åtgärdsområden man skriver in i sin 
miljööverenskommelse. De åtgärdsområden som Hagfors kommun har 
åtagit sig att följa är infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara 
fordon, Integrering av grönska och ekosystemtjänster i 
samhällsplaneringen, pollinering och kommunal vattenplanering 
Nytt mål: Hagfors kommun ska genomföra åtgärder inom utvalda 
åtgärdsområden i miljööverenskommelsen 2021-2025

 Mål 32: Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag och grundvatten 
ska förbättras enligt Hav-och vattenmyndighetens direktiv
För att få en bredare målsättning föreslås att målet att formuleras om.
Förslag på ny formulering: Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag 
och grundvatten ska förbättras 

 Mål 33: Kommunen ska klättra på Aktuell Hållbarhets årliga 
kommunranking och ligga minst topp 2 i Värmland-  
Förslag på ny formulering för att skapa ett mer realistiskt mål som vi kan 
jobba mot och jämföra med oss själva för att mäta vår egen utveckling. 
Förslag på ny formulering: Hagfors kommun ska förbättra sin position i 
Aktuell Hållbarhets årliga kommunrankning

 Mål 34: Hagfors kommun ska ligga i Värmlandstoppen gällande 
kommunindex för bästa avfallsverksamhet samt ligga över rikssnittet
Den mätning som görs av Avfall Sverige mäter många faktorer som vi på 
Hagfors kommun inte har resurser att vara i framkant och verka för, det är 
många gånger de större kommuner som leder arbetet och vi kan följa 
deras exempel. Men däremot ska vi arbeta med att förbättra 
avfallsverksamheten samt upplevelsen av den. 
Förslaget är därför att målet omformuleras och basåret för mätningen är 
2021. 
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Nytt mål: Avfallsverksamheten i Hagfors kommun ska förbättras

 En förbättring av avfallsverksamheten kommer mätas genom flera 
indikatorer, dels genom medborgarundersökningen med frågor gällande 
upplevelsen av sophämtning i kommunen samt tillgänglighet till 
återvinningsstationer. Det kommer även följas upp genom att titta på 
andelen avfall som går till deponi eller förbränning. Tillsammans visar 
det på vilket håll utvecklingen går.

Kännedom och kommunikation
Vid framtagandet av strategin har en central del varit att bygga varumärket 
Hagfors kommun. I samband med framtagandet togs det även fram en 
varumärkesplattform. Varumärkesplattformen är ett strategiskt verktyg som ska 
ge svar på hur vi vill att varumärket Hagfors kommun som plats ska uppfattas 
samt hur vi kommunicerar våra styrkor för att arbeta mot vår vision: Hagfors 
kommun 2027-attraktivt.

Kännedom om Hagforsstrategin mäts i både den årliga medarbetarbarometern och 
i den medborgarundersökning som görs vartannat år.  I medarbetarbarometern 
ställs frågan ”Jag förstår vad Hagforsstrategin innebär”. Första gången frågan 
ställa är i 2017 års undersökning där medelvärdet uppgick till 3,47 på en 
femgradig skala.  I 2020 års mätning var medelvärdet 3,63. 

I medborgarundersökningen ställdes frågan “Hur väl känner du till 
Hagforsstrategin?” första gången 2018. Då angav 48 % att de inte hört talas om 
den, 32 % angav att de hört talas om den, 12 % vet vad den innebär och 6 % 
angav att de använt sig av den. I 2020 års undersökning anger 44 % att de inte 
hört talas om den, 34 % anger att de hört talas om den, 16 % vet vad den innebär 
och 3 % anger att de använt sig av den

Hagforsstrategin är hela kommunens strategi. För att fler ska få kännedom om 
strategin behöver arbetet med kommunikation kring strategin och platsen Hagfors 
intensifieras och förslaget är att en kommunikationsplan upprättas.

Värmlandsstrategin
När strategin togs fram var det viktigt att Hagforsstrategin ska vara en del av ett 
större sammanhang, som en plats i Värmland ska vi bidra till att uppfylla visionen 
och målen som återfinns i Värmlandsstrategin. Vid framtagandet användes 
Värmlandsstrategin som utgångspunkt för upplägget och innehållet, om än med 
lokal prägel.
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Under hösten 2019 påbörjades arbetet med en ny Värmlandsstrategi och beslut 
om en ny strategi togs i juni 2021. Även om den nya Värmlandsstrategin har ett 
annat upplägg så stämmer fortfarande innehållet i stora drag. De utmaningar som 
identifierats för Värmland återfinns även i Hagfors och nämns i strategin, likaså 
våra styrkor.

Fortsatt arbete
 Kommunikationsplan för intern och extern kommunikation
 Identifiera prioriterade områden i strategin och tydliggöra kopplingen 

mellan strategins mål och organisationens mål
 Inleda arbete med att förtydliga kopplingen till målen i Agenda 2030

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 4
Utvecklingschef Lars Sätterberg och utvecklingskoordinator Sara Källviks 
skrivelse 2022-01-26
Hagforsstrategin

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag på revidering av Hagforsstrategin

Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:99

§ 16 - Statsbidrag till kommuner för att öka 
specialistundersköterskekompetensen inom vård och 
omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer 
med demenssjukdom 
Riksdagen har under 2021 beslutat om ett statsbidrag ”statsbidrag till kommuner 
för att öka specialistkompetensen inom vård och omsorg om äldre samt vård och 
omsorg om personer med demenssjukdom. Hagfors kommun har för 2021 erhållit 
164 206 kronor. 

RKR har i nyhetsbrev kommenterat båda dessa bidrag och konstaterar att det 
lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur bidragen ska 
användas. Inte heller finns det några villkor i form av krav på prestation från 
kommunerna att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig 
bidragen. Mot bakgrund av gällande lagstiftning och normering konstaterar RKR 
att dessa tillskott utgör generella statsbidrag som intäktsredovisas 2021 på konto 
829 Generella bidrag från staten enligt Kommun-Bas. 

I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2021 behöver förändras. 
Förändringarna består i att ramen för individ- och omsorgsutskottet ökar med 164 
tusen kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med lika 
mycket. Ingen resultateffekt uppstår. 

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-01

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till individ- och omsorgsutskottet 
uppgående till 164 tusen kronor samtidigt som budgeten för generella statsbidrag 
utökas med lika mycket.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Ekonomienheten
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Dnr KS/2022:88

§ 17 - Förlängning av beslut gällande resebidrag för 
eftergymnasiala studier 
Resebidraget infördes 2018 med syftet att fler medborgare ska upptäcka att det är 
enkelt att bo i kommunen och samtidigt studera på ett högre lärosäte. Ambitionen 
är att de ska bidra till flera av Hagforsstrategins målsättningar såsom öka andelen 
av befolkningen med eftergymnasial utbildning och i förlängningen till en positiv 
befolkningsutveckling.
Resebidraget infördes som en försöksperiod under tre år, sista bidragsberättigade 
period var vårterminen 2021. Efter det har en utvärdering genomförts genom en 
enkät som har skickats ut till de som blivit beviljade resebidrag under 2018-2020. 
Utskicket med en digital utvärdering skickades till 49 personer, 20 personer 
besvarat enkäten.
Bland de som svarat studerar tolv personer vid Karlstad universitet, fyra personer 
vid Bergsskolan, en person vid Gammelkroppa skogsskola, en vid Karlstad 
teknikcenter och två personer har inte angett. Flera personer studerar till lärare 
och sjuksköterskor. Bland annat ställdes frågan om resebidrag har påverkat 
beslutet att bo kvar i kommunen under studietiden. Flertalet har svarat att det varit 
till stor hjälp och att det gett en positiv bild av kommunen.

Totalt har 118 ansökningar för resebidrag blivit beviljade från höstterminen 2018 
till vårterminen 2021. Mellan höstterminen 2018 till vårterminen 2020 har mellan 
20 och 32 personer sökt per termin. Höstterminen 2020 och vårterminen 2021 har 
9 respektive 7 ansökningar kommit in. Sökantalet var som förväntat under de fyra 
första terminerna, cirka 30 stycken per termin, men något färre under senare 
terminer på grund av pandemin.

Budgeten för perioden sattes till 600 000 kr och finansierades med avsatta medel 
för implementeringen av Hagforsstrategin. Av dessa har 337 408 kronor använts. 
Utifrån antalet sökande tidigare terminer antas de avsatta medlen räcka till och 
med vårterminen 2023. Därefter behöver medel tillsättas i budget.

Förslag på uppdaterade regler och villkor för resebidrag:
Hagfors kommun ersätter den studerande med högst 50 % av det belopp per 
månad som Värmlandstrafiks månadskort kostar. I de fall kollektivtrafik inom 
rimligt tidsintervall inte finns att tillgå gäller samma beloppstak vid användande 
av egen bil. 
Det finns även möjlighet att söka för enskilda resor, gäller för kollektivtrafik samt 
egen bil. Maxbelopp per resa är hälften av kostnad, regleras utifrån 
Värmlandstrafiks månadskort.
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Resebidraget betalas ut i efterskott två gånger per år. Bidraget beviljas för en 
termin i taget.

För att bli beviljad resebidrag krävs följande:
1. Den sökande ska vara folkbokförd i Hagfors kommun.
2. Studierna ska bedrivas på minst halvfart
3. Den sökande ska uppvisa terminsvisa intyg eller motsvarande om att 

eftergymnasiala studier har bedrivits vid högskola, universitet, yrkeshögskola 
eller folkhögskola. Intyget skall innehålla namn, adress, personnummer, 
studieort, högskola, universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola samt tid och 
omfattning för studierna. Studerande vid lärosäten inom Hagfors kommun 
kan inte ansöka om resebidrag.

4. Resebidrag kan även sökas av den som studerar på lärosäte utanför Värmland, 
under förutsättning att personen är skriven i Hagfors kommun. Maxbeloppet 
regleras utifrån Värmlandstrafiks månadskort. 

5. I ansökan ska den sökande ange antal inköp av biljett för kollektivtrafik 
alternativt redovisa antal dagar och mil som egen bil använts för att resa 
mellan folkbokföringsadressen och aktuellt lärosäte. 

Nuvarande regler och villkor för resebidrag 
1. Vara folkbokförd i Hagfors kommun.  
2. Uppvisa terminsvisa intyg eller motsvarande om att eftergymnasiala 

heltidsstudier har bedrivits vid högskola, universitet, yrkeshögskola eller 
folkhögskola. Intyget skall innehålla namn, adress, personnummer, studieort, 
högskola, universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola samt tid och 
omfattning för studierna.  

3. Uppvisa kvitto/bevis på Värmlandstrafiks månadskort eller årskort.  
4. Redovisa antal dagar och mil som egen bil använts för att resa mellan 

folkbokföringsadressen och aktuell högskola, universitet, yrkeshögskola eller 
folkhögskola. Ersättning för bil gäller för resor inom Värmlandstrafiks 
zoner.  Punkt 4 är endast tillämplig för den som använder egen bil. 

5. Studerande vid lärosäten inom Hagfors kommun kan inte ansöka om 
resebidrag. 

Resebidraget betalas ut i efterskott två gånger per år. Bidraget beviljas för en 
termin i taget. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 11
Utvecklingschef Lars Sätterbergs och utvecklingskoordinator Sara Källviks 
tjänsteskrivelse, 2022-01-26
Upprättat förslag till uppdaterade regler för resebidrag för eftergymnasiala 
studier.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att resebidrag för eftergymnasiala studier blir 
löpande verksamhet.  Från och med höstterminen 2021 till och med vårterminen 
2023 tas kostnaden från avsatta medel för implementeringen av Hagforsstrategin. 
Därefter behöver medel tillsättas i budget samt beslutar kommunfullmäktige att 
anta det uppdaterade regelverket enligt ovan.

Beslutet skickas till:
Eva Pettersson, förvaltningssekreterare, eva.pettersson@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:90

§ 18 - Beslut om investeringsprojekt - Samlokalisering 
fastighet och GVA 
Samhällsbyggnadsavdelningen har under flera års tid arbetat med att förbättra 
avdelningens struktur, organisation och process i syfte att skapa förutsättningar att 
bedriva en kommunalteknisk verksamhet som kan möta de krav som finns och de 
förändringar som branschen förväntas möta de kommande åren. Inom ramen för 
det arbetet har även ett flertal förändringar i avdelningens organisation 
genomförts. 
Inom fastighetsenheten har verksamheten förstärkts med en byggprojektledare 
och arbetsuppgifter inom teknikerns ansvarsområde har omarbetats. 
Verksamhetens ledning är idag placerad inom Stadshuset tillsammans med 
fastighetsskötaren och sammanlagt sex personer delar idag på två kontorsrum. 
Övrig personal är idag utspridd och har personalrum gemensamt med övriga 
verksamheter i de fastigheter de arbetar med undantag från de medarbetare som är 
stationerade på Älvstranden. 

Inom GVA har en större omorganisation av arbetsgruppen genomförts och de 
tidigare funktioner som arbetsledare i fält har ersatts med tre driftledare som 
också ska hantera en stor del av respektive enhets administrativa behov. 
Verksamheten har förstärkts med en ytterligare medarbetare inom GIS samt en 
projektledare. Vidare har inom VA-enheten två tjänster gjorts om till projekt och 
driftsamordnare, en för verk och en för ledningsnät varav samordnare ledningsnät 
under vintern 2021 har konverterats till projektledare VA. Sedan några år finns 
också avdelningskommunikatör placerad gemensamt med verksamheten på 
centralförrådet. 
Förändringen innebär att det idag är sju medarbetare fler som behöver ha en 
kontorsarbetsplats jämfört med tidigare. Utöver de förändringar som gjorts har 
verksamheten också behov av att mer stadigvarande kunna ha administrativa 
resurser och kundtjänstmedarbetare stationerade inom centralförrådets lokaler för 
att löpande kunna utveckla och underlätta den administration som hanteras. Då 
Fastighet och GVA har vissa administrativa resurser gemensamt samt redan idag 
underlättas samarbetet om de administrativa resurserna kan samlokaliseras 
tillsammans med verksamheterna. 

Trots att verksamheterna genomfört stora förändringar för att klara av att möta 
framtidens utmaningar har några förändringar i verksamhetens lokaler inte kunnat 
genomföras då lokalytan är begränsad. Hittills har lokalbristen hanterats genom 
att flera medarbetare delar på kontor samt att sammanträdesutrymmen har fått tas 
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i anspråk för kontor, större möten hålls i lunchrummet där även fältmedarbetarnas 
arbetsstation är förlagd. 

De lokaler som samhällsbyggnadsavdelningen har idag för dessa verksamheter är 
för små för den verksamhet som ska bedrivas och det finns inte utrymme att 
hantera arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Inom verksamheterna 
hanteras också flera projekt som innebär samarbete mellan olika funktioner över 
verksamhetsgränser, projektledning, GIS och arkitekt samt i samarbete med flera 
externa parter. Då lokalerna på centralförrådet behöver genomgå ett större 
underhåll samt anpassas för att tillgodose GVAs verksamhet har avdelningen som 
en naturlig del i det arbetet sett över förutsättningarna för att utöka anpassningen 
något för att möjliggöra en samlokalisering för att underlätta det samarbete 
verksamheten har samt lösa de lokalproblem som finns generellt inom 
avdelningen. 

Genom en samlokalisering kan samarbetet förtätas och förbättras såväl kortsiktigt 
som långsiktigt samtidigt som verksamhetens medarbetare får en tillfredsställande 
arbetsmiljö. Medarbetare och arbetsledare får en närhet till varandra och kan 
enklare utbyta erfarenheter och utgöra ett kollegialt stöd vilket kommer att 
förenkla situationer i t.ex. semestertider eller då vakanser inom någon verksamhet 
uppstår. 

Inom ramen för förändringen kommer även planarkitekt att följa med i 
samordningen då det finns stora fördelar med ett gemensamt plan och ritkontor 
där planarkitekt, GIS-ingenjörer och projektledare kommer nära varandra och får 
ändamålsenliga gemensamma arbetsytor för de uppdrag de har.

För att de befintliga lokalerna på centralförrådet ska bli ändamålsenliga behövs ett 
större tekniskt underhåll avseende värme och ventilation samt anpassning och 
utbyggnation av kontorsplatser, ritkontor och mötesrum. 
Verksamheterna har under året utrett alternativen och föreslår att 20 mkr avsätts i 
2022 års investeringsbudget för att möjliggöra de åtgärder som krävs. 

Förslag på utbyggnation samt ombyggnation finns i Bilaga 1. 

Inom Stadshuset kommer tre kontorslokaler på plan två att frigöras varav ett 
kommer behövas för den nya befattningen som samhällsplanerare inom 
avdelningen och ytterligare ett kan komma att behövas för att tillgodose det 
långsiktiga behovet av resurser inom miljö och naturvård. 
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Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 8
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-26
Bilaga 1 - Preliminär ritning ombyggnation och tillbyggnation

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsavdelningens förslag och 
beslutar att utöka investeringsbudgeten med 20 mkr för att möjliggöra föreslagen 
samlokalisering. 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Louise.sjoholm@hagfors.se
Ekonom Sofia.eriksson@hagfors.se
GVA-chef Emil.florell@hagfors.se 
Fastighetschef conny.meijer@hagfors.se 
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Dnr KS/2021:604

§ 19 - Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
Hagfors Kommun har fått möjlighet att yttra sig om förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Det är positivt att medel till infrastruktur ökat från 622,5 till 799 miljarder kronor. 
Det som är problematiskt är dock de kostnadsökningar som skett som innebär att 
trots den utökade ramen inte finns utrymme för några nya investeringar jämfört 
med den föregående planen. Dessutom belastas planen av att nya stambanor ingår 
i planramen, det är inte rimligt att nya stambanor ska finansieras inom ramen för 
den nationella planen på bekostnad av andra nödvändiga åtgärder i befintlig 
infrastruktur.
 
Såväl Trafikverket som Region Värmland har konstaterat att de medel som ingår i 
planramen inte kommer att räcka till att upprätthålla dagens funktion på hela väg- 
och järnvägsnätet då medlen inte kommer räcka till nödvändiga drift- och 
underhållsåtgärder under hela planperioden. Det kommer primärt att drabba 
lågtrafikerat vägnät samt landsbygden som redan idag är hårt drabbad av hårda 
prioriteringar och en konsekvens som är mycket oroande är Trafikverkets 
bedömning att både lågtrafikerade banor och vägar kommer att tappa sin 
nuvarande funktion i slutet av planperioden till följd av otillräckliga medel för att 
underhålla dem. Trafikverket uppger att de inte kommer att kunna trafikeras på 
samma sätt som tidigare. Tung trafik kan komma att förbjudas på vissa sträckor 
permanent eller olika tider på året. Med tanke på att ca 40 procent av det belagda 
statliga vägnätet klassas som lågtrafikerat kommer naturligtvis det leda till stora 
problem, särskilt i län med stor andel basindustri och tunga transporter som 
nyttjar dessa vägar dagligen. I Värmland är 20,3 procent av det statliga vägnätet i 
dåligt eller mycket dåligt skick. 

Hagfors Kommun ställer sig bakom Region Värmlands inställning att en sådan 
konsekvens strider mot det övergripande transportpolitiska målet: ”Det 
övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet.” Det är utifrån det övergripande målet inte acceptabelt 
att låta befintlig infrastruktur förfalla så att den inte kan nyttjas av de som bor och 
verkar i hela landet. 

Det torde vara en självklar prioritering att i första hand vårda och utveckla 
befintlig infrastruktur före att investera i nya stambanor om medlen inte räcker till 
både och. Hagfors Kommun ställer sig därför bakom Region Värmlands 
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inställning att nuvarande förslag inte är det bästa för Värmlands och landets 
utveckling och att medlen kan användas på ett bättre sätt.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2022-01-31
Remissmissiv, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandens förslag på svar på remiss om 
förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.

Beslutet skickas till
i.remissvar@regeringskansliet.se (ärende Dnr I2021/02884)
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se (ärende Dnr I2021/02884)
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
GVA-chef Emil Florell
Utvecklingschef Lars Sätterberg
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Dnr KS/2021:579

§ 20 - Remissyttrande - Värmlands forsknings- och 
innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 
2022-2028 
EU arbetar till del med regionalpolitisk utveckling. En del av detta är det 
regionala stöd som finns via de s.k. strukturfonderna. Värmland ingår där i samma 
geografiska område som Dalarna och Gävleborg. För att ta till av vissa medel från 
dessa fonder ställer EU krav på att det finns en god regional styrning för det som 
kallas smart specialisering. En grundtanke bakom smart specialisering är att fokus 
för utvecklingen i varje region ska läggas på områden där man ser stark potential 
till utveckling och där regionen bedömer att man ligger i framkant av 
utvecklingen. En del i bedömningen är också vilken grad av samverkan som finns 
mellan det offentliga, näringslivet och forskningen. Region Värmland har 
ansvaret för framtagandet av strategin och detta har nu skett i samverkan med en 
mängd olika aktörer. Det är bl. a kommunerna, branschorganisationer som Paper 
Province, IUC Stål och Verkstad, Visit Värmland m fl. och universitet både i och 
utanför Värmland.
Ett förslag har nu skickats på remiss. I strategin har 7 smarta specialiseringar 
pekats ut. Detta har två mer än den hittillsvarande strategin. De två nya rör 
livsmedel och dataspel.
Remissen rör inte frågan om vilka områden som ska vara med utan handlar om 
utformningen och innehållet i övrigt samt också om hur vi som organisation kan 
bidra till genomförandet. Innehållet är mycket omfattande, komplext och relativt 
svårtillgängligt. För Hagfors del kan vi dock konstatera att de områden som är 
viktigast för vår utveckling väl täcks in i det som strategin omfattar. 
Formen för remissvaret är styrt av en gemensam modell där ett antal frågor lyfts 
upp inom tre delar: övergripande syn på strategin, enskilda delar i strategin samt 
slutligen vår organisations medverkan i genomförandet av strategin. I vårt förslag 
till svar har vi koncentrerat oss på korta kommentarer inom avsnitt 1 och 3 (våra 
kommentarer framgår i kursiv stil i remissyttrandet). 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 5
Utvecklingsenhetens skrivelse 2022-01-24
Remissvar Värmlands strategi för smart specialisering
Remissutgåva Värmlands strategi för smart specialisering

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner remissvaret.
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Beslutet skickas till:
Region Värmland (region@regionvarmland.se)
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Dnr KS/2021:627

§ 21 - Remissyttrande - Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Värmland 2022-2033 
(RUN/210480) 
Region Värmland har remitterat förslag till Länstransportplan för Värmlands län 
2022-2033. Länsplanen är en handlingsplan till Värmlandsstrategin och syftar till 
att peka ut konkreta åtgärder för att främja den regionala utvecklingen av 
infrastruktur. De åtgärder som pekas ut ska ha stöd i regionala och nationella mål. 
Ambitionen är att skapa förutsättningar för ett robust, kapacitetsstarkt, säkert, 
tillgängligt och hållbart transportsystem som tillgodoser medborgarnas och 
näringslivets behov av transporter. Grund för prioritering av åtgärder har utgjorts 
av bland annat de transportpolitiska målen Värmlandsstrategin, regeringens 
direktiv samt dialog med kommunerna och övriga berörda aktörer. 
Länsplanen 2022-2033 är en vidareutveckling av planen 2018-2029. Planperioden 
har förlängts med fyra år och har till viss del justerats med hänsyn till nytt 
underlag och anpassningar till pågående processer för stora projekt i länet. 
Planeringsramen för perioden uppgår till 1091 mkr. 
Utpekade vägobjekt samt trimning och åtgärder för trafiksäkerhet är fortsatt högst 
prioriterat i förslaget och står för 52 % respektive 21 % av de planerade 
resurserna. Av de resurser som planen erhåller går ca 1 % till driftstöd för 
Karlstad Airport. 
Regionen bedömer att de åtgärder som pågår samt pekats ut i planen sammantaget 
skapar förutsättningar för regional utveckling och ökad tillgänglighet i Värmland 
samtidigt som planen bedöms bidra till ett mer hållbart transportsystem. 
I det samråd som genomfördes under 2021 konstaterade regionen att “Enligt nya 
kalkyler förväntas vägobjekt i befintlig plan bli betydligt dyrare än de kostnader 
som anges i nuvarande länsplan. Med nuvarande ram på 1 mdr krävs att ca 80 
procent av medlen i planen avsätts till väginvesteringar för att genomföra de 
redan beslutade vägobjekten befintlig plan.”
Hagfors kommun ser därför mycket positivt på den omfördelning som skett där 
utpekade vägobjekt har fått en ökad andel av de avsatta resurserna från 37 % till 
52 % och ställer sig positiv till att omfördelning skett på ett sådant sätt att 
regionalt viktiga åtgärder prioriteras högre än till exempel samfinansiering av 
nationella objekt där andelen minskats från 10 % till 5 %. 
Med de ekonomiska förutsättningar som den kommande perioden innebär har 
andelen för driftbidrag till Karlstad Airport justerats från 4 % till 1 %. Inom 
regionen finns dock ytterligare två flygplatser som är av stor vikt för regionen, 
dessa flygplatser belägna i Hagfors och Torsby har trafikplikt och utgör en viktig 
del av infrastrukturen inte minst för näringslivet i norr. Dessa två flygplatser 
finansieras av respektive kommun samt med statligt bidrag. Det är såklart 
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naturligt att regionen medfinansierar Karlstad Airport i egenskap av delägare, 
men det är inte rimligt att medel för driftbidrag till Karlstad Airport skall hanteras 
på bekostnad av övrig regional infrastruktur, vilket blir en naturlig konsekvens 
om finansieringen ska hanteras inom ramen för Länsplanen. Hagfors Kommun 
anser att regionens finansiering av Karlstad Airport bör utgå ur Länsplanen och 
hanteras av regionen på annat sätt. 
Region Värmland lyfter i remissförslaget att länets mest trafikerade och 
olycksdrabbade vägsträckor har prioriterats för ombyggnation till 2+1 och 
mötesseparering. Regionen nämner i sammanhanget att det innebär att riksväg 61, 
62 samt 63 därför har högst prioritet samt att vägarna förbättras från Karlstad och 
utåt i länet. 
Hagfors Kommun delar regionens uppfattning att riksväg 61, 62 samt 63 behöver 
vara högt prioriterade men vill också lyfta att även andra delar av vägnät, som är 
viktigt för arbetspendling och godstransporter behöver prioriteras mer för att 
undvika problem med trafiken i framtiden. 
Flera regionalt viktiga stråk nämns, bland annat väg 240 som är ett mycket viktigt 
stråk för näringslivet i Hagfors både vad det gäller godstransporter och för att 
främja de mål som finns för arbetspendling och kollektivtrafik. Det kan dock 
konstateras att det i Länsplanen saknas en tydlig prioritering och handlingsplan 
för att skapa förutsättningar för att bibehålla en god infrastruktur och 
trafiksäkerhet för dessa viktiga regionala stråk som inte är riksvägar, särskilt där 
alternativa färdsätt saknas. För att främja fortsatt utveckling i länet är det 
väsentligt att satsningar på dessa regionalt viktiga stråk också prioriteras så att 
nödvändiga åtgärder inte halkar efter på bekostnad av utvecklingen i länet. Det är 
sedan tidigare känt att Trafikverket vid eftersatt underhåll gärna förordar sänkta 
hastigheter med förlängda pendlingstider och försämrad tillgänglighet som 
konsekvens, vilket får negativa konsekvenser för hela länet.
Det framgår av länsplanen att det är prioriterat att fortsatt arbeta med regionala 
stråk för arbetspendling för att utveckla en gemensam arbetsmarknadsregion med 
Karlstad som centralort. Det bör i sammanhanget konstateras att det under flera år 
funnits en tydlig målbild att verka för goda förbindelser mellan kommunerna och 
Karlstad. Detta har vi inom regionen i många avseenden uppnått i dialog med 
såväl kollektivtrafik som myndigheter och det finns nu en utmaning i att bibehålla 
dessa goda förbindelser. Särskilt viktigt är det att föra en dialog kring upprustning 
och prioritering av dessa sträckor som utgör förutsättningarna för dessa goda 
kommunikationer i norr-sydlig riktning då de ofta upplevs hotade av 
Trafikverkets ambition att sänka hastigheten på samtliga sträckor som inte blir 
mötesseparerade. Det behövs en fördjupad dialog med Trafikverket och 
samarbetet för att bibehålla hastigheten och höja standarden på dessa sträckor 
måste förbättras. 
Hagfors Kommun har också i flera sammanhang påtalat vikten av att se över stråk 
för att förbättra förutsättningarna för en tillgänglig region även i öst-västlig 
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riktning inom länet för att stärka möjligheterna till bland annat arbetspendling och 
transporter mellan övriga kommuner och inte enbart mellan Karlstad och 
respektive kommun i länet. Avsaknaden av såväl kollektivtrafik som goda 
förbindelser mellan kommunerna i öst-västlig riktning innebär att såväl 
arbetspendling som kommunala samarbeten om kommunal service försvåras och 
till och med omöjliggörs. En god infrastruktur i flera riktningar är väsentligt för 
att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar region på flera punkter inte 
minst genom att skapa förutsättningar för hållbara transporter, samordning av 
transporter, förbättrad service och ett stärkt näringsliv i hela regionen. 
Sträckor i öst-västlig riktning behöver kartläggas och analyseras och det behöver 
tas fram en plan för hur dessa stråk kan förbättras. Hagfors kommun anser att det 
är en brist att detta inte tydligare framgår och prioriteras i Länsplanen. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 6
Kommunalrådets tjänsteskrivelse 2022-01-25

Förslag på sammanträdet
Göran Eriksson (S) yrkar på följande tillägg: Hagfors kommun vill poängtera 
vikten av att normalt underhåll planeras för Lv 240 och Rv 62 för att inte sänka 
standarden på dessa vägar. Båda dessa vägar är, som tidigare sagts, av mycket 
stor betydelse för kommunens invånare och näringsliv.

Boo Westlund (OR) yrkar på följande tillägg: Sett till Hagfors kommuns behov av 
god och utvecklad transportinfrastruktur vill kommunen tydligt markera behovet 
av ökade satsningar på våra viktiga länsvägar. Hagfors kommun saknar i 
dagsläget järnväg vilket innebär att våra viktiga företag, bland annat inom stål- 
och verkstadsindustri, är helt beroende av förbättrade möjligheter till bra 
vägtransporter. Kommunen är inne i en offensiv utveckling med positiv 
befolkningsutveckling, där möjlighet till bland annat pendling är viktigt för 
kommunens fortsatta utveckling. Satsningar som bidrar till säkrare transporter och 
bibehållen eller höjd hastighet för att minska restider inom länet bör prioriteras.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 
finner bifall för Göran Erikssons (S) och Boo Westlunds (OR) tilläggsyrkanden 
genom acklamation.

Comfact Signature Referensnummer: 31150SE



Sammanträdesdatum Sida 27/43

Protokoll 2022-02-14

Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandens förslag på svar på remiss med 
föreslagna tillägg avseende Länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Värmlands län 2022-2033.

Beslutet skickas till:
region@regionvarmland.se (ärende RUN/210480)
mattias.landin@regionvarmland.se (ärende RUN/210480)
marcus.smedman@regionvarmland.se (ärende RUN/210480)
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
GVA-chef Emil Florell
Utvecklingschef Lars Sätterberg
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Dnr KS/2021:605

§ 22 - Rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten 
2021 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 
nationella myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att
genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner,
enligt åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna 
om genomförandet av sina respektive åtgärder.
Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunerna via
kommunstyrelsen. Förslag på svar från Hagfors kommun har tagits fram
gemensamt av samhällsbyggnadsavdelningen samt miljö- och byggförvaltningen.

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 7
Missiv Vattenmyndigheterna 2021-12-01, Myndigheters och kommuners 
rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 
2016-2021. Dnr: 537-47403-2021
Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021 - svar för Hagfors kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna svar på Frågor till kommunerna för 
rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
2021 för Hagfors kommun för inrapportering till Vattenmyndigheterna.

Beslutet skickas till:
Liisa.larsson@hagfors.se för expediering

Comfact Signature Referensnummer: 31150SE

mailto:Liisa.larsson@hagfors.se


Sammanträdesdatum Sida 29/43

Protokoll 2022-02-14

Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Dnr KS/2022:89

§ 23 - Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan 
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors håller på att ta fram en ny avfallsplan för 
perioden 2022–2030. I processen ingår att kommunen ska besluta om den nya 
avfallsplanen medför någon betydande miljöpåverkan eller ej enligt 6 kap §§ 3 
och 5 miljöbalken. Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap § 1 andra 
stycket miljöbalken att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så 
att en hållbar utveckling främjas

Avfallsplanen förutsätter inte anläggande av sådan verksamhet eller 
genomförande av en åtgärd som anges i SFS 2017:966 § 6 punkt 1 eller i bilagan 
till miljöbedömningsförordningen då inga sådana mål eller krav ställs i den nya 
avfallsplanen. De åtgärder avfallsplanen föreslår bedömer kommunerna ryms 
inom den nuvarande verksamheten och de tillstånd som idag föreligger.
Vid samrådet med Länsstyrelsen i Värmland (2021-09-02), ansågs det inte heller 
att den föreliggande avfallsplan för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och 
Munkfors enligt kap 6 § 6 kan anses ha betydande miljöpåverkan som kräver 
vidare undersökning med automatik.
Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors bedömer därför att 
föreliggande avfallsplan inte medför en betydande miljöpåverkan utifrån 
miljöbalkens syfte. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 9
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2022-01-26

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nya avfallsplanen inte medför någon betydande 
miljöpåverkan.
Beslutet förutsätter att kommunerna Sunne, Torsby och Munkfors kommuner tar 
motsvarande beslut.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
GVA-chef Emil Florell
Driftledare Leif Nilsson
Miljö- och byggavdelningen
Sunne kommun, kommun@sunne.se 
Torsby kommun, torsby.kommun@torsby.se 
Munkfors kommun, kommun@munkfors.se 
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Dnr KS/2022:91

§ 24 - Utställning av Renhållningsordning och 
Avfallsplan 2022-2030 
Enligt Miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en, av kommunfullmäktige 
antagen, renhållningsordning bestående av lokala föreskrifter och avfallsplan där 
kommunens målsättning för avfallshantering framgår. Hagfors kommuns 
nuvarande renhållningsordning togs fram i samarbete med Sunne, Torsby och 
Munkfors kommuner 2011. Avfallsplanen i nuvarande renhållningsordning har 
daterade mål och de lokala föreskrifterna är i behov av uppdatering. 
Samhällsbyggnadsavdelningen har därför tagit fram ett nytt förslag på 
renhållningsordning, gemensamt med Sunne, Torsby och Munkfors kommun.

I renhållningsordningens lokala föreskrifter framgår vilka regler som styr 
avfallshantering i Hagfors kommun. Här framgår bland annat kommunens och 
fastighetsägarnas ansvar. Exempel på vad som regleras i de lokala föreskrifterna 
är vilka regler som gäller för avfallsbehållares placering, tömningsintervall, 
framkomlighet och förutsättningar för undantag. I förslaget till ny 
renhållningsordning har de lokala föreskrifterna en gemensam del för alla fyra 
kommunerna. De regler och tillämpningar som skiljer sig mellan kommunerna 
beskrivs i enskild bilaga för respektive kommun. 
I förslaget till ny renhållningsordning har de lokala föreskrifterna uppdaterats för 
att stämma överens med ändringar i Miljöbalken och Avfallsförordningen. För att 
tydliggöra kommunens regler för avfallshantering har regler som tidigare 
återfunnits i kommunens renhållningstaxa inkluderats i de lokala föreskrifterna. 
Texter i föreskrifterna har ändrats för att förtydliga innebörd och tillämpning, för 
att förenkla handläggning av ärenden. Texter har även ändrats eller lagts till för 
att anpassa föreskrifterna för insamling och hantering av matavfall, samt för nya 
typer av avfallsbehållare som inte var vanligt förekommande när Hagfors 
kommuns tidigare föreskrifter antogs. De ändringar som görs berör bland annat 
tömningsintervall och uppehåll i hämtning av avfall, där de nya föreskrifterna ger 
möjlighet att medge uppehåll under kortare perioder och mindre frekvent tömning 
av vissa typer av avfall.

I avfallsplanen, som sträcker sig från 2022 till 2030, framgår målsättning för 
avfallshantering för Sunne, Hagfors, Torsby och Sunne kommun. En 
sammanfattning av den nya avfallsplanen, jämfört med tidigare avfallsplan, 
återfinns i bilaga 1.

Innan en ny renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan kan antas av 
kommunfullmäktige skall den ställas ut. Detta för att allmänheten ska ha 
möjlighet att ge synpunkter.
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Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 § 10
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-26
Renhållningsordning och Avfallsplan 2022-2030 för SuToHaMu inkl. bilagor
Bilaga 1 Sammanfattning av mål i avfallsplanen
Avfallsplan och Renhållningsordning från 2011

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att renhållningsordningen med föreskrifter och 
avfallsplan ska ställas ut.
Beslutet om utställning förutsätter också att kommunerna Sunne, Torsby och 
Munkfors fattar beslut om utställning av motsvarande dokument.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
GVA-chef Emil Florell
Driftledare Leif Nilsson
Miljö- och byggavdelningen 
Sunne kommun
Torsby kommun
Munkfors kommun
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Dnr KS/2022:83

§ 25 - Policy för representation och uppvaktningar 
En ny policy har arbetats fram som ska ersätta den tidigare riktlinjen, Minnesgåva 
och 50-årsdags riktlinjen. 
Policyn riktar sig till samtliga anställda i Hagfors kommuns verksamheter samt av 
kommunen ägda bolag. 
Policyn anger den norm som gäller för representation, uppvaktning och gåvor i 
Hagfors kommun. Policyn grundar sig på lagstiftningen och ändras då gällande 
lagstiftning förändras. Syftet med policyn är att klargöra Hagfors kommuns 
inställning gällande extern och intern representation samt riktlinjer till anställda 
för att vägleda i dessa frågor som rör representation och uppvaktning av anställd 
personal. 

Policyn har samverkats med samtliga fackliga parter som ställer sig bakom det 
framskrivna förslaget på revidering. 

Handlingar i ärendet
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-24
Policy för representation och uppvaktningar

Beslut
Revidering av policy för representation och uppvaktningar godkänns. 

Beslutet skickas till:
Personalenheten
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Dnr KS/2022:50

§ 26 - Nomineringsanmodan till förtroendepost för 
Agera Värmland 
Hagfors kommun nominerar Pernilla Boström till förtroendepost för Agera 
Värmland med motiveringen att Pernilla har en djup kunskap inom Agera 
Värmlands verksamhetsfrågor och ett brinnande engagemang för mänskliga 
rättigheter. 

Handlingar i ärendet
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-01-31 § 6
Förvaltningssekreterare Malin Qvickers skrivelse, 2022-01-31
Nomineringsanmodan till förtroendeposter för Agera Värmland
Verksamhetsberättelse Agera Värmland 2020
Stadgar Agera Värmland

Beslut
Kommunstyrelsen i Hagfors kommun nominerar Pernilla Boström till 
förtroendepost för Agera Värmland.

Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef

Comfact Signature Referensnummer: 31150SE



Sammanträdesdatum Sida 34/43

Protokoll 2022-02-14

Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Dnr KS/2022:23

§ 27 - Anmälningsärenden 
Dnr KS 2021:2, handling 5613
Ansökan NIU Innebandy ht 2023

Dnr KS 2021:2, handling 5615
Svar till Riksrevisionen angående hur skolpengen fungerar för skolans huvudmän och 
dess elever

Dnr KS 2021:2, handling 6669
Kvalitetsgranskning av det strategiska arbetet med lärares kompetensutveckling

Dnr KS 2022:2, handling 172
Fråga från enskild angående hur garanterar Sveriges skolor att patientsekretessen efterlevs 
för den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan 

Dnr KS 2021:272, handling 5567, 5672
Synpunkt och svar på klagomål på grundskolans verksamhet, betyg för enskild elev

Dnr KS 2021:628, handling 5566
Yttrande angående begäran att få vara inskriven i grundskola i annan kommun än 
hemkommunen  

Kränkningrapporter
Dnr KS 2021:55, handling 113
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, kyrkheden 4-9

Dnr KS 2021:75, handling 87
Återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, förskolan Solrosen

Dnr KS 2021:254, handling 114
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2021:278, handling 88
Återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:330, handling 5571
Återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2021:331, handling 5572
Återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2021:364, handling 89
Återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:365, handling 90
Återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, ÄBC 7-9
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Dnr KS 2021:524, handling 115
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2021:537, handling 6726
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:540, handling 6727
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:542, handling 6728
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:543, handling 6729
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:545, handling 6731
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:546, handling 6733
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:549, handling 6732
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:550, handling 6734
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:551, handling 6735
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:567, handling 6736
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:569, handling 6737
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:570, handling 6738
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:596, handling 6739
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:597, handling 6740
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:598, handling 6741
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
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Dnr KS 2021:600, handling 6663
Återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:601, handling 6664
Återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:603, handling 6742
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:612, handling 45
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, f-3

Dnr KS 2021:624, handling 175
Återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:633, handling 6662
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2021:634, handling 6665
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier och kränkande behandling, Kyrkheden 
4-9

Dnr KS 2021:635, handling 6666
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran 

Dnr KS 2021:636, handling 6667
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran

Dnr KS 2021:637, handling 6668
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran

Dnr KS 2021:638, handling 116, 6672 
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 
4-9

Dnr KS 2021:639, handling 176,  6673
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 
4-9

Dnr KS 2021:643, handling 6745-6746
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, förskolan 
Myran

Dnr KS 2021:646, handling 33
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2021:647, handling 35            
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
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Dnr KS 2021:648, handling 36, 244
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2021:649, handling 37
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:650, handling 38
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2021:651, handling 117
Anmälan, återkoppling och  avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3

Dnr KS 2021:652, handling 118
Anmälan, återkoppling och  avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3

Dnr KS 2021:653, handling 119
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3

Dnr KS 2022:51, handling 128
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran 

Dnr KS 2022:52, handling 129
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran 

Dnr KS 2022:53, handling 132
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:58, handling 195
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola 4-6

Dnr KS 2022:59, handling 196
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola 4-6

Dnr KS 2022:60, handling 197
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3

Dnr KS 2022:61, handling 198
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3

Dnr KS 2022:62, handling 201
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:63, handling 202
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:64, handling 203
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
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Dnr KS 2022:65, handling 204
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:71, handling 245
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:72, handling 246
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:73, handling 249
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:74, handling 250
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:75, handling 251
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:76, handling 252
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:77, handling 253
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:78, handling 254
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:79, handling 255
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:80, handling 256
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9

Frånvaroutredning
Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:501, handling 6761, 
Dnr KS 2021:502, handling 6760
Dnr KS 2021:503, handling 6762, 
Dnr KS 2021:522, handling 6759, 
Dnr KS 2021:523, handling 6758, 
Dnr KS 2021:557, handling 6757, 
Dnr KS 2021:559, handling 6754, 
Dnr KS 2021:560, handling 6756

Avslut av frånvaroanmälan ÄBC f-3
Dnr KS 2021:572, handling 130
Dnr KS 2021:573, handling 131
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Anmälan om utredning av elevers frånvaro, gymnasiet
Dnr KS 2021:631, handling 6271 - 6351, 6353 - 6413, 6415 - 6450, 6452 - 6461, 6516 - 
6625

Dnr KS 2021/49, handling 64
Beslut, IVO avslutar ärendet-IVO

Dnr KS 2021/4, handling 6270
Ändringar rörande avgifter inom äldreomsorg m.m.

Dnr KS 2022/4, handling 19
Kontrollrapport livsmedel-Lillåsen

Dnr KS 2022/4, handling 20
Kontrollrapport livsmedel-Sättragården

Dnr KS 2021/16, handling 6352
Synpunkter och klagomål inom socialtjänst, vård och omsorg

Dnr KS 2022/40, handling 247
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 5689-21

Dnr KS 2021/32, handling 5621
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 5807-21

Dnr KS 2021/32, handling 5622
Värmlands tingsrätt, Dom (deldom) Mål nr T 3613-21

Dnr KS 2022/40, handling 248
Värmlands Tingsrätt, Laga kraft deldom Mål nr T 3613-21

Dnr KS 2021/32, handling 6636
Kammarrätten Göteborg, Beslut Mål nr 5915-21

Dnr KS 2021/32, handling 6743
Advokatfirman Bildt AB, Överklagan

Dnr KS 2022/44, handling 12
Värmlands läns vårdförbund, Protokoll direktionen 211015

Dnr KS 2022/44, handling 11
Värmlands läns vårdförbund, Protokoll direktionen 211202

Dnr KS 2022/44, handling 15
Värmlands läns vårdförbund, Granskning av delårsrapport 2021

Dnr KS 2022/44, handling 14
Värmlands läns vårdförbund, Utlåtande avseende delårsrapport 2021
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Dnr KS 2022/44, handling 13
Värmlands läns vårdförbund, Delårsrapport 2021

Dnr KS 2021/498, handling 61
Region Värmland, följebrev välfärdsteknik

Dnr KS 2021/498, handling 60
Region Värmland, delrapport välfärdsteknik

Dnr KS 2022/11, handling 86
Samverkansavtal mellan Hagfors kommun och Friskvården i Värmland 2022-2024

Ordförandebeslut, omplacering 220129

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

_____  
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Dnr KS/2022:23

§ 28 - Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2022-01-11 tom 2022-02-07

Dnr KS 2021:6, handling 39
Yttrande till Laxå kommun angående interkommunal ersättning för enskild elev

Dnr KS 2021:6, handling 5565
Utökad tid på förskola

Dnr KS 2021:6, handling 6661
Utökad tid på förskola, Prästkragen Råda

Dnr KS 2022:6, handling 40
Delegeringsbeslut - utökad tid på förskolan Prästkragen, Råda

Dnr KS 2022:6, handling 41
Delegeringsbeslut - utökad tid på förskolan Prästkragen, Råda

Dnr KS 2022:6, handling 173, 217, 242, 243
Tjänsteskrivelse beslut om åtgärder gällande undervisningen i gymnasieskolan årskurs 2, 
2022-01-17

Dnr KS 2022:6, handling 174, 216
Tjänsteskrivelse beslut om åtgärder gällande undervisningen i grundskolan klass 4B ÄBC, 
2022-01-16

Dnr KS 2022/8, handling 46
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag december månad 2021 

Dnr KS 2022/8, handling 101
Delegeringsbeslut LSS december månad 2021

Dnr KS 2022/8, handling 102
Delegeringsbeslut Socialpsykiatrin december månad 2021

Dnr KS 2022/8, handling 103
Delegeringsbeslut Vuxengruppen november månad 2021

Dnr KS 2021/8, handling 276
Delegeringsbeslut Vuxengruppen december månad 2021

Dnr KS 2022/8, handling 104
Delegeringsbeslut Familjerätten november månad 2021

Dnr KS 2021/8, handling 275
Delegeringsbeslut Familjerätten december månad 2021
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Dnr KS 2022/8, handling 105
Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen november månad 2021

Dnr KS 2021/8, handling 274
Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen december månad 2021

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2022-01-31 §§ 1-7

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2022-01-31 §§ S 8-14

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-02-01 §§ 1-4

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-02-01 §§ 5-7

Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-02-01 §§ 1-14

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

________
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§ 29 - Information 
Kommunstyrelsens sammanträde inleddes med en presentation från 
verksamhetschef Ann-Sofie Ronacher som informerade om verksamheten inom 
Enheten för sysselsättning och arbete.

Därefter informerade samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm om sina 
verksamheter och föredrog tillsammans med GVA-chef Emil Florell de ärenden 
på dagordningen som låg inom samhällsbyggnadsavdelningens 
verksamhetsområde. 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin gav en information om bland annat 
åtgärdsplaner, elevprognoser samt förslag till övergripande vision för barn- och 
bildning. 

Räddningschef Håkan Finnkvist presenterade handlingsprogram för 
Räddningstjänsten Hagfors 2022-2025.

Socialchef Maria Persson gav en nulägesrapport om verksamheten och 
informerade bland annat om Fritidsbanken, rekrytering, äldreomsorgslag och 
nationell omsorgsplan.

Utvecklingschef Lars Sätterberg föredrog ärendena om revidering av 
Hagforsstrategin, förlängning av beslut gällande resebidrag för eftergymnasiala 
studier och remissyttrande – Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Värmland 2022-2033.

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställde frågan om huruvida 
kommunstyrelsens sammanträden ska hållas digitalt även fortsättningsvis. Man 
kom fram till att åtminstone sammanträdet i mars månad kommer att vara digitalt.  

Jens Fischer påminde också om att blanketter för utbetalning av partistöd bör vara 
administrativa enheten tillhanda så snart som möjligt. Material kommer snarast att 
skickas ut till samtliga partirepresentanter.

Kommunchef Richard Bjöörn informerade om att fortsatt rapportering till 
politiken avseende corona kommer att bli svårt då de flesta restriktioner har lyfts 
och verksamheterna successivt kommer att återgå till det normala. Man kommer 
heller inte testa sig vid symptom i samma utsträckning som tidigare.
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