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Dnr KS/2021:205

§ 25 - Information: Miljööverenskommelsen
Liisa Larsson, Miljö- och naturvårdshandläggare informerade: Den andra
omgången av miljööverenskommelserna är igång och det ska så småningom tas
formella beslut men det blir troligen inte förrän i höst.
Nu under våren ska kommunen peka ut de åtgärdsområden eller åtgärder som
kommunen vill arbeta med framåt. Vi har till den 14 maj på oss att lämna in våra
inriktningar. Vilka åtgärder ser vi behov av att peka ut baserat på just våra
förutsättningar?
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Dnr KS/2021:208

§ 26 - Verksamhets- och budgetuppföljning
kommunledningsutskottet januari-mars 2021
Budget Redovisn
Årsbudget Prognos
jan-mars jan-mars
Kommunledningsutskott

46 435

33 029

178 377

176 430

- varav kommunledningsavdelning
- varav samhällsbyggnadsavdelning

12 579

9 611

63 224

61 277

33 856

23 418

115 153

115 153

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen
(KLA), januari-mars 2021
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i
nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam
förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen
som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från sociala
avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg,
samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är
organiserade i en kommunledningsavdelning med administrativ enhet,
ekonomienhet, personalenhet samt utvecklingsenhet. Sedan 2019-01-01 är
samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet.
Verksamhet
Ekonomienheten - Perioden har präglats av bokslutsarbete avseende 2020 samt

arbete med budget 2022. På helår bedöms ekonomienhetens budget i balans.
Utvecklingsenheten - Pandemin påverkar fortsatt vår möjlighet att genomföra

aktiviteter och arrangemang. Svenska rallyt fick t ex inte tillstånd att genomföras i
år. För kommunens del medför detta att ett av våra största arrangemang ställts in.
Ekonomiskt betyder detta en positiv budgetavvikelse men i nuläget prognostiseras
inget överskott utan en särskild rapport kommer presenteras för politiken för att
avgöra hur vi bäst jobbar vidare med dessa resurser för att öka kommunens
attraktivitet. Vi vet nu också att rallyt fr om 2022 kommer att flytta från Värmland
vilket gör att frågan om hur vi jobbar vidare med att finna nya vägar inte bara
gäller i år utan löpande framåt.
Mötena kring platsbaserad utveckling baserad på en nära dialog med enskilda och
föreningar i våra huvudorter Råda, Sunnemo, Ekshärad, Gustavsfors och Hagfors
genomfördes under hösten/vintern. Nu har en uppföljningsträff kring dessa
genomförts. Kommunstyrelsen fick en särskild information om arbetet i april.
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För att ta nästa steg i utvecklingen av Hagfors som nod inom robotisering och
additiv tillverkning har ett särskilt utvecklingsprojekt, Smart industricenter
Värmland i Hagfors, påbörjats. Vi kan genom detta lägga extra resurser på
uppbyggnaden av ett regionalt utbildnings-, utvecklings-, test- och democenter I
Hagfors. Ett mer samlat arbete kring våra centrummiljöer har påbörjats. En del av
detta är bl. a att det pågår ett arbete med att f fram ett förslag till hur området vid
Hagforsparken ska tillvaratas på ett bättre sätt.
Utvecklingsenheten är också projektägare för Leaderprojektet “Mera mångfald
med maten” som syftar till att stärka och stimulera den lokala odlingen och
ytterligare öka förutsättningarna för att upphandla lokalt producerade livsmedel.
Förslag till nya styrdokument och målsättningar inom kommunikationsområdet
har påbörjats. Planen är att vi under första halvåret ska ta ställning till ett förslag
om att införa ett intranät i kommunen.
Personalenheten - Personalenheten har fortsatt arbeta aktivt för att säkerställa

bemanningen inom individ- och omsorgsavdelningens verksamhet.
Personalenheten har bevakat och utvecklat rutiner och riktlinjer utifrån covid-19.
Digitaliseringen fortgår och arbetssättet och resurser gällande timecare pool har
strukturerats om med införandet av tillägget Lediga jobb. Implementering av
modulen Folkbokföring pågår. Personalspecialist har ansvaret som tf personalchef
t o m juni -21. Rekrytering av vikarie personalspecialist pågår liksom rekrytering
av vikarie bemannings- och löneadministratör samt rekrytering, med anledning av
pensionsavgång, av löneadministratör.
Administrativa enheten - Leveranser av IT-utrustning är fortfarande ett problem

på grund av rådande Corona Pandemi. Nya beställningar av IT-utrustning till
elever och lärare planeras att genomföras under april månad för leverans till
höstterminen år 2021.
En ny app av Lex meeting för utskick av handlingar till våra politikers Ipad:s har
installerats under april månad. Behovet av digitala möten kvarstår utifrån rådande
pandemi. Mötesformen har i huvudsak fungerat bra dock har problem förekommit
i samband med utskick av handlingar som vi hoppas ska minimeras i samband
med uppgraderingen till en ny app.
Administrativa enheten påvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden
januari-mars år 2021 med 458 Tkr vilket till stor del kan förklaras av avvikande
periodisering. På helår bedöms administrativa enhetens budget i balans.
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Ekonomiskt resultat
Verksamheter, tusental kronor (tkr)

Budget Redovisn
jan-mars jan-mars

Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelse

Års- Prognos
budget
helår

626

623

2 494

2 494

Partistöd

92

0

371

371

Revision

141

82

564

564

5 349

5 465

22 775

22 775

2 197

1 641

8 792

8 792

981

440

3 715

3 649

Näringslivsutveckling inkl. EU-projekt

597

454

2 390

2 390

Information, marknadsföring, turism

267

259

1 061

1 061

2 304

2 080

9 195

9 195

0

448

0

0

Anslag för oförutsedda behov

25

0

298

298

Jämförelsestörande kostnad

0

−1 881

1 000

−881

0

0

10 569

10 569

12 579

9 611

63 224

61 277

Kommunledning och gemensam adm.
Gemens. verksamheter och
Servicefunktioner
Föreningsstöd och övrigt stöd

Räddningstjänst
Rivningskostnader

Reserverat till löneökning
Summa KLA

Sammanfattning
För perioden januari - mars 2021 redovisar KLA 9 611 tkr i utfall. Budget för
samma period är 2 968 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett
överskott mot budget på 1,9 mkr. Anledningarna till avvikelsen avseende
perioden januari till och med mars är flera. Stora delar av avvikelsen kan härleda
till periodiseringar vilka kommer att jämnas ut under året samt det faktum att alla
ombokningar efter årsbokslutet ännu inte är genomförda. Orsaken till ett bättre
årsresultat är dock i princip enbart en. Under perioden har vi fått ersättning för
“höga sjuklönekostnader” för januari och februari. Ersättningen fås som del av
kompensation för coronapandemin och kommer, förutsatt att vi i övrig
verksamhet har “höga sjuklönekostnader”, kompenseras till och med april månad.
Storleken på framtida kompensation är inte möjlig att beräkna varför endast
januari-februarikompensationen om 1 881 tkr tagits med i prognosen.
Årsbudgetramen per 2021-03-31, för KLA är 63 224 tkr. Prognos för helår är 61
277 tkr d.v.s. 1,9 mkr lägre nettokostnader än budgeterat.
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Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen
(SBA), januari-mars 2021
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 följer budget för perioden. Inkomstbortfall gällande
flygplatsavgifter för linjefart januari till och med uppstarten i april kan komma att
påverka resultatet negativt längre fram under året. Investeringar har gjorts
avseende fordon/maskiner, en fyrhjuling samt begagnad åkgräsklippare köpts in.
Serviceenheten: Serviceenheten går något bättre än budget för perioden. Saknas

intäkter för måltider, personalkaffe samt EU-bidrag som ännu inte kommit in.
Kostnaden för livsmedel ligger något lägre än budget.
Fastighet: Verksamheten går totalt bättre än budget för perioden, främst på grund

av mindre aktiviteter i våra lokaler under pandemin. Renovering av badhuset där
alla tre bassängerna renoveras och ett tredje tillgänglighetsanpassat
omklädningsrum anordnas pågår, och beräknas vara färdigställt under sommaren
2021. Häggården har slutbesiktats och de sista justeringarna inför infytt pågår.
Upphandling av entreprenör för ombyggnation av ÄBC, ny entré Biblioteket,
lärcenter och utbyggnad av köket är klar och en byggstart beräknas påbörjas
under maj/juni månad
Gata och park: Årets första månader har varit relativt snörika.

Vinterväghållningen har utförts enligt plan och följer budget. Sandupptagning
pågår. Övriga delar av verksamhetens arbete, som är mer knutet till vår- och
sommarsäsongen, har inte påbörjats ännu. Underhåll av lekplatser, badplatser,
vägar och utemiljö sköts utifrån framtagen plan. Underhåll av broar ligger efter i
plan på grund av ett större behov av utredning och tillstånd än vad som förväntats.
Flera större åtgärder för broar planeras under 2021.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamheten: Underhåll av ledningsnät går enligt plan. Renovering av de
större avloppsreningsverken, för att säkerställa reningsprocessen av
avloppsvatten, pågår och beräknas vara klart under våren.
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Arbete med VA-plan, förslag till ny VA-taxa samt utredning för framtida åtgärder
på Lappkärrs reningsverk pågår. Tillståndsansökan för vattenuttag på de mindre
vattenverken har påbörjats, samråd ska ske under 2021
Avfallsverksamheten: Avfallsenheten erbjuder nu källsortering av matavfall i

delar av Hagfors kommun. Arbetet med att utöka källsorteringen fortsätter under
året och under kommande år. En inventering av renhållningsabonnemang inom
Hagfors kommun pågår sedan tidigare. Översyn av taxan blir nödvändig när fler
hushåll i kommunen fått möjlighet att källsortera matavfall.
Ekonomiskt resultat
Budget
janmars

Redovisn
jan-mars

Årsbudget

Prognos
helår

3 056

2 476

12 636

12 636

1 822

1 276

3 020

3 020

Fastighetsenheten

11 878

6 619

48 631

48 631

GVA Avgift- och Skattefinans.

10 513

6 069

20 789

20 789

Verksamheter, tusental
kronor
Samhällsbyggnadschef


varav Flygplatsen



varav Avfall

1 711

1 683



varav VA

2 668

577



varav Gata/Park

4 831

3 527

15 423

15 423

8 409

8 254

33 097

33 097

Serviceenheten


varav Kost

5 614

5 567

22 309

22 309



varav Städ

2 795

2 687

10 788

10 788

33 856

23 418

115 153

115 153

S:a Samhällsbyggnadsavd.

I denna uppföljning är inte interna fördelningar såsom internhyra, kost och städ
med. Kapitalkostnader finns med i budget men inte i redovisning.
Sammanfattning
Verksamheten följer plan, dock märks pågående epidemi både positivt och
negativt. Rådande situation med pandemin har medfört ökade kostnader för
förbrukningsmaterial jämfört mot vad som budgeterats samtidigt som det också
påverkar delar av verksamheten som inte kan genomföras som planerat eller som
påverkas på annat sätt.
Förslag till åtgärder: Inga åtgärder i nuläget
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Handlingar i ärendet
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-04-27.
Förslag till beslut
Rapporten godkänns.
Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2021:261

§ 27 - Ytterligare bidrag till byte av tak på storstugan
vid kyrkstallarna i Ekshärad
Ekshärads Hantverkare är en förening bildad 1985 och har hantverk som
huvudsaklig inriktning. Man tillverkar i flera olika material exempelvis stickat,
virkat, träsnide, luffarslöjd, vävda mattor med mera. Föreningens inkomster består
till största del av medlemsavgifter och används till annonsering, material och visst
underhåll. Man bedriver sin verksamhet vid Kyrkstallarna i Ekshärad under
perioden juni - augusti samt december med försäljning av hemslöjd, stallarna ägs
och underhålls av Svenska kyrkan men “Storstugan” ägs av föreningen som också
står för underhållet på den.
Ekshärads Hantverkare ansökte om medfinansiering från Hagfors kommun på 29
236 kronor vilket beviljades. På grund av ärendets art beviljades man endast 30
procent från Länsstyrelsen, Fonderade bygdemedel (man hade räknat med fullt
stöd på 60 procent), vilket innebär att man saknar 22 000 kronor för att kunna
genomföra projektet. Man ansöker nu om de 22 000 kronor som saknas från
Hagfors kommun.
Handlingar i ärendet
Förening- & Evenemangssamordnare, Leo Larssons skrivelse 2021-04-27
Ansökan från Ekshärads Hantverkare
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar Ekshärads Hantverkare medfinansiering på
22 000 kronor för ovanstående investering under förutsättning att övrig
finansiering löses och arbetet genomförs inom 12 månader från
beslutsdatum. Kostnaden belastar Utvecklingsenhetens konto 32450
Beslutet skickas till:
Ekshärads hantverkare
Förening- & Evenemangssamordnare Leo Larsson
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Dnr KS/2021:260

§ 28 - Ansökan om ytterligare medel till ommålning av
Brostugan, Hagfors
DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad är en lokalförening bildad 1957 och har i
dagsläget ca: 50 medlemmar. Verksamheten består av mottagande av
kondoleanser, uthyrning av en bostadslägenhet och lokaler för mötesverksamhet
för föreningar och privatpersoner. En annan central roll i verksamheten är att
bevaka frågor rörande tillgänglighet för rörelsehindrade inom hela kommunen.
Man bedriver sin verksamhet i Brostugan i centrala Hagfors. Från 1 januari 2002
tog man över fastigheten från Hagfors kommun, ett avtal skrevs som reglerar att
DHR ansvarar för inkomster och utgifter fram till 2029, Brostugan är också
kontor för DHR Värmlands distrikt.
DHR ansökte om medfinansiering från Hagfors kommun på 36 000 kronor vilket
beviljades. På grund av ärendets art beviljades man endast 30 procent från
Länsstyrelsen, Fonderade bygdemedel (man hade räknat med fullt stöd på 60
procent), vilket innebär att man saknar 27 000 kronor för att kunna genomföra
projektet. Man ansöker nu om de 27 000 kronor som saknas från Hagfors
kommun.
Handlingar i ärendet
Förening- & Evenemangssamordnare, Leo Larssons skrivelse 2021-04-27
Ansökan från DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad 2021-04-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad ytterligare
medfinansiering på 27 000 kronor för ovanstående investering under förutsättning
att övrig finansiering löses och arbetet genomförs inom 12 månader från
beslutsdatum. Kostnaden belastar Kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter.
Beslutet skickas till:
DHR Hagfors-Munkfors-Filipstad
Förenings- och evenemangskoordinator Leo Larsson
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Dnr KS/2021:241

§ 29 - Huvudöverenskommelse HÖK 21 med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation – träffade den 7 april 2021 en Huvudöverenskommelse,
HÖK 21, med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande
bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. I den bifogade
redogörelsen till detta cirkulär finns ändringar och nyheter i överenskommelsen
beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor. Nedan följer en
redovisning i punktform av överenskommelsen.




















Avtalsperioden omfattar tiden 2021-04-01 – 2024-03-31. Avtalet är inte
uppsägningsbart i förtid.
Avtalet löper utan angiven nivå för löneökningar under hela avtalsperioden.
AB 20 i lydelse 2020-11-01 gäller från och med 2021-04-01.
Inom ramen för Reformvård och samråd kommer centrala parter ta
gemensamt ansvar för särskilt angelägna frågor inom en rad aktuella
områden.
Uppföljning och analys efter avslutad löneöversyn ska genomföras.
Avtalet ställer krav på att alla arbetsgivare ska ta fram en plan för lokalt
arbete med strategisk kompetensförsörjning. Planen ska processas i
samverkan och finnas på plats senast 2022-03-31.
Centrala parter kommer att genomföra partsgemensamma arbeten under
avtalsperioden med syfte att stötta det lokala arbetet med
kompetensförsörjning.
Avtalets bilaga 6 har fått nytt innehåll med Centrala parters syn på
förutsättningar för en ändamålsenlig arbetsorganisation.
Ett engångsbelopp på 2 000 kr utges till månadsavlönade arbetstagare som är
medlemmar i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund. Beloppet avlöser
tidigare värde i bilaga 6. Allmänna bestämmelser (AB)
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd omfattas från och
med 2021-04-01 av AB 20 i lydelse 2020-11-01, se cirkulär 20:61.
Bilaga M
Förändringar har gjorts i bilaga M gällande övertid, avstämningsperioder för
årsarbetstid, förtydligande av förtroendearbetstid.
En ny bestämmelse om lovskola har tillförts.
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Handlingar i ärendet
T.f. personalchef Helena Sjöös tjänsteskrivelse 2021-04-27.
SKRs cirkulär 21:16
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att på rekommendation av Sveriges
Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisations styrelse att besluta, med anledning av träffad
Huvudöverenskommelse, HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning från och med 2021-04-01, att anta
bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 21, samt att efter
framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 21 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Beslutet skickas till:
Personalenheten
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Dnr KS/2021:233

§ 30 - Politiskt initiativ – avgiftsbefrielse med
anledning av corona
Precis som förslagsställarna skriver har delar av vår näring påverkats kraftigt av
pandemin. Den bransch som i hela Sverige och lokalt här i Hagfors drabbats värst
är besöksnäringen om vi i den räknar in såväl handel, restauranger som enskilda
företag och föreningar/organisationer som jobbar med arrangemang.
Kommunen har också aktivt jobbat med att stötta den här typen av verksamheter.
En grundförutsättning har varit att vi löpande följt utvecklingen och haft dialog
med enskilda företagare, föreningar och organisationer kring deras situation. I
några fall har det lett till att vi också stöttat med information och hjälp för att de
ska kunna ta del av de statliga insatser som finns och som inte alltid är enkla att
förstå eller söka.
Kommunen och Hagforshem har också i några fall gett hyressubventioner utifrån
de möjligheter som funnits i lagstiftningen. Ekonomiskt har vi också varit
generösa med att ge anstånd för företag som hamnat i likvida bekymmer. På
liknande sätt har vi också varit beredda att betala kommunens fakturor snabbare
om företag önskat det och de bedömts ha en besvärlig likvidsituation.
Främst har vi fokuserat på att jobba med generella åtgärder som gynnar på
bredden i samhället och kanske särskilt då de näringar som varit hårdast
påverkade. För handeln- och restaurangnäringen har det nya digitala presentkortet
varit en prioriterad fråga och fram till dags dato har det genererat nära 3,5 mnkr i
pengar som bara kan konsumeras i vår lokala näring. Tillsammans med den bonus
som beslutades redan i fjol vår innan presentkorten fanns på plats är värdet av
kommunens personalgåvor c:a 2 mnkr. Till detta ska läggas att kommunen
finansierat stora person- och uppstartskostnader för att gå i gång själva
presentkorten. Inom besöksnäringen har vi genomfört särskilda insatser och
kampanjer för att nya målgrupper ska upptäcka de möjligheter som finns hos våra
företag.
När det gäller de förslag som föreslås i det politiska initiativet behöver vi först lite
grundfakta. De avgifter för tillsyn som tas ut av kommunen grundas på
kommunens självkostnad. Kommunens tillsyn är inte heller en frivillig
verksamhet som vi kan avstå från att utföra utan den styrs till stor del av EUlagstiftning. De områden som främst påverkar de näringar som nämns i initiativet
är livsmedels- samt alkohol- och tobakstillsynen.
Livsmedelstillsynen är den verksamhet som berör flest. Detta är också den
verksamhet som är hårdast reglerad genom förordning från EU. Denna tillsyn
måste genomföras och den ska avgiftsfinansieras. Avgiften kan justeras om den
verksamhet som kontrolleras förändrats i en sådan omfattning att riskerna i
verksamheten bedöms vara lägre än tidigare. I kommunen berörs c:a 140
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verksamheter (här ingår kommunens egna verksamheter som hanterar livsmedel)
av livsmedelstillsyn och under 2020 fick vi in 289 000 i intäkter från den
verksamheten.
Avgifterna inom alkohol- och tobaksområdena är inte lika hårt reglerade.
Grundprincipen är densamma d v s verksamheterna ska finansieras via avgifter
som utgår från självkostnad men möjligheterna till avsteg är större. Avgiften för
alkoholtillsyn är delvis rörlig och baseras på såld volym och under 2020 fick
kommunen in 62 000 kronor fördelat på 15 företag. För tobakstillsynen,
inkluderar också receptfria läkemedel och folköl, var motsvarande belopp 80 000
kronor fördelat på 14 företag.
I initiativet lyfts också avgifterna för markupplåtelser för t ex uteserveringar och
torghandel upp. Omfattningen av dessa är oerhört begränsad i Hagfors. I
dagsläget finns en egentlig markupplåtelse av allmän plats samt två arrenden. När
det gäller torghandel är årsavgiften för ett Hagforsföretag 1000 kronor. Slopade
upplåtelseavgifter är kan utifrån den här bilden knappast ses som en generell
åtgärd.
För att ytterligare komplettera bilden av avgifter bör vi också konstatera att det
inte finns några parkeringsavgifter för besökande och kommuninvånare som
besöker vår handel och våra restauranger. Just parkeringar och parkeringsavgifter
lyfts ofta fram som hinder för en bra utveckling när man pratar med olika
centrumaktörer.
Sammantaget konstaterar vi att de avgifter som kan efterskänkas ett enskilt år har
relativt liten ekonomisk effekt jämfört med de insatser kommunen gjort på andra
sätt. För en enskild aktörer kan givetvis varje krona ha betydelse men utifrån ett
generellt branschperspektiv är det reella värdet begränsat. En nedsättning av
avgifter får inte heller ske på bekostnad av minskad tillsyn utan då måste miljöoch byggnämnden kompenseras ekonomiskt.
Handlingar i ärendet
Utvecklingsenhetens skrivelse, 2021-04-28.
Socialdemokraterna Hagfors skrivelse 2021-04-07.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 ska inga årliga tillsynsavgifter debiteras
till externa aktörer inom offentliga livsmedelskontroll, receptfria läkemedel,
serverings-, tobaks-, och folkölstillsyn. Miljö- och byggnadsnämnden ska i
samband med bokslutet 2021 kompenseras för det intäktsbortfall detta medför.
Beslutet skickas till:
Miljö- och byggnämnden
Socialdemokraterna Hagfors
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Dnr KS/2018:398

§ 31 – Medborgarförslag 1 om uppsättning av
välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad
Tack för förslagen om marknadsföring genom skyltning vid infarten till
Ekshärad.
Vill börja med att be om ursäkt för att svaret dröjt. När det gäller själva syftet med
förslagen delar vi helt synen på att vi ska synas och vara välkomnande.
Frågan om skyltar är också en återkommande fråga som utretts i kommunen flera
gånger. Det har handlat om både typen av skyltar, dess placering, syfte samt drift
och underhåll.
Kommunen ansvarar idag för en digital skylt som står efter riksväg 62 i höjd med
flygplatsen. På denna kan vi informera om aktuella händelser eller nyheter.
Placeringen är vald utifrån att den täcker upp en stor del av den trafik som sker
både inom och genom kommunen.
Sedan tidigare finns också mer traditionella skyltar men dessa har över tid slitits
ner. För ett par år sedan undersöktes möjligheten att sätta upp skyltar vid
kommunens olika infarter. Denna tanke lades dock ner då de arrenden som
begärdes från markägare bedömdes vara alltför högt. Det har sedan dess också
tittats på andra möjligheter att lösa skyltning genom samverkan med flera aktörer
men intresset har visat sig vara relativt svagt.
Vi jobbar löpande med att se över våra tätortsmiljöer för att skapa en attraktiv och
levande bygd. De kan handla om allt från belysning och blommor till samtal med
fastighetsägare för att vi gemensamt ska erbjuda trivsamma miljöer att besöka, bo
och verka i. Utifrån de relativt höga kostnaderna som arrenden och framställning
av skyltar medför prioriterar kommunen inte Välkomstskyltar i nuläget. Vi
släpper dock inte tanken utan vi fortsätter ta med oss frågan i det fortsatta arbetet.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers tjänsteskrivelse, 2021-04-27.
Medborgarförslag 2018-10-18
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Utvecklingsenheten
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Dnr KS/2019:74

§ 32 - Medborgarförslag 2 angående skylt vid infarten
till Ekshärad
Tack för förslaget om marknadsföring genom skyltning vid infarten till Ekshärad.
Vill börja med att be om ursäkt för att svaret dröjt. När det gäller själva syftet med
förslagen delar vi helt synen på att vi ska synas och vara välkomnande.
Frågan om skyltar är också en återkommande fråga som utretts i kommunen flera
gånger. Det har handlat om både typen av skyltar, dess placering, syfte samt drift
och underhåll.
Kommunen ansvarar idag för en digital skylt som står efter riksväg 62 i höjd med
flygplatsen. På denna kan vi informera om aktuella händelser eller nyheter.
Placeringen är vald utifrån att den täcker upp en stor del av den trafik som sker
både inom och genom kommunen.
Sedan tidigare finns också mer traditionella skyltar men dessa har över tid slitits
ner. För ett par år sedan undersöktes möjligheten att sätta upp skyltar vid
kommunens olika infarter. Denna tanke lades dock ner då de arrenden som
begärdes från markägare bedömdes vara alltför högt. Det har sedan dess också
tittats på andra möjligheter att lösa skyltning genom samverkan med flera aktörer
men intresset har visat sig vara relativt svagt.
Vi jobbar löpande med att se över våra tätortsmiljöer för att skapa en attraktiv och
levande bygd. De kan handla om allt från belysning och blommor till samtal med
fastighetsägare för att vi gemensamt ska erbjuda trivsamma miljöer att besöka, bo
och verka i. Utifrån de relativt höga kostnaderna som arrenden och framställning
av skyltar medför prioriterar kommunen inte Välkomstskyltar i nuläget. Vi
släpper dock inte tanken utan vi fortsätter ta med oss frågan i det fortsatta arbetet.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2021-04-27.
Medborgarförslag 2019-11-30.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Utvecklingsenheten
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Dnr KS/2021:20

§ 33 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet
2021-05-04
KS/2005:207,Avtal om upplåtelse av lokal Brostugan, Hagfors
KS/2018:183,Information och råd för kommuner gällande den nya
bärighetsklassen BK4
KS/2018:183,Information BK4
KS/2018:183,SKRrapport BK4informationtillkommuner
KS/2018:187,Yttrande DP Gustavagården
KS/2018:258,Info till KLU 2021-03-30 Hagforsparken - centrummiljöer
KS/2018:337,Remissyttrande Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland
2022–2026 och Målbild för kollektivtrafik i Värmland 2040
KS/2019:284,Förmedlingsuppdrag försäljning Hantverkaren 12, Primus
KS/2019:284,Köpehandlingar Hantverkaren 12, Primus
KS/2019:359,Yttrande av Naturvårds- och friluftsplan Hagfors kommun
KS/2019:359,Kalkning Hagfors ca ton
KS/2019:359,Inbjudan granskning Hagfors kommuns Naturvårds- och friluftsplan
KS/2019:522,Avtal om upplåtelse av tillfällig nyttjanderätt, vägen mellan
Gustavsfors och Laggåsen
KS/2019:522,Fastställd vägplan för ny bro på väg 843 över Framsjöns utlopp,
Gustavsfors
KS/2020:351,Hagfors kommuns yttrande Utredningssamråd Stora Ullen
KS/2020:413,Kallelse och föredragningslista årsmöte Föreningen Växtlust
Värmland 2021-04-29
KS/2020:530,Svarsenkät vattenmyndigheterna samråd fc 3 2021-2027 - svar
Hagfors kommun (1)
KS/2021:17,Förändrad ledningsfunktion Hagfors flygplats
KS/2021:17,Kravkvittenslista verksamhetskontroll Hagfors, TSL 2021-839
KS/2021:206,Ansökan kulturmedel kulturverksamhet på äldreboenden i
kommunen
KS/2021:227,Synpunkter på Strandskyddsutredningen SOU 202078
KS/2021:232, Hörsamma UNESCO s Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
KS/2021:232, Hörsamma UNESCO s Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
KS/2021:232, Hörsamma UNESCO s Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
KS/2021:232, Hörsamma UNESCO s Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
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KS/2021:232, Hörsamma UNESCO s Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
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KS/2021:232, Hörsamma UNESCO s Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
KS/2021:232, Hörsamma UNESCO s Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
KS/2021:232, Hörsamma UNESCO s Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
KS/2021:233, Politiskt initiativ avgiftsbefrielse företag 2021
KS/2021:234, Politiskt initiativ feriejobb 2021
KS/2021:234, Politiskt initiativ om lovaktivitetet för barn och unga
KS/2021:237, Önskemål om att rusta upp vid motionsspåren i Vågbacken
KS/2021:237, Svar på Önskemål om upprustning av Vågbacken
KS/2021:65, Yttrande inför revidering av regional transportplan för Värmlands
län 2022-2033
KS/2021:93, Kommunen kommer ej att yttra sig över Remiss angående
Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer
2021:3
2021:1362,Länsstyrelsen Värmland, Inbjudan från landshövdingen till
Uppstartsmöte av Demokratisatsning Värmland
2021:1382,Miljö- och byggnämnden, Förbud mot användning av hiss på Hagfors
2:53, ÄBC
2021:1396,SKR, Inbjudan till Modellkommuner 2021 - Utvecklingsarbete för
jämställd välfärd
2021:1397,Initiativtagare till Upprop för det svenska landskapet, Elbrist i södra
Sverige
2021:1398,Initiativtagare till Upprop för det svenska landskapet, Problemen i
elsystemet är ingen överraskning
2021:1399,Initiativtagare till Upprop för det svenska landskapet, Vindkraftens
brister alltmer uppenbara
2021:1400,Initiativtagare till Upprop för det svenska landskapet, Brev till
Sveriges kommuner Mars 21
2021:1401,Länsstyrelsen Värmland, Beslut enligt miljöbalken för nyanläggning
av fiberkabel mellan Stackerud och Edebäck
2021:1402,Flera avsändare, Hörsamma UNESCO´s Deklaration från 2005 - nej
till vaccinationspass!
2021:1403,Personuppgift Vill att kommunen tar ner tallarna vid Stugvägen i
Ekshärad
2021:1406,Miljö- och byggnämnden, Slutbesked Rivningslov flerfamiljshus,
Grinnemo 2:5
2021:1417, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
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2021:1418, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
2021:1421, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
2021:1422, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
2021:1423, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!
2021:1430,Louise Sjöholm, Info till KLU 210330 Handlingsplan för potentiella
problem på enskilda vattenledningar och vattenföreningar
2021:1439,Värmland Hotel, Ang. vattenläcka vid Värmland Hotell, Uddeholm
2021:1502,Arbetsmiljöverket, Utredning om covid-19 smitta vid Ekshärads
avloppsreningsverk, 2021-03-03
2021:1509,SMP, Miljörapport Lappkärrs avloppsreningsverk 2020
2021:1510,SMP, Miljörapport Lappkärrs avloppsreningsverk 2020 del 2
2021:1511,SMP, Miljörapport Lappkärrs avloppsreningsverk 2020 del 3
2021:1512,SMP/Länsstyrelsen, Miljörapport Holkesmossen 2020
2021:1513,SMP/Länsstyrelsen, Miljörapport Holkesmossen 2020 del 2
2021:1514,SMP/Länsstyrelsen, TD Holkesmossen 2020
2021:1515,SMP/Länsstyrelsen, Miljörapport Holkesmossen 2020 del 3
2021:1569,Edebäcksområdets VSF, Återställning Edebäck efter byte av
gatubelysning
2021:1578, Personuppgift, Tillfartsväg över kommunal mark för att komma till
fastigheter Höje 100, Höje 101, Höje 103, Höje 78
2021:1579,SMHI,Uppdaterad information - Nytt övergångsdatum för förnyade
vädervarningar - 20210406
2021:1583, Personuppgift, Förfrågan om större lokal till salu
2021:1584,Ellevio AB, Påminnelse - Samrådsunderlag KL6061 210226, 2
befintliga luftledningar 52kV
2021:1585,Ellevio AB, Samrådsbrev kommun och företag
2021:1587,Vänersborgs tingsrätt, Vänersborgs TR M 5160-20 Dagboksblad
2021-04-07, ärendet avstängt vatten, Stationsvägen, Uddeholm
2021:1588,Vänersborgs tingsrätt, Vänersborgs TR M 5160-20 Aktbil 36
2021:1589,Vänersborgs tingsrätt, Vänersborgs TR M 5160-20 Aktbil 37
2021:1591,Livsmedelsverket, Hagfors kommun-Dricksvattenrapportering 20172019
2021:1592,Livsmedelsverket, Frågor och svar om dricksvattenrapportering
2021:1593,Region Värmland, Uppdatering om processen smart specialisering i
Värmland
2021:1594,Värmland Hotel, Frågor om obebodda fastigheter i kommunen
2021:1595,Global Assett Sweden, Ang. vattenavstängning Stationsvägen,
Uddeholm
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2021:1596, Personuppgift, Önskemål om att kommunen ska få hit en
storpantarautomat
2021:1597, Personuppgift, Svar på önskemål om storpantsautomat
2021:1605,Edebäcksområdets VSF, Bekräftelse återställning Edebäck
gatubelysning
2021:1607, Personuppgift, Önskemål om översyn av naturreservatet ManaÖrbäcken
2021:1608, Personuppgift, Önskemål om storpantsautomat i Hagfors
2021:1609,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Köket på
Bellmansgården, Grinnemo 1:37
2021:1614, Global Asett Sweden, Svar på brev ang. vattenläcka
2021:1615,Värmland Hotel, Svar på begäran om handlingar
2021:1616,Edebäcksområdets VSF, Bekräftelse återställning Edebäck
gatubelysning
2021:1617, Personuppgift, Tillfartsväg över kommunal mark för att komma till
fastigheter Höje 100, Höje 101, Höje 103, Höje 78
2021:1620,Birdlife, 2021-04-09utskick från BirdLife Sverige takhäckande fåglar i
din kommun
2021:1621,Birdlife, Hur hanteras fåglar som häckar på tak
2021:1634,Sensus, STUV 2020 Hagfors kommun
2021:1635,Sensus, SensusÅrsredovisning2020-12-31
2021:1636,Sensus, Hagfors kommun följebrev
2021:1637,Sensus, Verksamheten 2020 Sensus Västra Sverige
2021:1638,Sensus, Hagfors kommun Verksamhetsberättelse 2020
2021:1639,Sensus, Digitala signaturerSensusÅrsredovisning2020-12-31
2021:1640,Sensus, Från Sensus studieförbund - verksamhet inom Hagfors
kommun 2020
2021:1642, Personuppgift, Fråga om uppsättning av skyltar Biking Värmland
2021:1643, Personuppgift, Fråga om lediga fastigheter i kommunen
2021:1646,SLV,Dricksvattenrapportering Hagfors kommun 2017-2019
2021:1647,Länsstyrelsen Värmland, Inbjudan till samverkansmöte prövningsgrupp Lung-Bjurbäcksälven
2021:1717, Personuppgift, Svar på frågor om Mana
2021:1718,Länsstyrelsen Värmland, Begäran om yttrande - Remiss gällande
förslag till regionalt betydelsefulla vattenförekomster
2021:1719, Personuppgift, Frågor o svar på Material om bortgrävning av lupiner
2021:1720,Liisa Larsson, Illegal tippning vid fornlämningar vid korsningen
Blåklintsvägen/Värmullsvägen?
2021:1723,Jordbruksverket, Ansökan Gårdsstöd 2021
2021:1724, Personuppgift, Fråga om vandringsleden Två-tre toppar i Ekshärad
2021:1725, Personuppgift, Svar ang. vandringsleden Två-Tre toppar Ekshärad
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2021:1728,Länsstyrelsen Värmland, Underlag från uppstartsmöte - LungBjurbäcksälven
2021:1729,Länsstyrelsen Värmland, Vattenkraftens Miljöfond, presentation vid
samverkan
2021:1730,Länsstyrelsen Värmland, Samverkansmöte LungBjurbäcksälven2021-02-03
2021:1731,Länsstyrelsen Värmland, Mötesanteckningar LungBjurbäcksälven2021-02-03
2021:1764,Human Bridge, Human Bridge klädinsamling januari-mars 2021
2021:1765,British Embassy, Ang. utskick av informationsbrev till alla britter
boende i Hagfors kommun
2021:1776, Personuppgift, Synpunkt på virkestransporter längs Sångtorpsvägen,
Hagfors
2021:1780,Naturvårdsverket, Stöd till kommuner om invasiva främmande arter
2021:1788, Personuppgift, Svar på fråga om uthyrning av Sättraskolan
2021:1793,Värmland Hotel, Svar på brev angående vatten Stationsvägen 1
2021:1841,Miljösamverkan i Värmlands och Örebro län, Minnesanteckningar 7
april 2021, Invasiva främmande arter, IAS
2021:1845,Miljö- och byggnämnden, Avgiftsgrupp för livsmedelshantering,
Vattenverket Ullen, Risberg 1:23
2021:1879,Länsstyrelsen Värmland, Viktig information om övergången till ett
förnyat vädervarningssystem
2021:1880,Länsstyrelsen Värmland, Uppdaterad information - Ny
övergångsperiod för förnyade vädervarningar - 20210422
2021:1884, Personuppgift, Fråga om att hålla rent efter strandkanterna i
Gustavsfors
2021:1897,Healthy Cities, Healthy Cities Sverige - en del av WHO
2021:1898,One-Nordic AB, Intrångsersättning Hagfors 2:166
2021:1900,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Vattenverket
Ullen, Risberg 1:23
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2021-04-27
Beslut
Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen.
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§ 34 - Information
Kommunchefen redogör för cononaläget i kommunen.
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