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Dnr KS 2018/174 

§ 55 Verksamhets- och budgetuppföljning 

samhällsbyggnadsutskottet januari-juli 2018 

Sammanfattning 

Kostnaderna för livsmedel ligger väsentligt över budget, verksamheten har fått i 

uppdrag att prioritera arbetet med att minska överkostnader. Serviceenheten har 

också drabbats av mycket korttidsfrånvaro och sjukdom vilket påverkar utfallet 

negativt då vikariekostnaderna ligger över budget. Fastighet ligger högt på 

energikostnaderna men bör balanseras mot övriga intäkter och energi-

effektiviseringar på årsbasis. 

Verkssamhet och Nyckeltal 

Skattefinansierad verksamhet 

Flygplatsen: Följer planen verksamhetsmässigt och resandet fortsätter att vara bra 

för året. Flyget har hittills uppnått målen för antalet resande och verksamheten 

bedöms ha ett stabilt kundunderlag. Omtoppningen av landningsbanan är 

förskjuten till nästa sommar. Fortsatt grundvattenutredning ej budgeterad. 

Serviceenheten: Måltidsverksamheten ligger över budget när det gäller 

livsmedelskostnaden. Intäkterna är lägre än budgeterat. Personalkostnaden för 

både måltider och lokalvården ligger bättre till än budget.  Lokalvårdens övriga 

kostnader är även det bättre än budget. 

Fastighet: Fastighet har betydligt högre kostnader för el och fjärrvärme än 

budgeterat för de första månaderna, energikostnaden är för följande månader inom 

ram och lite bättre. Hyreskostnad för Asplundsförskolan (860 Tkr) är ej fakturerad 

vilket gör att resultatet ser bättre ut än det är. Dessutom saknas 

försäkringskostnader om 400 Tkr. 

Gata och park: Verksamheten har på grund av sena rekryteringar och många 

omställningar blivit försenad mot plan. En del projekt förväntas bli dyrare än vad 

som tidigare budgeterats och en del omföringar mellan projekt kommer bli 

aktuellt under hösten. Verksamheten förväntas hålla budget på årsbasis. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten: På grund av fördyrningar inom projekt och brister på VA-

verken ses VA-verken över för en upprustning mot gällande normer. Arbetet med 

nytt datasystem för drift o övervakning har valts och håller på att installeras inom 

VA- verksamheten. Arbetet i Uddeholm med sanering av VA pågår. Pumpar har 

inventerats. 
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Avfallsverksamheten: Verksamheten följer plan. Byggande av strukturen för 

sluttäckningen av deponin pågår. Arbetet med lakvattendammen pågår, en del 

pumpar/material är beställt och arbetet ska färdigställas i höst. Nya skyltar för 

lättare orientering av återvinningscentralen i Hagfors ska beställas och monteras. 

Personal: Frisktal januari-juli redovisas på sammanträdet. 

Ekonomiskt resultat  

Verksamheter, tusental kronor 

Budget  

jan-juli Redovisn. jan-juli 

 

Årsbudget Prognos helår 

     Gator, vägar och parker 10 155 13 217 18 050 18 550 

Idrotts- och fritidsanläggningar 5 784 5 823 10 327 10 327 

Flygplatsen -799 -377 1 383 1 383 

Fastighetsförvaltning -1 186 -2 563 748 748 

Städ- och måltidsverksamhet -305 -503 583 583 

Adm., gemensamt, övrigt 2 192 1 247 7 304 7 304 

Summa skattefinansierat 15 861 16 844 38 395 38 895 

Va 1 239 3 855   
Avfall 1 449 646   
Summa avgiftsfinansierat 2 688 4 501   
TOTALT SAMHÄLLSBYGGNADS- 

UTSKOTTET 
18 549 21 345 38 395 38 895 

Korrigering    38 895 

Kapitalkostnader samt interna fördelningar för hyra, kost och städ är nu inlagda i 

budget och redovisningen. Försäkringar är medräknade i budget men bara delvis 

utfördelade. Årsprognosen ligger efter 7 månader 500tkr högre än årsbudgeten. 

Avvikelsen gäller 500tkr högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning. 

Förslag till åtgärder: Verksamheterna har fått i uppdrag att verka för att ramen 

hålls på årsbasis. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-08-22. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonom Marianne Eriksson 
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Dnr KS 2018/292 

§ 56 Beslut om planbesked gällande ansökan 

omplanbesked för att upprätta detaljplan för 

Miljötvätten(del av fastigheten Hagfors 2:5), Hagfors 

kommun, (Primusparkeringen)   

Sammanfattning 

Hagfors kommun har tagit emot en ansökan om planbesked med avsikt att få svar 

på om Hagfors kommun kan tänka sig att inleda ett detaljplanearbete för att 

upprätta en så kallad frimärksplan i syfte att möjliggöra att en ny verksamhet med 

miljövänlig biltvätt för fordon– benämnd Miljötvätten – kan etableras i Hagfors. 

Placeringen föreslås förläggas på obebyggd mark som är belägen sydväst om 

korsningen Görsjövägen/Kyrkogårdsvägen. Den yta som behövs bör vara minst 

ca.1200 m2 tomtyta. Angöring, in- och utfarter önskas anordnas både mot 

Görsjövägen och Kyrkogårdsvägen. Samordning ska ske med pågående 

planarbete ”Förslag till ny detaljplan till Hagfors tätort” så att trafiksäkra 

trafikflöden kan ordnas även i ett långsiktigt framtidsperspektiv. 

Idag är markytan planlagd som allmän platsmark park/gatuplantering enligt 

gällande stadsplan (17-HAG-17) och består av vegetation (gräs, sly, buskage och 

träd). I väster angränsar markytan till ett område med en gång- och cykelbana som 

är anlagd på före detta järnvägsmark till den numera nedlagda smalspåriga NKLJ-

banan. Den föreslagna användningen förutsätter att allmän platsmark kan övergå 

till kvartersmark och ges lämplig användning som möjliggör Miljötvätten. 

Den föreslagna användningen bedöms i övrigt överensstämma väl med 

angränsande gällande planer (småindustri och hantverk) samt den fördjupade 

översiktsplanen (aktualitetsförklarad 2014). Att föreslå att en så kallad 

frimärksplan upprättas för den aktuella Miljötvätten förutsätter att 

allmänplatsmark övergår till kvartersmark. Exempel på lämplig användning kan 

vara planbestämmelse Z för verksamheter eller G för bilservice, men detta måste 

undersökas närmare och bekräftas under planprocessen. Eftersom allmän 

platsmark berörs kan detaljplaneprocessen behöva ske med standardförfarande 

enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Handlingar i ärendet 

Ansökan daterad 2018-07-16 

Ärendebeskrivning 

Kartor 
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Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-08-21. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att lämna positivt planbesked till Marie 

Jansson Consulting AB, Bomans väg 9, Hagfors, i syfte att inleda ett 

detaljplanearbete för att pröva om en detaljplan kan upprättas för den så kallade 

miljötvätten, i enlighet med ansökan, inom en del av fastigheten Hagfors 2:5 i 

Hagfors. Vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet att ge samhällsbyggnadschef 

i uppdrag att upprätta och ingå planavtal och därtill erforderliga 

överenskommelser i syfte att möjliggöra planläggning och exploatering. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Beställare Jonas Ericsson: jonas.ericsson@ecpairtech.se  

Beställare Marie Jansson: marie.jansson@ecpairtech.se  

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se  

GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se  

Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se  
  

mailto:jonas.ericsson@ecpairtech.se
mailto:marie.jansson@ecpairtech.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:erling.johansson@hagfors.se
mailto:annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS 2016/405 

§ 57 Beslut att anta förslag till detaljplan för ”Cirkus-

platsen” (2:194 samt del av Hagfors 2:161), Hagfors 

kommun 

Hagfors kommun har, på uppdrag av beställaren CT Development genom konsult 

Torbjörn Almroth, upprättat antagandehandlingar daterade 2018-08-17 till Förslag 

till DETALJPLAN FÖR CIRKUSPLATSEN (Hagfors 2:194 m fl.), HAGFORS 

KOMMUN. 

Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 

2010:900.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny handelsetablering vid Cirkusplatsen, 

norr om Parkvägen, väster om Uvån i Hagfors. Den nya handeln förläggs bakom 

befintlig handel Lidl, öster om befintligt bostadsområde Abborrtorpsvägen.   

Sammanfattning av ärendet  

Planen berör fastigheterna Hagfors 2:161 (Hagfors kommun) och Hagfors 2:194 

(Lidl KB). Några betydande allmänna intressen bedöms inte beröras utöver att 

strandskyddet mot Uvåns västra strandområde föreslås upphävas i en mindre del i 

syfte att möjliggöra parkering.   

Enligt tidigare beslut har behovsbedömning gjorts och planen bedöms inte 

medföra någon betydande miljöpåverkan så som avses i plan- och bygglagen, 

miljöbalken eller förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte upprättas. 

Detaljplanen har genomgått samråd och granskning. 

I bifogat granskningsutlåtande anges hur bearbetning skett med anledning av de 

inkomna synpunkterna. I bilagan sammanställs de skriftligen inkomna 

synpunkterna åtföljda av Hagfors kommuns kommentarer till hur synpunkterna 

bemötts.   

I övrigt har inga större ändringar skett från granskningshandlingarna. 

Kompletterande åtgärder och utredningar som krävs under genomförandet 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförande påbörjas. En ny fastighet 

avses bildas för den nya handelsverksamheten (enligt exploaterings-avtal). Idag 

utgör marken en del av den kommunägda fastigheten Hagfors 2:161. 

Det framgår av planbeskrivning och PM grundläggning av nybyggnad för handel 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 9/28 

  

2018-08-28 

 

  

Samhällsbyggnadsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

(2017-06-26) att exploatören, under genomförandet i samband med fortsatt 

projektering, skall ansvara för, ta initiativ till och bekosta dels en kompletterande 

utredning om markstabiliteten mot omgivande icke utfylld mark och dels en 

riskanalys avseende vibrationer som intilliggande bebyggelse kan påverkas av. 

Handlingar i ärendet 

Planhandlingar till antagande: 

Tjänsteskrivelse 2018-08-20 beslut att anta detaljplan 

Granskningsutlåtande med bilaga 2018-08-17 

Plankarta, antagandehandling 2018-08-17 

Planbeskrivning, antagandehandling 2018-08-17 

Tidigare beslutade planhandlingar: 

Grundkarta 

Behovsbedömning 

Fastighetsförteckning 2017-05-02 

Geotekniskt PM 2003-08-06 

PM grundläggning av nybyggnad för handel 2017-06-26 

Naturvärdesbedömning 2018-02-26 

Samrådsredogörelse 2018-03-19 

Tidigare beslut: 

Beslut om granskning Kommunstyrelsen § 44 2018-04-09. 

Beslut om samråd Samhällsbyggnadsutskottet § 80, 2017-09-26. 

Beslut om planbesked Samhällsbyggnadsutskottet § 2, 2017-01-31. 

Övriga dokument: 

Hagfors kommuns översiktsplan/Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998, 

aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige § 50 2014-05-26. 

Hagfors kommuns trafiknätsanalys beslutad av Kommunstyrelsen § 28 2000-03-

14. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtandet 2018-08-17 

enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt anta Förslag till detaljplan för 

Cirkusplatsen 2018-08-17 enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen och upphäva 

dess motsvarande område i gällande detaljplan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

  

Beställare CT Development: th@h-retail.se  

mailto:th@h-retail.se
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Konsult Torbjörn Almroth: torbjorn.almroth@torsby.se  

Lidl Sverige KB, Jimmy Lekensjoe: jimmy.lekensjoe@lidl.se  

Lisbeth Aurén, Abborrtorpsvägen 2, Hagfors 

GVA-chef/samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se  

GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se  

Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se  

Lantmäteriet: kristina.lindqvist@lm.se  

Trafikverket: trafiverket@trafikverket.se  

Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se  

Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se  
  

mailto:torbjorn.almroth@torsby.se
mailto:jimmy.lekensjoe@lidl.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:erling.johansson@hagfors.se
mailto:varmland@lansstyrelsen.se
mailto:kristina.lindqvist@lm.se
mailto:trafiverket@trafikverket.se
mailto:miljo.bygg@hagfors.se
mailto:annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS 2018/317 

§ 58 Förslag till avsteg från skogsbruksplanen 

angående avverkning i Staffaskogen 

Den 10 maj 2018 inkom information att en avverkning i Staffaskogen pågick. 

Denna stoppades omedelbart den 14 maj, man hade då avverkat 900 kubikmeter 

av de totalt 2000 planerade. 

Enligt skogsbruksplanen är Staffaskogen uppdelat i NS område (naturvård med 

skötsel), PF område (produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn) och PG område 

(produktionsmål med miljöhänsyn) med slutavverkning 2018. Enligt besked från 

skogsstyrelsen vad gällde avverkningsanmälan får avverkning starta som tidigast 

2018-05-02.  

På grund av bristande kommunikation mellan kommun och förvaltare påbörjades 

en slutavverkning trots att Staffaskogen är en tätortsnära rekreationsskog med 

mycket höga sociala värden. I naturvårdsplanen finns mål och strategier för 

tätortsnära skog, bland annat ” tätortsnära skog ska vara tillgänglig för vandring 

och andra friluftslivsaktiviteter, vilket innebär att avverkning ska ske med största 

hänsynstagande. Skogen ska skötas på ett sådant sätt att den inbjuder till 

rekreation samtidigt som naturvärden ökar. Död ved ska sparas och stigar ska 

bevaras. 

Hagforsstrategin En av styrkorna som lyfts fram i Hagforsstrategin är Naturens 

kraft vilket bland annat syftar på den mentala kraft vi hämtar när vi vistas i den 

för motion eller rekreation. Naturen, landskapet och kulturmiljön är viktiga delar 

för Hagfors identitet och attraktivitet. Ett av de prioriterade områdena i 

Hagforsstrategin är En god grön kommun vilket bland annat innebär att ”alltid ha 

nära till skog och bra vatten, med tätortsnära naturreservat att utnyttja”. En av 

åtgärderna för att uppnå En god grön kommun är att vi behöver bli bättre på att 

lyfta fram de möjligheter som finns att besöka och vara i naturen, både för boende 

och för turister. Kommunen behöver arbeta aktivt med naturvård för att 

säkerställa tillgängligheten till naturen på lång sikt. Ett annat prioriterat område 

Livskvalitet för alla handlar om att Hagfors kommun skall ha en attraktiv 

livsmiljö genom att vårda, bevara och förbättra bland annat kulturlandskap och 

friluftsupplevelser. 

Den lättillgängliga tätortsnära skogen är otroligt betydelsefull och viktig ur många 

aspekter. Att ha tillgång till en rekreationsskog har positiv inverkan på både fysisk 

och psykiskt välmående hos oss människor, men det även möjliggör livsrum för 

olika ekosystem och biologisk mångfald. 
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Staffaskogen utnyttjas flitigt av många, under hela året. Det finns ett virrvarr av 

promenadstigar, skoterled och cykelled som korsar skogen samt att förskola och 

skola nyttjar skogen i undervisningen. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-08-17. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg i skogsbruksplanen gällande 

Staffaskogen genom att avbryta avverkningen samt ändra skötselinriktning till NO 

(naturvård orörd) med huvudsyfte att tillgodose behov av områden för 

friluftslivet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Naturvårdshandläggare Liisa Larsson 
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Dnr KS 2018/307 

§ 59 Svar på Medborgarförslag med önskemål om 30 

km/h mellan Coop och söderut till korsningen med lv 

246/Dalavägen 

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

Du har i ett medborgarförslag lämnat förslag på hastighetssänkning från 50km/h 

till 30 km/h på en del av Storgatan/Uddeholmsvägen fram till korsningen mot 

länsväg 246 

Hagfors Kommun delar din uppfattning om att nuvarande sträcka med 30 km/h 

behöver förlängas för att få en god trafiksäkerhet i centrum och har sedan tidigare 

beslutat att utöka aktuell 30-sträcka från Torget fram till strax söder om 

Skolgatan.  

Mot bakgrund av ditt förslag har en uppföljning av tidigare beslut gjorts och 

Samhällsbyggnadsavdelningen finner det skäligt att justera beslutet och förlänga 

sträckan ytterligare. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer dock inte att det är 

nödvändigt att sänka till 30 km/h hela vägen fram till korsningen mot länsväg 246 

utan föreslår att hastigheten sänks från 50 km/h till 30 km/h på sträckan Norr om 

övergångsstället vid Hagfors Pizzeria fram till söder om korsningen 

Uvedsvägen/Uddeholmsvägen. Hagfors Kommun har sedan tidigare en aktuell 

ansökan om hastighetssänkning hos polismyndigheten och kommer mot bakgrund 

av ditt förslag att justera denna i enlighet med bifogade kartbilagor.  

Handlingar i ärendet 

personuppgift medborgarförslag 2018-08-11. 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-08-21. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

personuppgift  
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Dnr KS 2018/253 

§ 60 Svar på Medborgarförslag om önskemål om 

återvinningsstation i Lakene/Sörby 

Hej personuppgift! 

Tack för att du engagerar dig i vår kommun! Du har 2018-06-04, inkommit till oss 

med medborgarförslag om att uppföra en återvinningsstation i Lakene då närmsta 

station idag är i Råda vilket upplevs som besvärligt att sortera sitt avfall för 

återvinning. Speciellt svårt är det för äldre personer utan tillgång till bil. 

Hagfors kommun håller med om att det finns brister i insamlingssystemet av 

förpackningar och returpapper. Dessvärre är det inte Hagfors Kommun som 

beslutar om nya återvinningsstationer och därför kan vi inte vidta några åtgärder 

med anledning av ditt förslag. 

Ansvaret för förpackningsinsamling ligger på producenterna av returpapper och 

av de varor som säljs med förpackningar. Gemensamt äger dessa producenter 

företaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som sköter insamlingen. 

Hagfors kommun har varit i kontakt med representant för FTI och framfört de 

synpunkter som framgår i ditt medborgarförslag. Svaret som FTI lämnat till 

Hagfors Kommun är att de inte planerar någon återvinningsstation i Lakene. 

Handlingar i ärendet 

personuppgift medborgarförslag 2018-06-04. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Driftledare avfall Emil Florell, emil.florell@hagfors.se  

personuppgift 
  

mailto:emil.florell@hagfors.se
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Dnr KS 2018/256 

§ 61 Svar på Medborgarförslag om lekplats i 

Stjärnsnäs 

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

Lekparken som hör till Stjärnsnäs är belägen på Skålviksvägen, utöver denna 

finns även en lekpark i Nya Sund och en i Sundfall. 

Lekparken på Skålviksvägen är anpassad för barn i olika åldrar och innehåller 

gungställning, gungdjur, klätterställning med rutschkana, bord och bänkar. I år har 

klätterställningen åtgärdats och bord och bänkar har skrapats och målats. Vi håller 

med om att lekparken som hör till Stjärnsnäs kan upplevas vara lite i utkanten av 

bostadsområdet. Placeringen av våra lekplatser beslutas utifrån flera parametrar 

dels ska det finnas lämplig mark för ändamålet och dels ska lekplatsen på ett 

säkert sätt kunna nås från flera delar av upptagningsområdet. 

Vi har sedan en tid påbörjat en utvärdering av de demografiska förhållandena 

inom respektive bostadsområde i syfte att följa upp så att våra lekplatser är rätt 

placerade och innehåller lämplig utrustning i relation till antalet barn i området. 

Då det, precis som du också konstaterar, finns mycket barn i området så ska det 

också självklart finnas en lekpark. Med de investeringar som gjorts och den plan 

för lekplatsutveckling som gäller just nu så finns det i dagsläget inte några beslut 

om att utöka antalet lekplatser i området däremot kommer vi självklart att 

utvärder lekplatsens placering den dagen det blir aktuellt med större renoveringar 

och utbyte av redskap. 

Handlingar i ärendet 

personuppgift medborgarförslag 2018-06-05. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

personuppgift Gata Malin Skoog malin.skoog@hagfors.se  
  

mailto:malin.skoog@hagfors.se
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Dnr KS 2018/221 

§ 62 Svar på Medborgarförslag angående 

gymnastiksalen i Sunnemo skola 

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

Många av kommunens gymnastikhallar börjar bli till åren, idrottslokalerna vid 

Sunnemo skola är dessvärre inget undantag. När det gäller våra idrottslokaler så 

samarbetar skolan med fastighetsenheten och ansvaret för olika åtgärder är 

uppdelat för att underlätta. Varje år genomförs en besiktning med ett externt 

företag och protokollet ligger till grund för de åtgärdsplaner som tas fram. 

När det gäller specifikt Sunnemo skolas gymnastikhall så har en besiktning 

genomförts, utifrån den planeras arbetena. Innan några åtgärder vidtas vad det 

gäller inredning och ytskikt är det viktigt att säkerställa att byggnadens klimatskal 

och tekniska installationer fungerar som det ska. Under 2017 genomfördes därför 

ett omfattande underhållsarbete där hela taket byttes ut och ett fönsterbyte 

genomfördes på de övre ljusinsläppen. I samband med projektet sågs även 

ventilationen över. 

För kommande år är gymnastikgolv och ytskikt i våtrum prioriterat och kommer 

att utföras 2019 respektive 2020-2022 enligt den underhållsplan som 

fastighetsenheten arbetar utifrån under förutsättning att det inte händer något 

oförutsett. 

När det gäller den utrustning som finns i lokalen så arbetar skolan just nu med att 

ta fram en plan för vilken basutrustning som ska finnas i alla våra idrottshallar då 

de hyrs ut. Så snart den planen är klar kommer en ny översyn att göras över 

hallarnas utrustning. Observera att det kan vara så i vissa hallar att all utrustning 

som finns tillgänglig för skolans verksamhet inte är tillgänglig för externa brukare 

av våra hallar. 

Har man som privat bokare behov av särskild utrustning så måste man ombesörja 

det själv. 

Handlingar i ärendet 

personuppgift medborgarförslag 2018-05-17. 

Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 

Förslag på sammanträdet 

Anders Skogfeldt (SD) yrkar: avslag på medborgarförslaget. 
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Beslutsgång 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande ställer propositionsordning där ja betyder 

bifall för liggande förslag och nej betyder bifall för Anders Skogfeldts (SD) 

yrkande och finner bifall till liggande förslag genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

personuppgift  

Fastighetschef Maria Edesgård maria.edesgard@hagfors.se  
  

mailto:maria.edesgard@hagfors.se
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Dnr KS 2018/169 

§ 63 Svar på Medborgarförslag angående farthinder på 

Rysktorpsvägen och avfart från lv 246 till 

Hagälvsvägen 

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

Att det ska vara en trygg trafikmiljö i våra bostadsområden är en självklarhet och 

en fråga som är viktig för oss alla. 

Innan beslut om trafiksäkerhetshöjande åtgärder fattas så ska trafiksituationen 

utredas. Vi utreder trafikmiljön genom att mäta antalet fordon och hastighet. Just 

nu har vi många trafikutredningar som väntar och vi mäter och utvärderar löpande 

allt eftersom anmälningar kommer in eller trafikproblem upptäckts. Ansvarig 

enhet har fått ta del av den oro du uttrycker i ditt medborgarförslag och en 

trafikmätning kommer göras under året. Utifrån vad som framkommer i 

trafikmätningen fattas sedan beslut om vilka eventuella åtgärder som är rimliga att 

vidta. Vi kan därför inte ge dig något svar på om åtgärder kommer att vidtas och i 

så fall vad däremot kan vi med detta svar bekräfta att en utredning om 

trafiksituationen kommer att inledas med anledning av ditt förslag. 

Den åtgärd man som boende kan göra utan trafikutredning är att ansöka om att få 

ställa ut blomlådor, mer information kring vad som gäller och hur man går 

tillväga finns på kommunens hemsida https://www.hagfors.se/arkiv/nyheter/2017-

05-04-blomlador-pa-din-gata.html 

När det gäller trafiksäkerhet på Uddeholmsvägen och möjligheten till avfart och 

påfart mot Uddeholmsvägen så är det en fråga som utreds, bedöms och hanteras 

av Trafikverket då Uddeholmsvägen faller under deras ansvar. Hagfors Kommun 

kommer därför inte att hantera den synpunkten på annat sätt än att ditt 

medborgarförslag kommer att skickas till Trafikverket för kännedom.   

Hör gärna av dig till samhällsbyggnadsavdelningen om du har några ytterligare 

frågor. 

Handlingar i ärendet 

personuppgift medborgarförslag 2018-03-17. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 
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_____ 

Beslutet skickas till 

personuppgift  

Gatuavdelningen Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se  

Trafikverket Lena Löfvenholm, lena.lofvenholm@trafikverket.se  
  

mailto:malin.skoog@hagfors.se
mailto:lena.lofvenholm@trafikverket.se
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Dnr KS 2018/262 

§ 64 Svar på Medborgarförslag angående lekpark på 

Granvägen i Ekshärad 

Hej personuppgift!  

Tack för att du vill vara med och påverka vår kommun.  

Vi tycker precis som du att lekplatser är viktiga därför har vi satsat lite extra på 

lekplatser de senaste åren och under 2018 och 2019 ska alla lekplatsernas 

placering utvärderas på nytt.  

I Hagfors Kommun finns det politiska beslut där det är bestämt att det ska finnas 

två stora allmänna lekparker, vi kallar dem för Drömlekplatser, en i Ekshärad och 

en i Hagfors. Utöver Drömlekplatserna finns det mindre lekparker utplacerade i 

några bostadsområden, de kan variera lite i utformning och storlek. Tyvärr har vi 

inte möjlighet att ha lekplatser i alla våra bostadsområden utan försöker att 

placera lekplatser i de bostadsområden där det bor många barn.  

Efter några år med lek i ur och skur blir lekplatser slitna och är inte längre lika 

säkra att leka i, då måste utrustningen bytas ut helt, vilket är jättedyrt! Därför 

följer vi alltid upp hur många barn som bor i området innan vi byter ut all 

utrustning. Om det visar sig att det inte längre bor så många barn i närområdet 

händer det att vi väljer att ta bort just den lekplatsen och istället anlägga en ny 

lekplats eller renovera upp en lekplats där det bor fler barn. Lekplatsen på 

Granvägen är en sådan lekpark som tagits bort då det för några år sedan när 

lekplatsen började bli dålig bedömdes vara få barn i närområdet. Eftersom barnen 

i Ekshärad bor utspritt och det är få barn i varje enskilt bostadsområde beslutade 

kommunen istället att satsa extra mycket på lekplatsen på Skolvägen då den ligger 

på ett sådant sätt att många barn från flera olika områden kan gå eller cykla till 

lekplatsen. På så vis kunde vi också göra en lekplats med flera olika redskap som 

vi inte skulle ha möjlighet att montera på en liten lekplats i ett bostadsområde.  

Med den plan och de underlag vi har idag kommer vi därför inte att anlägga någon 

ny lekplats på Granvägen. 

Då vi vet att antalet barn i våra bostadsområden varierar över tid försöker vi 

regelbundet att utvärdera lekplatsernas placering. Samhällsbyggnadsavdelningen 

har under 2018 påbörjat en översyn över de lekparker som finns och även de 

bostadsområden som finns inom kommunen. Målsättningen är att klargöra om de 

lekparker som finns idag är belägna på rätt plats i förhållande till antalet barn i 

respektive område och utifrån det också reviderad vår nuvarande plan för 
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renovering och utbyte av lekplatserna. Utvärderingen som nu genomförs omfattar 

också en översyn av vilken utrustning som bör finnas utifrån olika åldersgrupper 

och olika lekplatstyper. Utredningen förväntas vara klar under sommaren 2019 

och innan dess kommer inte några beslut om att nyanlägga eller flytta lekplatser 

att fattas utan vi arbetar utifrån den plan och de beslut som finns sedan tidigare.  

Har du fler frågor om lekplatser eller har du synpunkter på någon av våra 

lekparker så är du välkommen att höra av dig till vår samhällsbyggnadsavdelning.  

Handlingar i ärendet 

personuppgift medborgarförslag 2018-06-12. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

personuppgift  

Gatuavd. Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se  
  

mailto:malin.skoog@hagfors.se
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Dnr KS 2018/7 

§ 65 Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsutskottet 

2018-05-23--08-20 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 

 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 23/28 

  

2018-08-28 

 

  

Samhällsbyggnadsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

§ 66 Redovisning frisktal samhällsbyggnadsutskottet 

januari-juli 2018 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 
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Dnr KS 2018/175 

§ 67 Passagerare Hagfors flygplats januari-juli 2018 

    2015     2016   
 2017   2018  

  Turer Antal 
Snitt/ 

tur Turer Antal 
Snitt/ 

tur Turer Antal 
Snitt/ 

tur Turer Antal 
Snitt/ 

tur 

Jan 72 368 5,1 60 392 6,5 63 486 7,7 72 607 8,4 

Feb  80 387 4,8 84 636 7,6 80 575 7,2 76 500 6,6 

Mars  20 82 4,1 84 595 7,1 86 717 8,3 82 697 8,5 

April  72 302 4,2 84 632 7,5 70 592 8,5 75 563 7,5 

Maj  72 412 5,7 80 661 8,3 80 743 9,3 77 601 8,5 

Juni  76 361 4,8 80 596 7,5 76 569 7,5 76 601 7,9 

Juli  0 0 0 4 17 4,3 0 0 0 0 0 0 

Aug  64 255 4,3 51 369 7,2 56 394 7,0    

Sept  88 574 6,5 88 751 8,5 84 790 9,4    

Okt  88 572 6,5 84 714 8,5 88 822 9,3    

Nov  84 605 7,2 88 739 8,4 80 771 9,6    

Dec  60 385 6,4 58 464 8,0 55 461 8,4    

TOTALT 776 4325 5,6 841 6559 7,8 823 6920 8,4 305 2367 7,8 

 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 
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Dnr KS 2018/24 

§ 68 Anmälningsärenden Samhällsbyggnadsutskottet 

2018-08-28 

2018/3 

133, personuppgift, Fråga om upplåtelse av kommunal mark för potatisland i 

Bergsäng 

132,Miljö- och byggnämnden, Inplacering i avgiftsgrupp, Asplundskolans 

mottagningskök, Rektorn 4 

131,Boverket, Beslut om bidrag till upprustning av utemiljön Kyrkhedens skola 

130,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Vattenverket 

Ullenverket 

129, personuppgift, Svar om avverkningen i Staffa 

128,Försvarsmakten, Redovisning av riksintressen i Värmlands län 2017 

125, personuppgift, Fråga om när staketet kommer upp mellan Bjöörns Värdshus 

och Råda skola 

122, personuppgift, Funderingar angående nedtagning av träd på kommunens mark 

Lastare-/Hermelinvägen 

121, personuppgift, Svar på synpunkt om p-rutor på Skolgatan, Hagfors 

119, personuppgift, Svar på önskemål om fler hundlatriner i Dalen, Hagfors 

118,Ellevio AB, Underhåll längs kraftledning VL2 S3 Lindmon-Kyrkheden-Skoga-

Forshult 

117, personuppgift, Svar på synpunkt Ang. p-förbud på Enlunds väg, Hagfors 

116,Värmlands läns Kalkningsförbund, Avgift till Värmlands läns 

kalkningsförbund 2019 

115,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel Bellmansgårdens storkök 

114,Hagfors kommun, Gåvobrev Karl Bengtsson i Lid, från 1962 

113,Elsäkerhetsverket, Svar på fråga om anställda elektriker, 18EV1764 

112, personuppgift, ANG. skötsel av parkmark vid Igeltjärnsvägen och 

Tinglöfsvägen i Ekshärad 

111,Trafikverket, Begäran om slutanmälan TRV 2017/117807- ledningsarbete 
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inom vägområde, lv 246 mellan Järnvägsgatan och Lindvägen 

110, personuppgift, Önskemål om målning av p-rutor på Skolgatan 

107,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - köket Råda skola 

106,Miljö- och byggnämnden, Avgift för extra offentlig kontroll, Råda skola, Råda 

1:145 

105,Miljö- och byggnämnden, Slutbesked nybyggnad bod för farligt avfall, 

Holkesmossen 

103,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Kyrkhedens skola 

102,Miljö- och byggnämnden, Registrering av livsmedelsanläggning - 

Mottagningskök Asplund 

100,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut gällande att återskapa livsmiljöer för 

strandsandjägare, Hagfors kommun 

98,Polisen, Möjlig ordningsstörning och/eller brott med högerextrem bakgrund 

kommande natt + fredag - årsdagen för Adolf Hitlers födelse 

97, personuppgift, Fråga om parkering på Gärdet 

96,Räddningstjänsten Hagfors kommun, Tillståndsbevis, hantering brandfarlig 

vara, Holkesmossen 180405--300405 

95, personuppgift, Önskemål om hundlatriner i Dalen, Hagfors 

94,Länsstyrelsen i Värmland, Tillfällig hastighetsbegränsning lv 246, vid 

Uddeholmsladan, 2018-06-02--03 

93,Länsstyrelsen i Värmland, Tillfällig hastighetsbegränsning lv 246, vid 

Uddeholmsladan, 2018-05-26--27 

92,Länsstyrelsen i Värmlands län, Lokala trafikföreskrifter om tillfällig 

hastighetsbegränsning på väg 246 vid Uddeholmsladan, 23-24 juni, 2018 

91,Länsstyrelsen i Värmlands län, Lokala trafikföreskrifter om tillfällig 

hastighetsbegränsning på väg 246 vid Uddeholmsladan, 13-14 juli, 2018 

90,Länsstyrelsen i Värmlands län, Lokala trafikföreskrifter om tillfällig 

hastighetsbegränsning på väg 246 vid Uddeholmsladan, 14-15 juli, 2018 

89,Länsstyrelsen i Värmlands län, Lokala trafikföreskrifter om tillfällig 

hastighetsbegränsning på väg 246 vid Uddeholmsladan, 3-4 augusti, 2018 

88,Länsstyrelsen i Värmlands län, Lokala trafikföreskrifter om tillfällig 
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hastighetsbegränsning på väg 246 vid Uddeholmsladan, 5 augusti, 2018 

87,Länsstyrelsen i Värmlands län, Lokala trafikföreskrifter om tillfällig 

hastighetsbegränsning på väg 246 vid Uddeholmsladan, 24-25 augusti, 2018 

86,Länsstyrelsen i Värmlands län, Lokala trafikföreskrifter om tillfällig 

hastighetsbegränsning på väg 246 vid Uddeholmsladan, 11 augusti, 2018 

85,Miljö- och byggnämnden, Kontrollplan byggnad för farligt avfall, 

Holkesmossen 

84,Miljö- och byggnämnden, Ritningar mm kontrollplan byggnad farligt avfall, 

Holkesmossen. Formulärets nederkant 

2016/405/42,Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsens granskningsyttrande för 

detaljplan för Cirkusplatsen 

41,Lantmäteriet, Lantmäteriets yttrande över granskning ang. detaljplan för 

Cirkusplatsen, del av Hagfors 2:161 och 2:194, Hagfors kommun. 

40,Fortum Sverige AB, Yttrande gällande detaljplan Cirkusplatsen, Hagfors 

kommun 

39,SGU, Detaljplan cirkusplatsen 33-895/2018 

38, personuppgift, Yttrande granskning detaljplan Cirkusplatsen 

37,Lidl, Synpunkter på förslag till detaljplan för Cirkusplatsen, Hagfors 2:161, och 

2:194 m fl. i Hagfors kommun i granskningsskede 

36,Vattenfall, Yttrande Detaljplan för Cirkusplatsen, Hagfors 2:161 och 2:194 m.fl. 

35,Trafikverket, Yttrande över Granskning gällande detaljplan för 

CIRKUSPLATSEN, Hagfors 2:161 och Hagfors 2:194 med flera i Hagfors 

kommun 

34,Polisen Torsby, Yttrande detaljplan Cirkusplatsen, Hagfors 

2018/21/17,Transportstyrelsen, Kompletteringar i verksamhetshandboken som 

Hagfors Airport gjort i enlighet med godkänd åtgärdsplan efter tillsyn mot 

förordning (EU) 376/2014. 

16,Statens Haverikommission, L-37/18 Underrättelse om utredning olycka vid 

Hagfors flygplats 

15,Transportstyrelsen, TSL 2017-7139 Grundorsaksanalys och åtgärdsförslag - 

Hagfors flygplats 
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14,Transportstyrelsen, Komplettering TSL 2017-7957(-01) Hagfors flygplats 

2018/183,Trafikverket, Svar på remiss om förslag till föreskrifter om 

bärighetsklasser i Värmlands län 

2018/11/41,Hemgården, Avtal om borttagande av enstaka träd, 

2004/325,Donationen Åsarna, Testamentet från 1967 

2017/274,Miljö- och byggnämnden, Ansökan bygglov scen Blinkenbergsparken 

Formulärets nederkant 

2018/81,Länsstyrelsen, Dispens för åtgärder på lindallé på fastigheten Kyrkheden 

5:1, Bågskytten, Ekshärad 

2018/202,Boverket, Ansökan om bidrag för grönare städer, Parken vid Bågskytten, 

Ekshärad 

2018/11/28,Ekshärads Byggservice, Avtal om Förstärkning av tak matsalen 

Kyrkedens skola 

2018/107, personuppgift, Motsäger sig vindkraftverk 

2014/320,Uddeholm AB, Ansökan om utökad tid för inlämnande av 

prövotidsutredningar gällande deldom mål M3746-09 

2018/195,Länsstyrelsen, Åtgärder vid fördämning i utloppet av Kvarntjärn, Hagfors 

kommun 

2017/115/6,Elektriska nämnden, Om åtgärder vid Älvstranden Bildningscentrum 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-08-22. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 

 
 


