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Dnr KS 2019/155

§ 19 Val av representant till Klarälvens Vattenråd 20192022
Klarälvens råd är en organisation som ska fungera som en paraplyorganisation för
alla vattenfrågor inom Klarälvens delavrinningsområden. Kommuner,
intresseorganisationer, företag och även enskilda kan vara medlemmar i
vattenrådet.
Vattenmyndigheterna bildades för att Europas länder ska arbeta med vattenfrågor
på ett samordnat sett. Myndigheterna vill att all den lokala kunskap och
engagemang som finns ute i bygden ska ha en möjlighet att påverka
åtgärdsprogram och projekt som drivs inom vattenvården. Därför har
myndigheterna initierat bildandet av lokala vattenråd. Ett vattenråd ska tjäna som
en länk mellan vattenmyndigheterna och människor och organisationer.
Ett vattenråd är en frivillig sammanslutning av aktörer inom ett avrinningsområde
som gemensamt strävar efter att nå ett helhetsperspektiv på områdets kvaliteter.
Klarälvens vattenråds huvudsakliga uppgift är att vara ett samverkansorgan i
vattenrelaterade frågor för olika aktörer med intresse av vattenfrågor inom
Klarälvens avrinningsområde.
Beslut
Kommunledningsutskottet utser kommunens miljö- och naturvårdshandläggare
som representant till Klarälvens vattenråd för perioden 2019-2022.
_____
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Dnr KS 2019/197

§ 20 Konvertering av tjänst
Vid Individ och familjeomsorgen (IFO) har det sedan flera år tillbaka funnits en
tjänst som resursperson 0,63 %. Tjänsten som resursperson har tillhört
Kommunals avtalsområde då innehavaren av tjänsten haft utbildning som
undersköterska. Arbetsuppgifterna har handlat om tillsyn i barnfamiljer samt vid
umgängessituationer mellan föräldrar och barn. Inom IFO;s öppenvård finns
ytterligare fyra tjänster; två familjebehandlare samt två socialpedagoger riktade
mot vuxna missbrukare.
När tidigare innehavare av tjänsten som resursperson avgick med pension under
2018, tillsattes tjänsten med sysselsättningsgrad 100 %. Tjänsten innehöll då
arbetsuppgifter riktade både till barnfamiljer samt mot vuxna missbrukare. Den
person som anställdes på tjänsten valde att söka sig till annat jobb ganska
omgående och tjänsten som resursperson har varit vakant sedan november 2018.
Bedömningen är att behovet av behandlare riktade mot vuxna missbrukare är
tillgodosett inom IFO för närvarande. Verksamheten har däremot behov av
ytterligare en familjebehandlare. De uppdrag som familjebehandlarna tilldelas är
ofta tidskrävande och pågår över tid. De arbetar med att stötta familjer att finna
fungerande strukturer i vardagen och är ofta ett alternativ till placeringar av barn
och unga eller hela familjer i familjehem eller på HVB-hem. Samtidigt har det
varit svårt att finna formerna för uppdraget som resursperson. Resurspersonen har
mer haft en tillsynsfunktion och övrig personal i öppenvården arbetar med
förändringsarbete utifrån lösningsfokuserad metod.
Förslaget är därför att tjänsten som resursperson 1,0 konverteras till tjänst som
familjebehandlare 1,0. Tjänsten tillhör även i fortsättningen IFO;s öppenvård. Den
kompetens som därmed kommer efterfrågas för tjänsten är socionom,
socialpedagog, behandlingsassisten eller utbildning som kan bedömas som
likvärdig.
MBL förhandling har genomförts med Kommunal, Akademikerfördbundet SSR
samt Vision 2019-02-21.
Handlingar i ärendet
MBL-protokoll 2019-02-21.
Socialchefens tjänsteskrivelse 2019-02-21
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Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att tjänst som resursperson 1,0 vid Individoch familjeomsorgen, Sociala avdelningen konverteras till tjänst som
familjebehandlare 1,0 inom samma verksamhet från och med 2019-04-01.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2019/199

§ 21 Konvertering av tjänst
Konvertering av tjänst på Biståndsenheten, Individ och omsorgsavdelningen, från
biståndshandläggare till samordnare.
Uppdraget som samordnare innebär att utifrån befintliga lagar, mål/riktlinjer,
upprättade verksamhetsplaner och ekonomiska förutsättningar leda
biståndshandläggare i arbetet inom ansvarsområdet, i enlighet med uppdrag från
verksamhetschef. I uppdraget ingår att handlägga vissa egna ärenden samt
bevakning av Cosmic Link.
Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-21
MBL-protokoll 2019-02-20.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att tjänst som biståndshandläggare 1,0 tjänst
vid Biståndsenheten, Individ och omsorgsavdelningen konverteras till tjänst som
samordnare 1,0 tjänst vid Biståndsenheten, Individ och omsorgsavdelningen.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2019/195

§ 22 Avskrivning fordran
Kommunen har tre fordringar över 10 000 kronor att bokföringsmässigt skriva av.
Samtliga fordringar avser VA/Renhållningsavgifter.
Handlingar i ärendet
Ekonomichefens skrivelse 2019-02-04
Specifikation 2018-12-31.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva tre fordringar
om totalt 50 400 kronor.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Dnr KS 2019/196

§ 23 Avskrivning fordran
Kommunen har 14 fordringar över 10 000 kronor att bokföringsmässigt skriva av.
Tre fordringar avser hyresskulder, två avser löneskulder, fyra avser
äldreomsorgsavgifter, en fordran avser hemtjänstavgift, en fordran avser
barnomsorgsavgift och en fordran avser städning. Samtliga fordringar är lämnade
på långtidsbevakning. En fordran avser tippningsavgifter där utförarföretaget gått
i konkurs samt en fordran avser hallhyror vilka beslutats skrivas av enligt KS
2018/378.
Handlingar i ärendet
Ekonomichefens skrivelse 2019-02-04.
Specifikation.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva 14 fordringar
om totalt 511 049 kronor.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Dnr KS 2019/194

§ 24 Samarbetsavtal projektering för
trygghetsbostäder
Kommunen har behov av nya trygghetsbostäder för äldre. Kontakter mellan
parterna har lett fram till att parterna vill inleda ett samarbete enligt Riksbyggens
koncept för boende för äldre. Samarbetet organiseras som ett projekt.
Projektet syftar till att skapa moderna och funktionella trygghetsbostäder för äldre
med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Det inledande uppdraget är att utreda
förutsättningarna och sammanställa ett beslutsunderlag för stiftande av en
kooperativ hyresrättsförening.
Projektorganisationen består av en beslutande styrgrupp, en utredande
projektgrupp och en referensgrupp för informationsspridning och förankring av
planerade åtgärder och kostnader.
Handlingar i ärendet
Ordf. i kommunstyrelsens skrivelse 2019-02-14.
Förslag till samarbetsavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat samarbetsavtal mellan Hagfors
kommun och Riksbyggen ekonomisk förening avseende projektering för
trygghetsbostäder. Kostnaden 200 000 kr ska tas av Utvecklingsenhetens konto
för implementering av Hagforsstrategin.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson
Riksbyggen Ekonomisk förening, 106 18 Stockholm
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Dnr KS 2013/127-21

§ 25 Beslut att anta förslag till DETALJPLAN FÖR
BRYGGAN (delar av Hagfors 2: 161 och 2:1) Hagfors
kommun, Värmlands län
Hagfors kommun har, på uppdrag av beställaren Nadia Halloui genom konsult
Klara arkitekter, upprättat antagandehandlingar daterade 2019-02-18 “Förslag till
DETALJPLAN FÖR BRYGGAN (delar av Hagfors 2:161 och 2:1), Hagfors
kommun, Värmlands län”.
Planen har upprättas med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen
(PBL) 2010:900 (i dess lydelse före 2014-07-01).
Planens syfte, innebörd och konsekvenser
Detaljplanens syfte är att bekräfta pågående verksamhet med Restaurang Bryggan
inom planområdet och möjliggöra att verksamheten som idag är förlagd på
flytbryggor i Uvån, kan flyttas upp på land. Det innebär att en del av den mark
som idag utgör allmän platsmark parkmark (bl.a. med minigolf anläggningens
kiosk) övergår till kvartersmark med användning (C1) för strandservering samt att
en fri passage för allmänheten säkerställs mot Uvens strand.
Inom kvartersmarken tillskapas byggrätt på 450 kvadratmeter med högsta tillåtna
nockhöjd 4,5 meter. Byggnation får inte förses med källare och tillåts inte
uppföras inom en yta som motsvarar högsta vattennivån vid ett 100-årsflöde och
får inte placeras lägre än + 156,7 meter över havet enligt rikets höjdsystem RH
2000.
I övrigt bedöms inte några betydande allmänna intressen beröras. Planen
medverkar till ett attraktivt Hagfors och att verksamheten kan fortsätta bedrivas på
land i anslutning till minigolf anläggningen. Strandskyddet föreslås upphävas
inom kvartersmarken. Bryggorna ska avlägsnas från vattendraget. När
verksamheten Restaurang Bryggan flyttas upp på land kommer allmänheten att
kunna besöka en strandservering invid minigolfbanan samt att få tillträde till en
obruten strandremsa längs Uvåns västra strand.
Planen överensstämmer med Hagfors strategin samt översiktsplanen och den
fördjupade översiktsplanen för Hagfors Stad 1998, vilka aktualitetsförklarades i
kommunfullmäktige § 50 2014-05-26.
Bakgrund till planförslagets nuvarande utformning
Planen berör fastigheterna Hagfors 2:161 (ägs av Hagfors kommun) och Hagfors
2:1 som omfattar en del av vattendraget Uvån med strandområde och som är en
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registrerad rättighet med vattentäkt för elkraftsproduktion samt dammanläggning.
Under samrådet innehade Fortum Älvkraft i Värmland rättigheten. Företaget
genomgick en omorganisation. Idag innehar Fortum Sverige AB rättigheten och
har såsom verksamhetsutövare ansvar för produktion, drift och underhåll för att
leverera elkraft. Fortum inkom med ett skriftligt yttrande under granskningsomgång I - att bryggorna måste avlägsnas från Uvån och att varken byggnation
eller anläggningar får förekomma inom verksamhetsområdet till rättigheten
(Hagfors 2:1). Huvudanledningen är att minimera risker som kan orsaka
störningar i elkraftsproduktionen, däribland att eliminera att främmande materia
riskerar brytas loss, hamna i Uvån och flyta nedströms mot dammanläggningen.
Inför granskningsomgång II har Fortum samverkat och angivit inom vilka ytor
byggnadsverk och anläggningar inte får uppföras. På plankartan har denna yta
belagts med planbestämmelsen prickmark - marken får inte förses med byggnad.
Tidigare beslut
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 två granskningsomgångar.
I bifogat granskningsutlåtande efter granskningsomgång II, anges hur planen
bearbetats med anledning av de inkomna synpunkterna. I bilagan sammanställs de
skriftligen inkomna synpunkterna åtföljda av Hagfors kommuns kommentarer och
förslag till hur synpunkterna bör bemötas och beaktas.
Handlingar i ärendet
Planhandlingar till antagande:
Tjänsteskrivelse 2019-02-18 beslut att anta detaljplan
Granskningsutlåtande med bilaga 2019-02-18
Plankarta, antagandehandling 2019-02-18
Planbeskrivning, antagandehandling 2019-02-18
Besvärshänvisning
Tidigare beslutade planhandlingar:
Grundkarta 2018-08-24
Behovsbedömning 2014-05-19
Fastighetsförteckning 2014-06-13 uppdaterad 2018-10-25
Samrådsredogörelse 2014-05-19
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Granskningsutlåtande med bilaga efter granskningsomgång I, 2018-10-23
Tidigare beslut:
Beslut om granskning Kommunstyrelsen § 173, 2018-11-12.
Beslut om granskning Kommunstyrelsen § 47, 2014-05-26.
Beslut om samråd Samhällsbyggnadsutskottet § 115, 2013-12-17.
Övriga dokument:
Hagfors kommuns översiktsplan/Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998,
aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige § 50 2014-05-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande II, 2019-02-18, i
enlighet med 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt anta Förslag till
DETALJPLAN FÖR BRYGGAN (delar av Hagfors 2:161 och 2:1) Hagfors
kommun daterad 2019-02-18 enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen och upphäva
dess motsvarande område i gällande detaljplan.
_____
Beslutet skickas till
Beställare Nadia Hallaoui: nadia_nana66@hotmail.com
Konsult Johan Stenson: johans@klara.se
TeliaSonera Skanova Access AB: ulf.larsson@skanova.se
Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se
Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se
Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se
Samhällsbyggnads administratör: Ingela.axelsson@hagfors.se
GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.s e
Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se
Därutöver skickas ett meddelande om beslutet med länkplats till planhandlingarna
på hemsidan, enligt sändlistan.
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Dnr KS 2018/292

§ 26 Samråd av Förslag till DETALJPLAN FÖR
PRIMUSPARKERINGEN (del av Hagfors 2:166)
Hagfors kommun
Sammanfattning
Beställaren av detaljplanen har genom konsulten KLARA Arkitekter, låtit
upprätta samrådshandlingar till Förslag till DETALJPLAN FÖR
PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors, Hagfors kommun.
Beställaren av detaljplanen (exploatören) är ett privat företag som avser etablera
en anläggning med miljövänlig biltvätt och eventuellt även anlägga
parkeringsplatser och erbjuda motorvärmare för uthyrning.
Planen upprättas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) SFS
2010:900.
Förutsättningar
Planområdet är ca 3350 kvadratmeter och berör en del av den större
sammanhängande fastigheten Hagfors 2:166 som samlar kommunägd mark.
Marken inom planområdet är idag obebyggd och består av en stor relativt plan
grusyta och benämns i folkmun för Primusparkeringen.
I öster och norr angränsar planområdet till allmän platsmark gatumark
(Görsjövägen och Kyrkogårdsvägen). Söder om infarten till planområdet vidtar en
grönyta. I väster angränsar planområdet till fastigheten Hagfors 2:5 - den tidigare
järnvägsbanvallen till den smalspåriga NKlJ-banan som är nedlagd sedan 1990talet och numera ombyggd till gång- och cykelväg. Det är en prioriterad gång- och
cykelväg som omfattas av regelbundna skötselåtgärder vilket bl.a. innebär att den
behöver vara säker att cykla och promenera på. Parallellt längs GC-vägens östra
sida finns ett dike.
Idag omfattas marken inom planområdet av tre olika gällande detaljplaner där
marken i huvudsak är planlagd som allmän platsmark, gatumark och
järnvägsmark. Den senare är en inaktuell användning som behöver ersättas.
I det pågående planarbetet med ny detaljplan för Hagfors tätort kommer alla
detaljplaner vars genomförandetid gått ut att ersättas. Hagfors kommuns avsikt är
också den sammanhängande fastigheten Hagfors 2:5 kan samutnyttja för gångoch cykeltrafik och ledningsstråk samt parallella diken kan behållas. I
sammanhanget bör nämnas att generellt vill kommunen undvika planteringar och
vegetation med större träd och buskage invid gång- och cykelvägar och

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 15/24

2019-02-26

Kommunledningsutskottet

ledningsstråk. Diken ska ej växa igen. Vegetation med större rotsystem bör
undvikas på grund av att de kan växa in i och förstöra ledningar samt orsaka att
asfalt häver sig och att tjälskott orsakar gropar och ojämnheter och
trösklar/hinder, vilket kan bli en risk för fotgängare och cyklister.
I enlighet med plan- och bygglagen kap 2, §§ 2,3 har Hagfors kommun gjort en
initial bedömning att planförslaget med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov
kan betraktas lämpligt för den nya föreslagna användningen.
Ett undersökningsmöte har hållits med Länsstyrelsen. En nyhet är att en
underökning ska upprättas i enlighet med miljöbalkens kapitel 6 (SFS 1988:808) i
dess lydelse efter 2019-01-01. En Undersökning om betydande miljöpåverkan
2019-02-15 har upprättats och resulterat i ett motiverat ställningstagande att ingen
strategisk miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas
för planområdet eftersom planens konsekvenser inte bedöms medföra risk för
betydande miljöpåverkan. Däremot har Länsstyrelsen ställt krav på att en
översiktlig geoteknisk bedömning av planområdet ska utföras och bifogas
samrådshandlingarna samt att detaljplanen ska ange gällande miljökvalitetsnormer (enligt aktuella uppgifter från Viss vatten) och beskriva hur planen kan
bidra till att förbättra vattenkvaliteterna avseende ekologisk och kemisk status i
vattendraget Uvån och sjön Värmullen samt grundvattenstatus. Varje ny
detaljplan som upprättas ska tillgodose att möjligheter finns för erforderlig rening
och att gällande miljökvalitetsnormer för vatten följs. I enlighet med miljöbalkens
krav skall avlopps- och spillvatten och förorenat dagvatten genomgå erforderlig
rening innan det kopplas in på kommunens ledningsnät till reningsverket
respektive ut i recipienter/dike. Miljö- och byggnämnden hanterar miljötillstånd i
samband med bygglovprövning.
Förslagets syfte, innebörd och konsekvenser
Syftet med den nya detaljplanen är att planlägga och möjliggöra för den avsedda
användningen. För att möjliggöra föreslagen användning införs kvartersmark i
planområdets norra del för användning (Z), (C1), (P). Inom den södra delen av
planområdet behålls naturmark (NATUR) och gatumark (GATA) för att angöra
kvartersmarken.
Planområdet förläggs så det avgränsas naturligt av befintlig gatumark mot
Görsjövägen och Kyrkogårdsvägen och in- och utfarten från Kyrkogårdsvägen
som ingår i planområdets södra del. Det befintliga diket till den före detta
järnvägsbanvallen läggs utanför planområdets västra gräns med möjlighet att leda
icke förorenat dagvatten till.
Enligt Boverkets definition (Allmänna råd BFS 2014:5 DPB 1) bör (Z) tillämpas
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för områden med service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel
med skrymmande varor och andra verksamheter med likartad karaktär med
begränsad omgivningspåverkan. I denna detaljplan är användning (C1) preciserad
för att ej tillåta samlingslokaler men medger i övrigt kombinationer av handel,
service och andra verksamheter som behöver ligga centralt eller lätta att nå.
Användningen (P) bör tillämpas för alla slag av självständiga parkeringsplatser.
Planförslaget bedöms lämpligt med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov och
bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön.
Planförslaget innebär att stadsdelen kan vidareutvecklas om verksamheten ges
möjlighet att ta tillvara den outnyttjade markpotentialen för näringsverksamhet.
Användningen bedöms vara lämplig i stadsdelen, dels med hänsyn till de typer av
verksamheter som idag är pågående, och dels med hänsyn till befintliga
byggnaders höjder samt hur tomten är belägen till omkringliggande gatumark,
trafikföring och bebyggelsemiljö.
Stadsdelen bedöms kunna bibehålla och även utveckla sin huvudsakliga karaktär.
Detaljplanen får en flexibilitet vilket bidrar till trygghet i framtiden. Den
föreslagna användningen (Z) verksamheter med begränsad omgivningspåverkan
och (C1) kombinationer av handel, service och andra verksamheter som behöver
ligga centralt och vara lätta att nå samt (P) parkering möjliggör att flera olika
slags verksamheter kan kombineras. Går en verksamhet sämre kanske en annan
går bättre o.s.v.
Inom kvartersmarken föreslås byggnader med en nockhöjd på upp till nio (9)
meter få uppföras och användningen kan även förutsätta att stora hårdgjorda ytor
hårdgörs samt förses med brunnar och eventuella parkeringsplatser.
Det finns goda möjligheter att anpassa framtida utveckling med hänsyn till de
förutsättningar som föreligger inom fastigheten och i omgivningen.
Planen bedöms inte medföra risk för skred och ras, översvämning eller risk för
människors hälsa och säkerhet. Ett geotekniskt PM har utförts.
Varken trafikbuller eller omgivningsbuller avses öka i mätbar omfattning.
Användningen (Z) ”icke störande verksamheter” har primärt inte bedömts orsaka
föroreningar och störningar för omgivande bebyggelseområde.
Länsstyrelsen har påpekat att (C) är en lämplig användning så länge som
samlingslokaler inte tillåts. C1 har därför preciserats.
Trafiksäkerheten utanför planområdet bedöms vara ringa och möjlig att lösa.
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Planen bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten. Genomförandet
bedöms bidra till att staden blir mer sammanhållen och påverkar stadsbilden
positivt när den obebyggda ytan fylls med liv. Den tomma grusplanen kommer att
bebyggas och bli en ytterligare näringsverksamhet i staden. Det lilla naturområdet
med höga tallar bilder en vacker dunge i planområdets sydöstra del och avses
bibehållas.
Ett genomförande av planen medför att den planlagda kvartersmarken (ca 3350
kvadratmeter) kan styckas av från Hagfors 2:166 och bilda en egen fastighet.
Ett genomförande av planen bedöms överensstämma med gällande Översiktsplan
Hagfors 2000 och Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad 1998 samt uppfyller
målsättningar i Hagforsstrategin och bidrar till det nationella miljömålet God
bebyggd miljö.
Tidigare beslut
Protokoll Samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-28 § 56, Beslut om planbesked.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2019-02-19.
Planbeskrivning, 2019-02-15
Undersökning (tidigare benämnd Behovsbedömning)
Geotekniskt PM 2019-02-15
Plankarta, 2019-02-15
Grundkarta, 2019-02-15
Samrådskrets karta (fastighetsförteckningen färdigställs till samråd).
Övriga handlingar
Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 med tillhörande Fördjupad översiktsplan
för Hagfors Stad 1998, aktualitetsförklarade i beslut Kommunfullmäktige §
50,2014-05-26
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna Samrådshandlingar 2019-02-15
och att gå ut på samråd med standardförfarande enligt SFS Plan- och bygglagen
(2010:900) kap 5, §§ 6, 11, 13 och 17, samt att planen inte bedöms vara av
betydande intresse för allmänheten och inte heller medför betydande påverkan.
Därmed behöver ingen strategisk miljöbedömning eller
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
_____
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Beslutet skickas till
Marie Jansson: marie.jansson@ecpairtech.se
Jonas Ericsson: jonas.ericsson@ecpairtech.se
Klara arkitekter Johan Stensson: johans@klara.se
Miljö- och byggnämnden: miljo-bygg@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se
GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se
Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS 2018/333

§ 27 Svar på Medborgarförslag - fråga om varför det är
fönster mellan cafeterian och simhallen på ÄBC
Hej, och tack för ditt förslag.
Du har i ett medborgarförslag till oss föreslagit att fönstren mellan cafeterian och
badet tas bort då en del badande kan uppleva obehag när andra människor tittar på
och att det finns flera som inte vill besöka vårt badhus av den anledningen.
Vi har förståelse för att olika människor kan uppleva obehag i många olika
situationer och också att en del människor känner sig extra utsatt i den situation
man befinner sig i när man besöker ett badhus. Fönster mellan cafeteria och
bassänger är dock inte en ovanlig eller märkligt konstruktion och många badhus
runt om i Sverige har liknande planlösning, konstruktionen och planlösningen i
badhuset i Hagfors är således inte något unikt. Det finns såklart både fördelar och
nackdelar med den planlösning som är aktuell.
En nackdel som du lyfter är såklart att vissa kan känna sig obekväma med att
människor som inte själva badar kan upplevas titta på de som badar.
Med anledning av det gjordes åtgärder för några år sedan då samtliga fönster
försågs med fönsterfilm där de som fikar inte kunde se in i badhuset. Vi fick in
mycket klagomål på åtgärden och det framkom då att många föräldrar som väntar
på sina barn under simträning och aktiviteter ser en fördel att kunna titta på
aktiviteterna som barnen deltar i utan att själva behöva byta om och vistas inne i
badhuset. Fler vuxna som ser vad som händer i bassängerna under aktiviteter med
många barn bedöms också vara en trygghet för samtliga.
Fönsterfilmen medförde också att miljön i lokalerna upplevdes mer instängt och
det minskade dagsljusinsläppet till cafeterian påverkade både arbetsmiljön och
trivseln i lokalen negativt. Fönsterfilmen togs därför bort efter enbart några
veckor. En ny variant har film har satts upp och sitter i dag som insynsskydd för
fönstren.
Samhällsbyggnadsavdelningen i Hagfors Kommun har gjort bedömningen att
även om det finns människor som känner sig obekväma med att andra kan se dem
vid bad så överväger fördelarna med att behålla fönstren.
Inom ramen för den ombyggnation som ska genomföras kommer en översyn av
fönsterpartierna att göras. Dock är det inte aktuellt att minska dagsljusinsläppet
till cafeterian, någon ombyggnad där fönster helt tas bort är dock inte aktuell.
Däremot kommer möjligheten att byta ut glaset mot insynsskyddat fönsterglas i
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vissa fönster att ses över för att på så vis få ett mer permanent insynsskydd.
Handlingar i ärendet
Förslagställarens medbogarförslag 2018-08-30.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2019-02-19.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Förslagställaren
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
Hagforsbadet
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Dnr KS 2019/170

§ 28 Svar på Medborgarförslag önskemål om
upprustning av hängbron i Magerås, Gustavsfors
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Samhällsbyggnadsavdelningen genomförde en översyn av samtliga broar under
2018, den aktuella bron är godkänd och öppen gång och cykeltrafik. Det har i de
kontroller som genomförts inte bedömts att det krävs några omfattande åtgärder i
nu läget. Inom det närmsta året kommer räcken och trätrall behöva service och vi
kommer också att byta några av brons brädor. Under året kommer också en
utökad kontroll att göras då avdelningen kontrollerar brons dolda infästningar och
linor. Inom de närmast kommande fem åren kommer allt trävirke att behöva vara
utbytt. Samtliga åtgärder finns planerade inom samhällsavdelningens plan för
brounderhåll som reviderades i samband med översynen 2018.
Har du några ytterligare frågor kring våra broar är du välkommen att kontakta
Samhällsbyggnadsavdelningen.
Handlingar i ärendet
Förslagsställarens medborgarförslag 2019-02-05
Ordf. i kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-02-14
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser därmed förslaget vara besvarat
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Driftledare Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se
Vik. driftledare Sven-Erik Strandberg, svenerik.strandberg@hagfors.se
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Dnr KS 2019/42

§ 29 Svar på Medborgarförslag - att göra isbana vid
Älvstranden Bildningscentrum
Hej, och tack för ditt förslag och för att du engagerar dig i vår kommun! Du har
lämnat förslag om att en yta inom Älvstrandens skolområde ska spolas upp till
isplan och göras tillgänglig för allmänheten. Även om det är en trivsam idé och
det var möjligt förr om åren så kan vi med de regler och resurser som finns idag
tyvärr inte medge ditt förslag.
Skolgårdsområdet är under skoltid en arbetsplats, vilket innebär att vi behöver
beakta en rad arbetsmiljöregler och skyddsföreskrifter samt se till att ha särskilda
rutiner för att undvika skador vid den här typen av verksamhet. Om isen finns
tillgänglig inom skolområdet för elever på skoltid är skolan skyldig att ombesörja
att det finns rastvakter stationerade på plats vid isen under samtliga raster.
Isplanen måste dessutom vara väl uppmärkt, skyltad och avgränsad med någon
form av staket eller sarg. I direkt anslutning till den här typen av aktiviteter under
skoltid ska det också finnas sjukvårdsrum med nödvändig utrustning. Mot
bakgrund av detta kommer Hagfors Kommun inte spola upp någon is för
allmänheten inom skolgårdsområdet utan hänvisar till den kommunala anläggning
som finns på Hagforsvallen. Tider för allmänhetens åkning annonseras och finns
på hemsidan, vill man åka andra tider går det bra att kontakta fastighetsskötarna
för att höra efter vad som planeras och vad som är möjligt.
Tyvärr har vi inte någon information om var det finns mindre isar uppspolade på
privata initiativ, men vi tar gärna emot information och vi ställer oss generellt
positiva till om man som enskild eller i förening vill använda allmän mark eller
obebyggd kvartersmark för den här typen av aktiviteter i sitt bostadsområde.
Handlingar i ärendet
Förslagsställarens medborgarförslag 2019-01-04.
Kommunalrådets tjänsteskrivelse 2019-02-14
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren, Skolchef Jenny Dahlin, Fastighetschef Malin Gisselfeldt
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Dnr KS 2019/20

§ 30 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet
2019-02-28
2019/3
34, Skogsstyrelsen, Beslut Biotopskyddsområde Hagfors Älvesby 1:36
33, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - köket Förskolan
Prästkragen, Råda
32, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport
31, Personuppgift, Fråga och svar om pulkabacken i Dalen
30, Värmlands läns Kalkningsförbund, Kort sammanfattning av kalkningsåret
2018
29, Personuppgift, Svar på synpunkt/fråga varför ingen hundrastgård i Ekshärad
27, Dekra, Besiktning fordonslyft Praktiska skolan (Primus)
26, Skanova, Markupplåtelse optofibernät Sörby
25, Personuppgift, Synpunkt/fråga varför ingen hundrastgård i Ekshärad
24, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Köket på förskolan
Treklövern
23, Personuppgift, Svar på Synpunkt med önskemål om plogning av Sundbron
22, Personuppgift, Synpunkt med önskemål om plogning av Sundbron
21, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - kommunförrådet
Hagfors, Hantverkaren 1
20, Personuppgift, Fråga o svar om gallring av träd på Havrevägen, Hagfors
19, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Köket på förskolan
Milan
18, Personuppgift, Svar och klagomål på plogning i Hagfors
17, Skatteverket, Bekräftelse byggarbetsplats Lappkärr 1
16, Dekra, Besiktning telfer på balk, kommunförrådet Hagfors
15, Skogsstyrelsen, Information om resultatet av slutbesiktning 2016-7198-4,
miljöinvestering
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2013/127, Länsstyrelsen: Yttrande detaljplan Bryggan
2019/11-8, Lantmäteriet: Uppföljning av ABT-avtal för 2018
2002/173-45 SGU: Avslutat pilotförsök vid f.d. FFV-tvätten, Underåsen 5
2019/171 Planering Biking Värmland
2018/259 Klarälvens vattenvårdsförbund: kallelse möte 190218
2018/195 Klarälvens vattenråd: Rapportering av 2018 års verksamhet
2018/195 Länsstyrelsen: Ansökan om projektmedel till Vattenråd i Värmland för
2019
2018/115-38, Elektriska nämnden: Anmodan att rätta anmärkning efter
elbesiktning Kyrkhedens skola
2018/115-39, Elektriska nämnden: Anmodan att rätta anmärkningar efter
elbesiktning Vårdcentralen Ekshärad
2018/115-40, Elektriska nämnden: Avisering p, elbesiktning Bellmansgården,
Ekshärad
2019/148, Personuppgift: ansökan om planbesked Uddeholm 18:49
2018/7-177, Personuppgift: Snabb besiktning av björkallé i Råda
2019/17, Trafikverket: Ansökan om driftbidrag till icke statlig flygplats med trafik
under allmän trafikplikt.
2018/149, Karlstads kommun: Renhållningsordning för Karlstads kommun –
samrådsförslag
2014/490/43, Vattenmyndigheten: Synpunkter från samråd
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-02-18.
Beslut
Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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