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Dnr KS 2020/218

§ 13 Beslut om utdelande av presentkort till
kommunens personal
Vårt samhälle är p.g.a. Coronasituationen i en extraordinär situation som medför
stor belastning på många funktioner. Det gäller inte minst vår egen kommunala
organisation som tillsammans med regionen i mångt mycket har ansvaret för att
upprätthålla välfärden även när trycket är som störst. Som arbetsgivare kan vi
stolta också konstatera den kraft och lojalitet som finns hos vår personal.
Inför kommande påskhelg föreslår vi därför att alla anställda får en gåva i form av
en värdecheck på 200 kronor att användas i den lokala sällanköpshandeln och
restaurangerna.
Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Sätterbergs tjänsteskrivelse 2020-03-31.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att alla anställda inom Hagfors kommun får en gåva i
form av en värdecheck på 200 kronor att använda i den lokala sällanköpshandeln
och restaurangerna. Finansiering ska tas från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda behov.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/28

§ 14 Verksamhets- och budgetuppföljning
kommunledningsutskottet januari-februari 2020

Kommunledningsutskott
- varav kommunledningsavdelning
- varav samhällsbyggnadsavdelning

Budget Redovisn
Årsbudget Prognos
jan-feb jan-feb
26 812
18 045
175 848 175 848
8 220
18 592

7 813
10 232

66 091 66 091
109 757 109 757

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 2018. På
helår bedöms budget i balans.
Personalenheten - Personalenhetens arbete under de två inledande månaderna av
året har präglats av arbete med bokslutet för 2019 samt planering och uppstart av
2020 års löneöversynsförhandlingar. För övrigt arbetar enheten vidare med att se
över vilka till vidare digitalisering som finns, i syfte att minska den manuella
hanteringen och därigenom kunna öka produktiviteten. En kartläggning inom
enhetens olika områden är igångsatt. Den ekonomiska prognos som beräknats
fram efter två månader bedöms i detta relativt tidiga läge kunna inrymmas inom
beslutad budgetram.
Administrativa enheten - Utöver enhetens löpande arbete har följande processer
påbörjats under perioden januari-februari år 2020:
Enligt plan i 2020-års budget har arbetet påbörjats med utbyte av vårt datacenter.
Arbetet beräknas att vara klart under mars månad år 2020.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 6/22

2020-03-31

Kommunledningsutskottet

Den gemensamma telefoniupphandlingen med 15 kommuner i länet är klar efter
en långdragen överprövningsprocess. Ett projektarbete har inletts för ett införande
av en ny telefoniplattform och beräknas att vara klart under hösten år 2020.
Efter att administrativa enheten fått ansvaret för kommunens säkerhetsskyddsarbete fortgår arbetet med att ta fram en säkerhetsskyddsanalys med tillhörande
riktlinjer. Utifrån analysresultatet ska berörd personal säkerhetsskyddsklassas.
Ekonomiskt resultat
Verksamheter, tusental kronor (tkr)
Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelse
Partistöd
Revision
Kommunledning och gemensam adm.
Gemens. verksamheter och
Servicefunktioner
Föreningsstöd och övrigt stöd
Näringslivsutveckling inkl. EU-projekt
Information, marknadsföring, turism
Räddningstjänst
Rivningskostnader
Anslag för oförutsedda behov
Jämförelsestörande kostnad
Reserverat till löneökning
Summa KLA

Budget Redovisn ÅrsPrognos
jan-feb jan-feb budget helår
410

383

2 456

2 456

49

371
560

371
560

3 407

3 832 26 601

26 717

1 424

1 122

8 555

8 439

612

164

3 654

3 654

414

877

2 487

2 487

244
1 490

168
1 208
10
0

1 460
8 875

1 460
8 875

364
1 000
9 708
7 813 66 091

364
1 000
9 708
66 091

61
97

61
0
0
8 220

Sammanfattning
För perioden januari - februari 2020 redovisar KLA 7 813 tkr i utfall. Budget för
samma period är 407 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse
är lägre kostnader för räddningstjänst, föreningsstöd än budgeterat. Stora delar av
avvikelserna är att härleda till periodiseringar som kommer att jämnas ut under
året. Omföring av rivningskostnader, avseende kostnader för rivningsplan, på 10
tkr kommer att genomföras under mars månad. Årsbudgetramen per 2020-02-29
för KLA är 66 091 tkr. Prognos för helår är ett resultat på samma nivå som
budgeterat.
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Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen (SBA),
januari-februari 2020
Verksamhetsbeskrivning
Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för ett brett ansvarsområde. Inom
avdelningen hanteras strategisk planering såsom översiktsplan, detaljplan,
markförvaltning och naturvårdsfrågor, kommunalteknik och förvaltning av
anläggningstillgångar såsom gator, VA, Avfall och fastighetsdrift och intern
service med lokalvård och kost. Inom avdelningen förvaltas också Hagfors
Airport.
Inom avdelning finns förutom specialister och administrativa funktioner, fyra
verksamheter, Fastighet, Serviceenheten, GVA och Flygplats.
Skattefinansierad verksamhet
Flygplatsen: Verksamheten följer plan. På grund av minskade aktiviteter för
rallyt har verksamheten lägre intäkter än planerat då budgeterad försäljning av
flygbränsle uteblev. Verksamheten har fortsatt arbetet med avverkning för
hinderfrihet och en ny hindermätning planeras. Antalet resande i linjefart för
perioden Jan-Feb uppgår till totalt 778 st. för Torsby/Hagfors vilket ger ett snitt
per tur på 5,1 resande vilket är lägre antalet resande för samma period 2019 vilket
var väntat då inrikestrafiken den senaste tiden har tappat resenärer och inrikes
resande med flyg förväntas fortsätta minska generellt i Sverige. Eventuellt kan
antalet resande också ha påverkats av att det skett förändringar i flygtrafik
generellt under perioden med hänsyn till Coronasmitta.
Serviceenheten: Serviceenheten totalt följer i dagsläget budget.
Livsmedelskostnaden för måltidsverksamheten ligger något över budget medan
personalkostnaderna för måltidsverksamheten och lokalvården ligger under
budget. Intäkterna är något lägre än budgeterat.
Fastighet: Verksamheten följer budgeten i dagsläget. För perioden har
underhållsplanering och projektering större projekt prioriterats. Inriktningsbeslut
om Råda skola ha fattats och projektering har påbörjats. Produktion av Häggården
står fortsatt still.
Gata och park: Följer plan och ligger för perioden något plus mot budget vilket
till stor del beror på den milda, snöfattiga vintern, som medfört lägre kostnader för
snöröjning och halkbekämpning än budgeterat. Arbete pågår för att minska
överkostnader inom vinterväghållning och grönyteskötsel.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 8/22

2020-03-31

Kommunledningsutskottet

Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamheten: Den milda vintern har möjliggjort underhållsarbete som
normalt inte kan utföras under vintermånaderna. Arbete med råvattenledning och
sanering av Hagforsvägen har påbörjats. Renovering av reningsverken påbörjades
2019 och fortsätter under året. Budget för VA-enheten ger stort utrymme för köp
av konsulttjänster och övriga tjänster i den löpande verksamheten, vilket är
nödvändigt då det inte finns specialister och projektledare inom den egna
organisationen.
Avfallsverksamheten: Enheten arbetar med förberedelserna för att införa
matavfallssortering. En inventering av renhållningsabonnemang inom Hagfors
kommun pågår sedan tidigare. Inventeringen medför vissa tillfälliga kostnader,
men kommer troligtvis att öka enhetens intäkter kommande år.
Ekonomiskt resultat
Verksamheter, tusental
Budget
Redovisn ÅrsPrognos
kronor
jan-feb
jan-feb
budget helår
Samhällsbyggnadschef
2 147
2 003 13 141
13 141
varav Flygplatsen
867
1 033
1 538
1 538
Fastighetsenheten
7 199
2 443 46 896
46 896
GVA Avgift- och Skattefinans.
3 948
242 16 909
16 909
varav Avfall
767
166
varav VA
478
-969
varav Gata/Park
1 890
560 11 813
11 813
Serviceenheten
5 298
5 544 32 811
32 811
varav Kost
3 517
3 849 22 315
22 315
varav Städ
1 781
1 695 10 496
10 496
S:a Samhällsbyggnadsavd.

18 592

10 232 109 757

109 757

Kapitalkostnader är med i budget men inte i redovisningen. Interna fördelningar
såsom internhyra, kost, städ är inte med i denna uppföljning. Försäkringar är med
i budget men är inte utfördelade i redovisningen.
Sammanfattning
Verksamheten följer i stort plan men inom flygplatsen och inom gata/park är
verksamheten kraftigt underfinansierad utifrån nu rådande kostnadsläge och
uppdrag. Inom gata/park arbetar man för att identifiera möjliga alternativa
arbetsmetoder och processer för att på så vis kunna minska förväntade
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överkostnader för 2020. Serviceenheten har under en längre tid haft avvikelser för
livsmedelskostnader och har för 2020 fått en utökad budget. Dock kvarstår
problem att livsmedelskostnader har ökat och att det sannolikt blir en överkostnad
på livsmedel även för 2020. Verksamheten har i uppdrag sedan tidigare att
prioritera att hålla budget framför mål om ekologiskt och närproducerat.
Förslag till åtgärder:
Verksamheten fortsätter att prioritera budget framför övriga mål och ambitioner
samt fortsätter arbetet inom samtliga verksamheter i syfte att effektivisera
processer och arbetsmetoder för att minska kostnaderna,
Handlingar i ärendet
Kommunchefens skrivelse 2020-03-25
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/206

§ 15 “Yrkesväg Värmland” ny ansökningsomgång
Yrkesväg Värmland är ett projekt som i samverkan mellan värmländska
kommuner och Länsstyrelsen, nu söker medel från Europeiska Socialfonden
(ESF) istället för tidigare ansökan som var till Europeiska asyl- migrations- och
integrationsfonden (AMIF).
Projektet Yrkesväg Värmland riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa
utrikes födda kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden.
Elva av länets kommuner avser delta i projektet, Filipstad, Karlstad, Säffle,
Hagfors, Kil, Torsby, Storfors, Arvika, Sunne, Forshaga och Kristinehamn, vill
inom ramen för projektet Yrkesväg Värmland, i samverkan med bland andra
Region Värmland, Arbetsförmedlingen och Handelskammaren i Värmland,
utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen.
Inom Hagfors kommun föreslås Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) inom
Individ- och omsorgsavdelningen som delprojektägare för projektet, lokal
styrgrupp består av representanter från de verksamheter som projektet i nära
samverkan bedrivs med; vuxenutbildningen samt individ- och familjeomsorgen
(IFO).
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse “Yrkesväg Värmland” våren 2020 av Maria Persson, Socialchef
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna en andra projektansökan,
avseende Yrkesväg Värmland samt beslutar att Hagfors kommun deltar i projektet
Yrkesväg Värmland under förutsättning att medel beviljas.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
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Dnr KS 2020/211

§ 16 Ändring av titel Gymnasiesekreterare till
Skolstrateg
Under de senaste 3 åren har medarbetaren inom barn- och bildning som innehar
titeln gymnasiesekreterare haft ett utvecklat ansvar för schemaläggning,
systematiskt kvalitetsarbete mm. Utifrån detta motsvarar inte längre titeln
gymnasiesekreterare de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.
Utifrån att titeln ska spegla det man faktiskt gör ser verksamheten ett behov av att
titeln för vår gymnasiesekreterare ändras.
Utifrån detta föreslås titeln gymnasiesekreterare ändras till skolstrateg.
Handlingar i ärendet
Barn- och Bildningschefs tjänsteskrivelse.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att ändra nuvarande titel gymnasiesekreterare
till titeln skolstrateg.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef
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Dnr KS 2020/144

§ 17 Ang. gatubelysningen utmed genomfarten i
Gustavsfors, väg 843
2020-02-12 inkom skriftlig förfrågan till Kommunstyrelsen angående tändning av
nio belysningsstolpar på väg 843 från Heden i söder till Folkets Hus i norr i
Gustavsfors.
Samhällsbyggnadsavdelningen har tidigare meddelat, med stöd av Hagfors
Kommuns riktlinjer, att de nio belysningsstolparna inte är aktuella att tända då
anläggningen;
inte uppfyller kraven i de avgränsningar som antagits för var belysningsanläggningar skall finnas och anordnas
Gatubelysning anordnas och underhålls i detaljplanelagda områden där Hagfors
kommun är huvudman.
Gatubelysning anordnas och underhålls där belysningen betjänar minst 10
bostadshus av enfamiljs eller flerfamiljshus avsedda för permanent boende och
där avståndet mellan bostadshusen är mindre än 100 meter räknat utefter vägens
sträckning. Vid tillämpning av denna riktlinje skall bostadshus som ligger 50
meter från väg eller närmare medräknas.
2. Inte är placerad vid en väg med kommunalt huvudmannaskap
Hagfors kommun ska ha ansvaret för belysning på gator och vägar där kommunalt
huvudmannaskap råder.
3. Inte uppfyller väghållarens krav på eftergivliga stolpar
4. Är sedan tidigare bedömd som ej tillfredsställande avseende skick och standard
och bör inte tas i drift i nuvarande skick, för att anläggningen skall anses vara
långsiktigt hållbar bör därför samtliga nio stolpar bytas ut innan driftsättning,
vilket innebär en betydande investering.
Hagfors Kommuns huvudprincip är att inte inneha eller förvalta
belysningsanläggning på annan väg än där man själv är väghållare. Enligt antagen
belysningsriktlinje kan dock Kommunstyrelsen besluta att Hagfors Kommun ska
anlägga, överta eller förvalta belysningsanläggning vid väg där annan part är
väghållare.
Kostnaderna för att byta ut anläggningen till godkända eftergivliga stolpar uppgår
till 250 000 kronor. Beräknad årskostnad för drift exkl. besiktningar och
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kontroller uppgår till 2100 kronor beräknat på ett genomsnittligt elpris på 2
kr/kWh inklusive fasta kostnader och energiskatt.
Samhällsbyggnadsavdelningens rekommendation är att avslå förfrågan, dels då
det strider mot de huvudprinciper riktlinjerna anger och dels då det krävs en
väsentlig investering och antalet hushåll som berörs av åtgärderna är få.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2020-03-25.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det inte finns skäl för undantag mot riktlinjen i det
aktuella fallet och beslutar att inte tända de nio stolpar som berörs av förfrågan.
Förslag på sammanträdet
Kommunledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet och ge
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att återkomma med mer information om
vilka belysningsstolpar och anläggningar som finns kvar i kommunen men ej är i
drift.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet och ge
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att återkomma med mer information om
vilka belysningsstolpar och anläggningar som finns kvar i kommunen men ej är i
drift.
_____
Beslutet skickas till
Sökanden
Gatubelysningsansvarig Ricard Engtröm
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Dnr KS 2020/194

§ 18 Gällande lekplatsen i Bergsäng
2019-04-15 fattade Kommunstyrelsen beslut Dnr 2019/260 § 88 Riktlinjer för
kommunala lekplatser att gälla från och med 2019-06-01 samt § 89 Godkännande
av lekplatsplan 2020 samt beslut om utredningsuppdrag för
lekplatssammanslagning.
Inom ramen för beslutet om att godkänna lekplatsplan 2020 beslutades att
lekplatsen i Bergsäng skulle avvecklas med reservationen att “innan avveckling
av lekplatsen i Bergsäng genomförs ska en överenskommelse göras med den
kooperativa förskolan Bergatrollet så att lekmiljön inom det f.d. skolområdet kan
nyttjas av allmänheten kvällar och helger”
Under 2019 har samhällsbyggnadsavdelningen haft möte med representanter från
styrelsen för kooperativet Bergatrollet. Syftet med mötet var att dels informera om
beslutet och dels skapa en dialog kring en eventuell samverkan kring den lekplats
som kooperativet nyttjar inom sin verksamhet. Kooperativets representanter förde
på mötet fram att de önskade ta med sig frågan om ett samarbete och återkomma
samt påtalade att det inte är kooperativet som äger fastigheten och att de därför
inte kan ta beslut angående lekplatsen själva. Fastigheten ägs av Bergsängs
Byalag.
Mötet avslutades med uppgörelse att kooperativet Bergatrollet ska återkomma
med förslag på samverkan efter att de pratat med fastighetsägare och haft möte
med kooperativets styrelse.
Ordförande i Kooperativet Bergatrollet inkom med svar till samhällsbyggnad den
10 mars 2020 och lät då meddela att fastighetsägaren nekat till samarbete. Ingen
kommunikation har skett mellan Hagfors kommun och byalaget i Bergsäng.
Den kommunala lekplatsen i Bergsäng består sedan en längre tid enbart av en
gungställning. Antalet barn inom orten är lågt och bedöms vara minskande. Vid
beslutet om att anta lekplatsplanen fanns 16 barn i blandad ålder inom orten,
varav 9 i åldern 0-4 år. Vid uppföljning 2020 konstateras att det inom
upptagningsområdet finns 25 barn, varav 8 i åldern 0-4 år och 10 barn i åldern 5-8
och 7 barn i åldern 9-10 år.
Då ingen samverkan kan genomföras och det totala antalet barn understiger 30
samt att antalet barn i de lägre åldrarna upp till 8 år är fortsatt långt föreslår
samhällsbyggnadsavdelningen att den lekplatsen avvecklas under 2020.
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Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-03-25.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningen förslag
och ger avdelningen i uppdrag att verkställa en avveckling av lekplatsen i
Bergsäng.
Förslag på sammanträdet
Kommunstyrelsen beslutar att lekplatsen i Bergsäng skall finnas kvar och ger
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att lägga in lekplatsen i plan på nytt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lekplatsen i Bergsäng skall finnas kvar och ger
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att lägga in lekplatsen i plan på nytt.
_____
Beslutet skickas till
Sökanden
GVA-chef Emil Florell
Malin Skoog
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Dnr KS 2019/437

§ 19 Svar på Medborgarförslag om upprustning och
skyltning av Gatabadet, Hagfors
Hej! Du har i ett medborgarförslag inkommit till oss med önskemål om en
utveckling av ”Gatabadet”. Vi delar din uppfattning att badet är en tillgång vi kan
få ut än mer av. Vid kommunstyrelsens möte hanterade vi ett ärende om
Hagforsparken och i samband med det föreslog vi bl. a att vi ska titta på
möjligheter att anordna ställplatser i området men också att vi ska på
förutsättningarna att utveckla Gatabadet.
Samhällsbyggnadsavdelningen har också fått i uppdrag att se över och förbättra
skyltningen till badplatsen samt göra en översyn om det finns bord, bänkar och
grillplats på annat håll i kommunen som inte används lika frekvent och som skulle
kunna flyttas till Gatabadet.
Tyvärr finns det en del begränsningar och regleringar som gör att vissa insatser är
svåra genomföra. När det gäller åtgärder såsom vassröjning, anläggning av
bryggor, schaktning och markberedning vid badplatser inom strandskyddat
område så är det ofta kostsamma åtgärder som kräver särskilda tillstånd samt
dispens från strandskyddet. Då det inte finns utrymme att hantera den typen av
omfattande projekt och kostnader inom ramen för vår löpande skötsel anpassar
våra medarbetare omfattning av röjning och metoder efter vad som är möjligt
enligt gällande lag utan tillstånd.
Vi har därför inte möjlighet att i nuläget anpassa badplatsen med utökade badytor,
bryggor eller andra byggnader inom det strandskyddade området.
När det gäller lekplatsutrustning så finns det många krav som reglerar hur
utrustning får monteras och vad som krävs för att det ska vara säkert att leka, det
krävs också regelbundna egenkontroller och besiktningar. För att Hagfors
Kommun ska kunna hantera de krav som finns för lekplatsutrustning monteras
inte lekutrustning på andra platser än de utpekade kommunala lekparkerna som
finns. Utifrån dessa begränsningar är ändå vår ambition som nämnts ovan att
försöka utveckla Gatabadet.
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2019-07-12
Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse 2019-08-28
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
GVA-chef Emil Florell
Driftledare Malin Skoog
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Dnr KS 2020/20

§ 20 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet
2020-03-31
2020/3
135,Personuppgift, Information om domar - kommuner behöver inte släppa in
allmänheten för att dess representanter ska kunna ta del av allmänna handlingar.
134,Länsstyrelsen i Värmland, Föreskrifter - körning på golfbanor i Värmland
133,TMR, Förberedande samråd i enlighet med 2018:1462 och 2108:1463
angående insamling av förpackningar och returpapper
132,Nya bjornska partiet, Synpunkt - önskemål om att endast få hosta i
armvecken på offentliga platser
131,Föreningen Hagfors-Munkfors HjärtLung, Ang. längre parkeringstid på
Skolgatan, Hagfors
130,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - köket Råda skola
129,Jordbruksverket, Avslutad fullmakt, Forimp
128,Länsstyrelsen i Värmland, Komplettering sista ansökningsdag för LONApollinering 22 mars 2020
127,Stoppa borrarna, Behov av tillfälliga terminaler för avverkat
granbarkborrevirke
126,Länsstyrelsen i Värmland, Beslut efter anmälan om samråd Miljöbalken 12-6
om förläggning av ledningar, elnät mellan Traneberg och Dragsjöberg
125,Länsstyrelsen i Värmland, Beslut: Vattenuttag för dricksvatten där Hagfors
kommun är verksamhetsutövare
124,Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället, Svar Angående vindkraftsplaner i
och omkring Malungs kommun
123,Karlstads kommun, Yttrande Masshushållningsplan Karlstads kommun
122,One-Nordic, Värderingsprotokoll ledning i mark, Hagfors 2:164
121,Sveriges kommuner och regioner, Enkät om markpriser
120,Region Värmland, Presentationer från miljöfrukosten 6 mars på Region
Värmland
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119,Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället, Angående vindkraftsplaner i och
omkring Malungs kommun
118,Länsstyrelsen i Värmland, Beslut enligt miljöbalken för förläggning av
markkabel i området Skärgen, Hagfors kommun
117, Personuppgift, Fråga om röjning av skog på Rysktorpsvägen, Hagälven
116,Karlstads kommun, Masshushållningsplan - tematiskt tillägg till
översiktsplanen Karlstads kommun
115,Skogsstyrelsen, Bekräftelse på anmälan om föryngringsavverkning Råda
1:262
114, Personuppgift, Ang. kommunalt underhållsbidrag enskilda vägen Myra
stationsväg
113,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel: Köket på boendet
Skogvaktaren
112,Länsstyrelsen i Värmland, Beslut om tillstånd för åtgärder inom Natura 2000området Råda stormosse i Hagfors kommun
111,FTI,Iordningställande av plank vid ÅVS i Stjärnsnäs
110,Stora Ullen Fiskevårdsförening 2020,Styrelsesammansättning Stora Ullen
Fiskevårdsförening 2020
109, Personuppgift, Ang. sophämtning Södra Mossberg 3:3
108,WWF Earth hour, WWFs utmaningar till svenska kommuner inför Earth
Hour 2020
107,Statisticon, Uppgiftsinsamling öppna jämförelser inom detaljplaneområdet
106,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel: Förskolan Treklövern,
Rektorn 2
105,Naturskyddsföreningen, Svar på enkätundersökning pollinatörer
104,K-I Larsson entreprenad, Svar ang. bestridande av vite, slaghacka
103,Länsstyrelsen i Värmland, Inbjudan älvgruppsmöte Klarälven, 2020-04-02
102, Personuppgift, Svar på fråga om höga tallar vid Päronet, Filaren
101, Personuppgift Enfråga om höga tallar vid Päronet, Filaren
100,Aktuell Hållbarhet, Svar på Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2020
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99,Ellevio AB, Info om röjning Ledning Kyrkheden, Ekshärad, Hagfors kommun
98,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt tobakslagen, Älvstranden
Bildningscentrum
97, Personuppgift, Svar ang. Parkering utanför Folktandvården i Hagfors
96, Personuppgift, Parkering utanför Folktandvården i Hagfors
95,Länsstyrelsen i Värmland, Kommunvägledning miljömål Agenda 2030
94, Personuppgift, Svar ang. skrotbilar på Myrvägen, Ekshärad
93,Lantbrukarnas Riksförbund, Svar på Fråga rörande s.k. tysta-, ostörda- eller
bullerfria områden
91, Personuppgift, Fråga om fordonsvrak på parkeringen på Myrvägen i Ekshärad
44,RUS Regional utveckling & Samverkan i miljömålssystemet, Remiss Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030
36,Länsstyrelsen i Värmlands län, Enkät om kommunens arbete med
klimatanpassning Dnr 424-11300-2019
20,Länsstyrelsen i Värmlands län, Samråd Råda Stormosse 2(2)
19,Länsstyrelsen i Värmlands län, Samråd planerade åtgärder för hydrologisk
restaurering Råda Stormosse 1(2)
384,Boverket, Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i
detaljplan
2020/17, 5,Transportstyrelsen, Driftstatusrapport AGA 2019, Hagfors Saab AB,
Security and Defence Solutions, Fastställt protokoll CN-årsmöte Flygplats
4,Audit, Auditrapport, bränslegruppen.
2020/11,Värmlands läns kalkningsförbund, Avtal avseende vattenprovtagning i
sjöar och vattendrag inom Hagfors kommun
13,Karlstads Universitet, Praktikavtal Risk- och miljöstudier
12, Personuppgift, Avtal borttagande av enstaka träd, vid Bäckelidsvägen,
Hagfors 2:166
11, Personuppgift, Avtal borttagande enstaka träd Hagfors 2:164
2020/108, Personuppgift, Svar på frågan om utegym i Hagfors
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1, Personuppgift, Medborgarförslag - önskemål om utegym i norra delen av
Hagfors
2020/115,Trafikverket, Informationsmöte statlig medfinansiering Värmland, 14
februari
1,Trafikverket, Ansökan statlig medfinansiering 2021 kommunala gator och vägar
2020/116,Brandskyddsföreningen, Påminnelse! Anmärkningar från kontroll ej
åtgärdade (1009867.01, Ishall) - Inskränkning av försäkringsskydd
3,Brandskyddsföreningen, Meddelande: EN-intyg utfärdat för Sporthall
Ekshärad(1009865.01)
2,Brandskyddsföreningen, Försäkringsbolaget meddelas att anmärkningar från
kontrollen av (Ishall, 1009867.01) inte är åtgärdade
2016/138,Miljö- och byggnämnden, Bygglov nybyggnad av flerbostadshus,
Cykeln 1
2020/149,Länsstyrelsen, Remiss - begäran om yttrande Föreskrifter för körning i
terräng med eldrivna terränghjulingar på golfbanor i Värmlands län
2015/153,Lantmäteriet, Avslutad förrättning, fastighetsreglering Råda 1:6 och
Råda 1:174, Råda rastplats
2020/173, Personuppgift, Ang. tomtköp Kråkan
1, Personuppgift, Förfrågan om tomtköp Kråkan 2,3,4
2020/200,Sweco, Samlokalisering teknikutbildningarna i Hagfors - tre alternativ
1,Sändlista, Direktupphandling geoteknisk undersökning för detaljplan för
teknikhus vid ÄBC
5,Lantmäteriet, Avslutad förrättning, anläggningsåtgärd Hagfors 2:1, 2:61 och
2:189
2014/232,Duck and Cover BCS AB, Köpehandlingar HC, huvudcentralen på
Värmullsåsen
2019/353, Personuppgift, Svar om Sunnemos lekpark
1, Personuppgift, Ang. nedläggning av lekpark i Sunnemo
2016/391,Projektledaren, Värmullenprojektet - Lokal åtgärdsplan för Värmullen
2019/517,Länsstyrelsen i Värmland, Ramöverenskommelse: Samordning före,
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under och efter samhällsstörning i Värmlands län, fastställd slutversion
2019/642, Personuppgift, Svar på fråga om hantering av kommunens matsvinn
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-03-25.
Beslut
Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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