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Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Boo Westlund (OR) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

Christina Axelsson (OR) 
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Peter Brunius (OR) 

Jan Pfeiffer (OR) 
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Anna Oskarsson (OR) 

Bosse Söderlund (OR) 
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David Bildtsén (C) 
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Nenne Westlund (OR) 
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Jan Bergqvist (S) 

Margot Karlsson (S) 

Madelene Tönnberg (S) 

Anders Thörne (S) 

Yadviha Löf (SD) 

Jan Klarström (SD) 

  

Övriga Thony Liljemark (OR) 

Tomas Braneby (OR) 

Annika Hagberg (OR) 

Helena Granlund, 

kommunsekreterare 

Jan Lilja, kommunchef 

Jonas Nilsson, ekonomichef 

Jan Bohlin, revisor 

Claes-Henrik Engström, revisor 

Irene Runkvist Karlsson, revisor 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2019-10-01 

  

Avser paragrafer 79 - 98 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Peter Åkerström 
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Justerande  

 Tomas Pettersson Christina Axelsson 
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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-09-30 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-01 

Datum då anslaget tas ned 2019-10-23 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 79 Information 

Ekonomichef Jonas Nilsson inledde kommunfullmäktiges sammanträde med att 

informera om ägardirektiv och bolagsordningar i kommunens bolag. 

_____ 
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Dnr KS 2019/14 

§ 80 Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige 

2019 

Inga frågor hade kommit in till dagens sammanträde. 

_____ 
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Dnr KS 2019/422 

§ 81 Ny bolagsordning och ägardirektiv för Hagfors 

Stadshus AB 

Bolagsordningen och ägardirektivet för Hagfors Stadshus AB behöver efter 

skapandet av kommunkoncernens aktiebolagskoncern förnyas. Att gälla så snart 

som möjligt. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-16 § 151 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-09-06 

Förslag till bolagsordning för Hagfors Stadshus AB 

Förslag till ägardirektiv för Hagfors Stadshus AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om nytt ägardirektiv samt ny bolagsordning för 

Hagfors Stadshus AB. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Hagfors Energi AB 

Hagforshem AB 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 8/34 

  

2019-09-30 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/423 

§ 82 Ny bolagsordning och ägardirektiv för Hagfors 

Energi AB 

Bolagsordningen och ägardirektivet för Hagfors Energi AB behöver efter 

skapandet av kommunkoncernens aktiebolagskoncern förnyas. Att gälla så snart 

som möjligt. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-16 § 152 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-09-06 

Förslag till bolagsordning för Hagfors Energi AB  

Förslag till ägardirektiv för Hagfors Energi AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om nytt ägardirektiv samt ny bolagsordning för 

Hagfors Energi AB. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Hagfors Energi AB 

Hagforshem AB 
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Dnr KS 2019/424 

§ 83 Ny bolagsordning och ägardirektiv för 

Hagforshem AB 

Bolagsordningen och ägardirektivet för Hagforshem AB behöver efter skapandet 

av kommunkoncernens aktiebolagskoncern förnyas. Att gälla så snart som 

möjligt. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-16 § 153 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-09-06 

Förslag till ägardirektiv för Hagforshem AB 

Förslag till bolagsordning för Hagforshem AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om nytt ägardirektiv samt ny bolagsordning för 

Hagforshem AB. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Hagfors Energi AB 

Hagforshem AB 
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Dnr KS 2013/125-21 

§ 84 Beslut att anta Förslag till DETALJPLAN FÖR 

GAMLA BADHUSTOMTEN i Ekshärad, Grinnemo 1:323 

och del av 1:189 och 1:188, Hagfors kommun 

Hagfors kommun har, på uppdrag av beställaren Emanuelssons Åkeri i Ekshärad 

AB genom konsult SBK Värmland, upprättat antagandehandlingar daterade 2019-

07-05 “Förslag till DETALJPLAN FÖR GAMLA BADHUSTOMTEN 

(Grinnemo 1:323 och del av 1:189, 1:188) i Ekshärad, Hagfors kommun, 

Värmlands län.  

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

2010:900 (med ändringar t.o.m. SFS 2018:1732).   

Planens syfte, innebörd och konsekvenser 

Detaljplanens syfte och innebörd är att planlägga fastigheten Grinnemo 1:323 

(privatägd tomt med det f.d. badhuset) för icke störande verksamheter med 

begränsad omgivningspåverkan i form av exempelvis garage, lager, enklare 

verkstad och kontor (ZK), samt att planlägga övrig mark (Grinnemo 1:188 och 

1:189) som naturmark (NATUR) respektive allmän plats gatumark GATA).  

Detaljplanen ersätter motsvarande område i gällande plan varvid tidigare 

användning för idrottsändamål (Ri) utgår.  

Planområdet är ca 1,4 hektar. Den befintliga byggnadsvolymen (ca 600 

kvadratmeter) inom fastigheten Grinnemo 1:323 bekräftas och ges en utökad 

byggrätt. Exploateringen är bestämd till 40 procent av fastighetens area inom 

användningsområdet. Total tillåten byggnadsyta inom användningsområdet blir 

cirka 1800 kvadratmeter. En begränsning av byggnaders höjd (nockhöjd) har 

införts på 8 meter. Den yta i detaljplanen som är försedd med prickmark anger att 

marken får inte förses med byggnad.   

Detaljplanens konsekvenser bedöms bli begränsade då den i praktiken inte 

innebär någon större förändring av platsens utformning och omgivningspåverkan. 

Planbestämmelserna medför att ingen störande verksamhet får inhysas och 

påverkan på närmiljön bedöms därmed bli begränsad. Åtgärder för att skapa en 

säker skolväg har avtalats mellan kommunen och fastighetsägaren/exploatören 

och tillsammans med övriga åtgärder som planerats utanför planområdet bedöms 

planen kunna genomföras utan negativa konsekvenser vad gäller trafiksäkerhet. 

Att införa planbestämmelsen (NATUR) medför att naturmarken med sumpskog 

kan bevaras. Eventuell risk för påverkan från verksamhetsområdet bedöms 
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begränsad eftersom det finns möjligheter att avleda och rena dagvatten och spill- 

och avloppsvatten.   

Planen överensstämmer med Hagforsstrategins mål och bedöms förenlig med 

översiktsplanen som aktualitetsförklarades i kommunfullmäktige § 50 2014-05-

26. 

Tidigare beslut 

Beslut om planbesked har lämnats. En behovsbedömning har gjorts som godkänts 

inför beslut om samråd att planen inte bedömts 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. En 

samrådsredogörelse har upprättats och godkänts i samband med beslut om 

granskning. Granskningen har genomförts. En sammanställning av inkomna 

synpunkter från granskningen bifogas granskningsutlåtandet daterat 2019-07-05. 

Handlingar i ärendet 

Planhandlingar till antagande: 

 Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-16 § 154 

 Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-09-03 § 77 

 Tjänsteskrivelse, 2019-07-05 Beslut att godkänna granskningsutlåtandet samt 

att anta detaljplanen.    

 Granskningsutlåtande med bilaga 2019-07-05 

 Plankarta, antagandehandling 2019-07-05 

 Planbeskrivning, antagandehandling 2019-07-05 

 Besvärshänvisning 

 Tidigare beslutade planhandlingar: 

 Grundkarta daterad 2018-07-06. 

 Behovsbedömning beslutad samhällsbyggnadsutskottet § 87, 2018-10-30. 

 Fastighetsförteckning daterad 2018-10-19. 

 Samrådsredogörelse beslutad kommunstyrelsen § 80, 2019-04-15.  

Tidigare beslut: 

 Beslut om granskning kommunstyrelsen § 80, 2019-04-15.  

 Beslut om samråd samhällsbyggnadsutskottet § 87, 2018-10-30. 

 Beslut om planbesked samhällsbyggnadsutskottet § 22, 2018-03-27. 

 Övriga dokument: 

 Hagfors kommuns översiktsplan 2000, aktualitetsförklarad av 

kommunfullmäktige § 50 2014-05-26. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande, 2019-07-05, i 

enlighet med 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt anta Förslag till 

DETALJPLAN FÖR GAMLA BADHUSTOMTEN (Grinnemo 1:323 och del av 

1:189, 1:188) i Ekshärad, Hagfors kommun, daterad 2019-07-05 enligt 5 kap 27 § 

plan- och bygglagen och upphäva dess motsvarande område i gällande detaljplan.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Beställare Eric Emanuelsson: nadia_nana66@hotmail.com 

Konsult SBK Värmland: johans@klara.se 

Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se 

Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se 

Miljö och bygg: 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 2018/292 

§ 85 Beslut att anta Förslag till DETALJPLAN FÖR 

PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors, Hagfors kommun, 

del av Hagfors 2:166   

Hagfors kommun har, på uppdrag av en privat beställare genom konsult Klara 

arkitekter AB, upprättat antagandehandlingar daterade 2019-08-23 “Förslag till 

DETALJPLAN FÖR PRIMUSPARKERINGEN (del av Hagfors 2:166) i 

Hagfors, Hagfors kommun, Värmlands län.  

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

2010:900 (med ändringar t.o.m. SFS 2018:1732).   

Sammanfattning av planens syfte, innebörd och konsekvenser 

Detaljplanens syfte och innebörd är att planlägga mark för att möjliggöra en 

tomtplats med kvartersmark, gata och naturmark. Därmed kan en tilltänkt 

anläggning med automattvätt för miljövänlig fordonstvätt anläggas inom den 

tidigare så kallade Primusparkeringen. Den huvudsakliga yta som avses att tas i 

anspråk för fordonstvätten består av en grusplan som idag inte utnyttjas i 

nämnvärd omfattning. Beställaren överväger att utöver fordonstvätten anordna 

parkeringsplatser och erbjuda parkering vid de befintliga motorvärmarna som 

finns i utkanterna av grusplanen. I anslutning till tvätten behöver en angöring 

planläggas som har infart från Kyrkogårdsvägen. Detta kan ske genom att 

iordningställa en redan befintlig grusväg. Därutöver planläggs ett stråk med 

naturmark mot befintlig gatumark (Görsjövägen och Kyrkogårdsvägen) samt 

söder om användningsområdet. Därmed kan ingrepp i befintlig topografi 

minimeras och grönytor med bl.a. en talldunge behållas. 

Inom kvartersmarken införs ett användningsområde för fordonstvätten och ges 

planbestämmelserna ZP. Z innebär att verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan (tidigare benämning var icke störande verksamheter) tillåts. 

P innebär att parkeringsplatser möjliggörs. Inom kvartersmarken införs även 

egenskapsbestämmelse med prickmark där marken inte får bebyggas samt för att 

säkerställa stråk med befintliga underjordiska ledningar (u). 

Utanför kvartersmarken införs planebestämmelser NATUR respektive Gata på 

allmän platsmark.   

Planområdet är ca 6500 kvadratmeter stort. Byggrätten är begränsad till den del av 

kvartersmarken som inte är belagd med prickmark eller innehåller underjordiska 

ledningsstråk. En begränsning av byggnads högsta nockhöjd är satt till 9 meter. 
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Kommunen är huvudman för allmän platsmark natur och gata och privat 

huvudmannaskap gäller för kvartersmarken. 

I den undersökning om betydande miljöpåverkan som togs fram enligt krav från 

länsstyrelsen, gjordes bedömningen att detaljplanen inte medför någon betydande 

påverkan på miljön. På motsatt sida av Görsjövägen inom den gamla 

Primustomten finns däremot en registrering om risk för förorenad mark. Det 

innebär att om inte ytterligare provtagningar, analyser och utredningar av marken 

görs går det inte att säkerställa om markföroreningar kan ha spridits in till det 

aktuella planområdet. En utredning om förorenad mark med provtagning behövs 

för att fastställa om särskilda krav på ventilation och grundläggning krävs. I bästa 

fall kan sådana användningar där människor inte vistas i byggnader som har 

instängda lokaler vara möjliga, dock under förutsättning att erforderlig ventilation 

sker. I sämsta fall måste de erforderliga krav på ventilation och grundläggning 

som utredningen kommer fram till uppfyllas för att få byggrätt för användningar 

som tillåter byggnation med inomhuslokaler där människor vistas mer än 

tillfälligt.  

Som en följd av detta införs i planförslaget endast användningar som medger 

verksamheter som inte kräver byggrätt för byggnadsverk med inomhuslokaler där 

människor uppehåller sig stadigvarande eftersom ingen utredning gjorts som 

fastställer krav på erforderlig ventilation och grundläggning. 

Anläggningen med automatisk fordonstvätt eller dylika verksamheter där 

människor inte vistas i instängda rum är därför möjliga.         

Detaljplanens konsekvenser bedöms bli begränsade. Ingreppen i topografi och 

naturmark minimeras och användningen Z bedöms inte medföra risker för 

människors hälsa och säkerhet och bedöms heller inte ha störande inverkan på 

omgivningen. Risker för att verksamhetsområdet skulle påverka mark och vatten 

negativt har bedömts ringa eftersom det finns möjligheter att avleda och rena 

dagvatten och spill- och avloppsvatten. 

Planen överensstämmer med Hagforsstrategins mål och bedöms förenlig med 

översiktsplanen som aktualitetsförklarades i kommunfullmäktige § 50 2014-05-

26. 

Då detaljplanen antas kommer den att ersätta motsvarande områden i gällande 

planer.  

Tidigare beslut 

Beslut om planbesked har lämnats. En behovsbedömning har gjorts med 

slutsatsen att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan så som 
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avses i plan- och bygglagen, miljöbalken eller förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver 

därför inte upprättas. En geoteknisk utredning har tagits fram. Detaljplanen har 

genomgått samråd. En samrådsredogörelse har upprättats och godkänts i samband 

med beslut om granskning. 

Underlag inför nytt beslut att anta planen 

Granskningen har genomförts. Hagfors kommun har tagit fram ett 

granskningsutlåtande till viket en sammanställning av inkomna synpunkter från 

granskningen bifogas.  

Handlingar i ärendet 

Planhandlingar till antagande: 

 Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-16 § 155 

 Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-09-03 § 78 

 Tjänsteskrivelse Beslut att godkänna granskningsutlåtandet samt att anta 

Förslag till detaljplan för Primusparkeringen i Hagfors, Hagfors kommun. 

 Besvärshänvisning tillhörande beslut att anta detaljplanen. 

 Granskningsutlåtande med bilaga daterad 2019-08-23. 

 Planbeskrivning, antagandehandling 2019-08-23. 

 Plankarta, antagandehandling 2019-08-23. 

 Tidigare beslutade planhandlingar: 

 Grundkarta upprättad 2019-02-07, beslutad i kommunledningsutskottet § 26, 

2019-02-26 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2019-02-15, beslutad i 

kommunledningsutskottet § 26, 2019-02-26 

 PM Geotekniska synpunkter upprättad 2019-02-15, beslutad i 

kommunledningsutskottet § 26, 2019-02-26. 

 Fastighetsförteckning upprättad 2019-02-21 (omfattas av GDPR), beslutad i 

kommunledningsutskottet § 26, 2019-02-26. 

 Samrådsredogörelse upprättad 2019-05-20, beslutad i kommunstyrelsen § 66, 

2019-06-10. 

Tidigare beslut: 

 Beslut om granskning kommunstyrelsen § 66, 2019-06-10. 

 Beslut om samråd kommunledningsutskottet § 26, 2019-02-26. 

 Beslut om planbesked samhällsbyggnadsutskottet § 56, 2018-08-28. 

 Övriga dokument: 

 Hagfors kommuns översiktsplan 2000 där fördjupad översiktsplan för Hagfors 

stad 1998 ingår blev aktualitetsförklarade i kommunfullmäktige § 50, 2014-

05-26. 
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 Hagfors kommuns Trafiknätsanalys beslutad i kommunstyrelsen § 28, 2000-

03-14. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2019-08-23, i 

enlighet med 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt att anta Förslag till 

DETALJPLAN FÖR PRIMUSPARKERINGEN (del av Hagfors 2:166) i 

Hagfors, Hagfors kommun, daterad 2019-08-23 i enlighet med 5 kap 27 § plan- 

och bygglagen samt att upphäva dess motsvarande område i gällande detaljplaner. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Beställare: marie.jansson@ecpairtech.se 

jonas.ericsson@ecpairtech.se 

Konsult Klara arkitekter AB: johans@klara.se 

Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se 

Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se 

Miljö och bygg: 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 2019/444 

§ 86 Revidering av flygplatsavgifter för Hagfors 

flygplats ESOH/HFS att gälla från och med 2019-11-01 

Samhällsbyggnadsavdelningen har upprättat förslag till nya avgifter för dels 

linjetrafiken, dels övrig flygtrafik på flygplatsen. 

Tidigare revidering av flygplatsavgifterna gällde från och med 2014-05-01. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-16 § 156 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-09-03 § 81 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms och flygplatschef Marie-Louise 

Davidssons tjänsteskrivelse, 2019-08-27 

Förslag till prislista att gälla från och med 2019-11-01 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till flygplatsavgifter för Hagfors 

flygplats (ESOH/HFS), att gälla från och med 2019-11-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Flygplatschef Marie-Louise Davidsson 

Ekonomi Desireé Wahlstad 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/34 

  

2019-09-30 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/440 

§ 87 Aktualitetsprövning av Hagfors kommuns 

översiktsplan 2000 

(Planområdet omfattar hela kommunens yta). 

Bakgrund 

Föregående aktualitetsprövning av Hagfors kommuns översiktsplan 2000 

beslutades i kommunfullmäktige § 49, 2014-06-23. 

Enligt plan- och bygglagen ska en aktualitetsprövning av översiktsplanen ske och 

beslutas i kommunfullmäktige varje mandatperiod. 

För att göra aktualitetsprövningen behöver ett underlag tas fram där kommunen 

redovisar sin översyn av översiktsplanen med en preliminär bedömning om vilka 

förändringar översiktsplanen behöver genomgå för att kunna aktualitetsförklaras. 

Hagfors kommun har gjort översynen med utgångspunkt från aktuell lagstiftning 

samt Länsstyrelsens “Sammanfattande redogörelse för Värmlands län 2019 - 

2022, Del 1: Länsövergripande redogörelse, Agenda 2030 och hållbara 

översiktsplanen samt Del 2: Kommunspecifika redogörelser”.  

Hagfors kommuns Översyn inför aktualitetsprövningen av Hagfors kommuns 

översiktsplan 2000 och Länsstyrelsens Sammanfattande Redogörelse bifogas 

tjänsteskrivelsen som bilagor. 

Syfte och mål 

Syftet med aktualitetsprövningen ska leda fram till att en aktuell översiktsplan kan 

tas fram. 

Det underlag som Hagfors kommun har sammanställt ”Översyn inför 

aktualitetsprövning av Hagfors kommuns översiktsplan 2000” ska lämnas till 

kommunfullmäktige för beslut om översiktsplanens aktualitet/inaktualitet. 

När beslut har fattats anses Kommunfullmäktige ha genomfört sin 

aktualitetsprövning gällande Hagfors kommuns översiktsplan 2000. Beslutet ska 

då skickas till länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner regionplaneorgan, 

regioner och regionala samverkansorgan. 

Därefter påbörjas planarbetet. Översiktsplanens innehåll och planprocess ska följa 

plan- och bygglagens kapitel 3 Översiktsplan. Lämpliga avstämningsmöten hålls 

med Länsstyrelsen. 
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Målet är en ny aktuell översiktsplan.   

Bedömning 

I översynen konstateras att en ny översiktsplan behöver tas fram. Den främsta 

anledningen är att nuvarande översiktsplan 2000 bedöms ha omfattande brister 

eftersom översiktsplanen inte har blivit uppdaterad på cirka tjugo år. 

Slutsatsen är att alla de brister och behov av ändringar som framkommit medför 

så pass omfattande förändringar att kommunen bedömer att det är lättare att 

omarbeta översiktsplanen i sin grund. 

De tematiska tilläggen avseende Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-

planen) och Vindkraftplanen föreslås inarbetas i översiktsplanen. För närvarande 

pågår en revidering av Naturvårdsplanen. Avsikten är att upprätta Hagfors 

kommuns Naturvårds- och friluftsplan som ett fristående tematiskt tillägg. 

De fördjupade översiktsplanerna för Hagfors Stad och Uddeholm kvarstår tills 

vidare.  

Exempel 

I det stora hela måste översiktsplanens redovisning av pågående användning ses 

över och uppdateras. Alla vägledande förslag och rekommendationer som berör 

användningen av gemensamma mark- och vattenområden samt bebyggelsemiljöer 

måste ses över, genomgå nya ställningstaganden och redovisas som 

rekommenderad framtida användning. 

Länsstyrelsens Sammanfattande redogörelse tar främst utgångspunkt i statliga och 

regionala intressen och angelägenheter som kommunen måste inarbeta och beakta 

i översiktsplanen och som framgår av gällande lagstiftning och direktiv, beslutade 

regionala planer och program samt nationella och regionala mål.  

Men, den kommunala översiktsplanen ska därutöver också redovisa kommunens 

perspektiv. Bland annat hur allmänna och enskilda intressen kan inkluderas och 

tillgodoses, hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och 

följa gällande miljökvalitetsnormer, hur kommunen i den fysiska planeringen 

avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 

kommunen, hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 

bostäder, vilka områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som är 

lämpliga att införa samt kommunens syn på risken för skador på den byggda 

miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 

klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.  
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I övrigt bör innehållet i översiktsplanen anpassas med hänsyn till rådande 

situation kommunen har.  

Översiktsplanen kan spela stor roll för att allmänheten, regionala planeringsorgan 

och externa intressenter ska kunna inhämta viktig information och bli delaktiga i 

frågor som berör den framtida planeringen och den långsiktigt hållbara 

utvecklingen inom kommunen. Översiktsplanen bör därför ge en överblickbar bild 

av kommunen och vad som gäller för användningen av mark, vatten och 

bebyggelsemiljöer. Olika kommundelar, orter och betydelsefulla platser kan 

behöva presenteras med övergripande beskrivningar, karaktäriseringar och 

specifik fakta och information. Det kan vara lämpligt att även belysa upplevda 

brister och behov, även de som kanske inte ligger direkt inom kommunens 

ansvarsområden men som kan ha betydelse för mellankommunal och regional 

planering.  

Kommunen bör också ange sin viljeinriktning för den långsiktiga utvecklingen 

inom kommunen. En utgångspunkt för kommunens ställningstaganden i dessa 

frågor är bl.a. de måldokument som tagits fram på global, statlig, regional och 

lokal nivå och som bör beaktas i planarbetet.  

Handlingar i ärendet 

 Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-16 § 157 

 Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-09-03 § 80 

 Tjänsteskrivelse, 2019-08-23 

 Hagfors kommuns ÖVERSYN INFÖR AKTUALITETSPRÖVNING av 

Hagfors kommuns översiktsplan 2000, daterad 2019.  

 Länsstyrelsens “Sammanfattande redogörelse för Värmlands län 2019 – 2022 

 Del 1: Länsövergripande redogörelse, Agenda 2030 och hållbara 

översiktsplaner Del 2: Kommunspecifika redogörelser”. Underlag: Hagfors 

kommuns Översiktsplan 2000. (Hänvisning till www.hagfors.se). 

Tidigare beslut 

 KF-beslut § 49, 2014-06-23 Aktualitetsförklaring Hagfors kommuns 

kommunomfattande översiktsplan Hagfors översiktsplan 2000. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att gällande översiktsplan är inaktuell med hänsyn 

till alla de lagförändringar, anspråk och ambitioner som tillkommit sedan den 

upprättades, samt att Samhällsbyggnadsavdelningen får planuppdrag att upprätta 

en aktuell kommunomfattande översiktsplan med miljökonsekvens-beskrivning i 

enlighet med plan- och bygglagens kap 3 Översiktsplan.    
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_____ 

Beslutet skickas till 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen: plan.varmland@lansstyrelsen.se 

Boverket: registraturen@boverket.se 

Region Värmland: info@regionvarmland.se 

Torsby kommun: torsby.kommun@torsby.se 

Filipstads kommun: kommun@filipstad.se 

Sunne kommun: kommun@sunne.se 

Munkfors kommun: kommun@munkfors.se 

Forshaga kommun: kommun@forshaga.se 

Karlstads kommun: karlstadskommun@karlstad.se 

Malungs-Sälens kommun: kommun@malung-salen.se 

Länsstyrelsen Dalarna: dalarna@lansstyrelsen.se 

Miljö- och byggchef: tihomir.jerkovic@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se 

GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se 

Utvecklingsavdelningen: fredrik.igelstrom@hagfors.se 

Naturvårdshandläggare: liisa.larsson@hagfors.se 

Planeringsarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS 2019/446 

§ 88 Revidering av taxa för markupplåtelser att gälla 

från och med 2019-11-01 

För att få använda allmän platsmark för annat ändamål än vad den är 

detaljplanerad eller utpekad för krävs polismyndighetens tillstånd. Om tillstånd 

enligt 3 kap 1 § Ordningslagen (1993:1617) har lämnats i frågan om sådan 

offentlig plats som står under kommunal förvaltning, får kommunen ta ut 

ersättning för nyttjandet. Avgiften debiteras den person eller organisation som 

erhållit polismyndighetens tillstånd.  

Avgiften debiteras med stöd av lagen om rätt för kommun att ta ut avgifter för 

vissa upplåtelser av offentlig plats mm (1957:259).  

Kommunen har dock rätt att neka till upplåtelsen. I det fall kommunen nekar till 

upplåtelsen kan polistillstånd inte heller lämnas. Kommunen prövar samtliga 

förfrågningar utifrån denna taxa, övriga policydokument, lämplighet för 

aktiviteten vid den aktuella tidpunkten, drift och skötsel, markanvändning, 

stadsbild, miljö, trafik och tillgänglighet.  

Syfte 

Syftet med denna taxa är att på ett lättöverskådligt sätt klargöra och informera om 

vilka avgifter som debiteras för olika typer av upplåtelser samt vilka övrigt 

tillkommande kostnader som kan bli aktuella.  

Observera att tillstånd för att få disponera offentlig plats söks hos och utfärdas av 

polismyndigheten. 
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Avgifter 

 

Torghandel 3*3 meter, fast plats 300 kronor/ 

kvartal 

 3*3 meter tillfällig plats eller 

annan tillfällig försäljning 

120 kronor/per 

dag 

Trottoarservering, 

utervering 

Med utskänkningstillstånd 1000 kr/år 

 Utan utskänkningstillstånd 350 kr/år 

Food Trucks  120 kr/dag 

Arrangemang med 

försäljning och/eller 

inträde 

 2000 kronor/dag 

 extra dag för montering eller 

nedmontering 

500 kr/dag 

Övriga mötestält utan kommersiellt syfte, utan 

entré eller försäljning 

300 kr/dag 

Utställningsbuss eller 

liknande 

 300 kr/dag 

Byggbodar, ställningar, 

maskiner, skylift, 

byggkran, container, 

upplag m.m. 

 50 kr/dag 

Affischering  275 kr/kvm och år 

 

I Blinkenbergsparken finns tillgång till el. Vid ideella arrangemang utan 

vinstintresse och utan entréavgift ingår el i upplåtelsen, för övriga arrangemang 

skall arrangören beräkna en preliminär förbrukning. Elkostnader ska debiteras 

efter överenskommelse baserat på den uppskattade förbrukning som parterna 

kommit överens om.  
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Avgifterna debiteras mot faktura, moms ingår.  

Kostnader för el, vatten, avlopp, städning eller andra kringkostnader ingår EJ om 

inte annat särskilt anges.  

Eventuella återställningskostnader ingår inte i avgiften, all återställning åligger 

nyttjaren att ombesörja. Eventuella merkostnader på grund av upplåtelsen såsom 

kvarstående återställning, nedskräpning, reparationer m.m. kommer att debiteras 

nyttjaren.  

Avgiftsbefriade aktiviteter 

 Ideell, frivillig eller politisk verksamhet utan vinstdrivande intressen och där 

inga avgifter debiteras för besökande 

 Tillfällig försäljning för ideell förening, t.ex. lotteriförsäljning, kakförsäljning 

m.m. 

 Demonstrationståg, marscher, korteger eller liknande 

 Julgransförsäljning på Torg 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-16 § 158 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-09-03 § 84 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-08-28. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till revidering av taxa för 

markupplåtelser att gälla från och med 2019-11-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Föreningssamordnare Leo Larsson 

Kommunikatör Emma Möller 

Handläggare Ingela Axelsson 
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Dnr KS 2019/477 

§ 89 Revidering av revisorernas reglemente 

Fullmäktige får enligt 12 kap. 18 § kommunallagen anta ett nytt reglemente för 

revisionen. Syftet med reglementet är att komplettera lagstiftningens reglering 

med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning 

med mera. Reglementet kan dock inte reglera eller styra själva inriktningen på 

granskningsarbetet. 

Med anledning av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 

behöver revisionens reglemente uppdateras. De ändringar i kommunallagen som 

berör revisionen handlar främst om möjligheten att delta i sammankomst eller 

sammanträde på distans. Vi har även reviderat och uppdaterat hela reglementet 

samt anpassat det till kommunens förutsättningar. Det är dock inte några större 

förändringar jämfört med det revisionsreglemente som fullmäktige fastställt 

tidigare. Förslaget följer i stort det ”normalförslag” till revisionsreglemente som 

Sveriges Kommuner och Landsting arbetat fram.  

Handlingar i ärendet 

Presidiets protokoll, 2019-09-23 § 1  

Revisor Jan Bohlins skrivelse, 2019-06-24 

Förslag till revisionsreglemente för Hagfors kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till revisionsreglemente för Hagfors 

kommun. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2019/401 

§ 90 Avsägelse av uppdrag/Hans Liljas 

Hans Liljas (L) avsäger sig i skrivelse 2019-06-24 sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-09-18 

Hans Liljas avsägelse, 2019-06-24 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller framställan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Värmlands, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad 

Administrativa enheten 

Personalenheten 
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Dnr KS 2019/412 

§ 91 Avsägelse av uppdrag/Stellan Lundkvist 

Stellan Lundkvist (OR) avsäger sig i skrivelse 2019-07-31 sina uppdrag som God 

man vid fastighetsbildningsförrättning, ordförande i Hagfors Energi AB, ledamot i 

Klarälvens Vattenvårdsförbund, ledamot i Kommunens Fiskevårdsföreningar, 

ordförande i miljö- och byggnämnden, ersättare i Pensionärsråd och ersättare i 

Råd för funktionshinderfrågor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-09-18 

Stellan Lundkvist avsägelse, 2019-07-31 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller framställan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Värmlands, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad 

Administrativa enheten 

Personalenheten 
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Dnr KS 2019/473 

§ 92 Val av nämndemän till Värmlands Tingsrätt  

Hagfors kommun ska välja nämndemän till Värmlands Tingsrätt för perioden 

2020-2023. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse följande fem 

nämndemän till Värmlands Tingsrätt från och med 2020-01-01 till och med 2023-

12-31 

Handlingar i ärendet 

Valberedningens protokoll, 2019-09-30 § 8 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till nämndemän i Värmlands Tingsrätt från och 

med 2020-01-01 till och med 2023-12-31 utse: 

Thor Millvik (OR) 

Margot Karlsson (S) 

Jan Bohlin (S) 

Hanna Isaksson (C) 

_____ 

Beslutet skickas till 

Värmlands Tingsrätt, Box 188, 651 05 Karlstad 

Thor Millvik 

Margot Karlsson 

Jan Bohlin 

Hanna Isaksson 
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Dnr KS 2019/475 

§ 93 Val av ordförande till miljö- och byggnämnden 

Då Stellan Lundkvist (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i miljö- och 

byggnämnden ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-01-01 till och med 

2022-12-31. 

Handlingar i ärendet 

Valberedningens protokoll, 2019-09-30 § 9 

Beslut 

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Christer Stenmark (OR) till ordförande i 

miljö- och byggnämnden för mandatperioden 2019-2022. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Tihomir Jerkovic 

Anneli Svensson 

Christer Stenmark 

Personalenheten 

Administrativa enheten 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 30/34 

  

2019-09-30 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/476 

§ 94 Val av ordförande till Hagfors Energi AB 

Då Stellan Lundkvist (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i Hagfors 

Energi AB ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-04-01 till och med 

2023-03-31. 

Handlingar i ärendet 

Valberedningens protokoll, 2019-09-30 § 10 

Beslut 

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Tommy Jansson (OR) till ordförande i 

Hagfors Energi AB för mandatperioden 2019-04-01 till och med 2023-03-31. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jonas Nilsson 

Lars Nyborg 

Tommy Jansson 

Personalenheten 

Administrativa enheten 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 31/34 

  

2019-09-30 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/415 

§ 95 Svar på Medborgarförslag om lekplats i 

Geijersholm 

Du har 2019-07-18 inkommit med medborgarförslag med önskemål om en ny 

lekplats i Geijersholm.  

Kommunstyrelsen fattade beslut 2019-04-15  Dnr 2019/250 § 89 om att minska 

antalet lekplatser i kommunen. Lekplatsen i Geijersholm är en av de lekplatser 

som beslutades att utgå från den kommunala lekplatsplanen.  

Lekplatsen i Geijersholm monterades ned under 2018 på grund av stora 

säkerhetsbrister. Vid tidpunkten för analysen av kommunens lekplatser i början av 

2019 fanns sammanlagt 21 barn i varierande ålder, vilket bedöms vara lågt. 

Hagfors Kommun har inte de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att ha 

lekplatser i alla bostadsområden och har därför prioriterat de områden där det bor 

flest barn. Någon ny lekplats i Geijersholm kommer alltså inte bli aktuellt i 

nuläget. Däremot kan det såklart bli aktuellt att utvärdera möjligheterna om 

barnantalet i framtiden förändras och ökar.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-30 § 165 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-09-03 § 86 

Kommunstyrelsens ordförandes Jens Fischers skrivelse, 2019-08-28 

Medborgarförslag, 2019-07-18 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 32/34 

  

2019-09-30 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/447 

§ 96 Svar på Medborgarförslag Önskemål om 

soptunna vid frisbeegolfen 

Hej! Du har i ett medborgarförslag till Hagfors Kommun önskat fler 

papperskorgar i anslutning till Discgolfbanan i Blinkenbergsparken.  

Samhällsbyggnadsavdelningen som förvaltar parken har sett över hur 

förutsättningarna ser ut. Inom Blinkenbergsparken, som till ytan sett är en relativt 

liten park, finns det idag 3 papperskorgar, en vid lekplatsen som är precis vid 

början av discgolfbanan, en vid sittgruppen mot Storgatan vilket är ungefär i 

mitten av bana och ytterligare en vid f.d. begravningsbyrån.   

Då det inte är några stora avstånd inom parken och det finns soptunnor tillgänglig 

på flera platser inom parken bedömer vi inte att det finns behov av att sätta upp 

fler.  

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för de sopor vi skapar och att det är 

var och ens ansvar att se till att sopor och skräp hanteras och slängs på avsedd 

plats.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-30 § 166 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-09-03 § 87 

Kommunstyrelsens ordförandes Jens Fischers skrivelse, 2019-08-28 

Medborgarförslag, 2019-06-29 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

GVA-chef Emil Florell 

Driftledare Malin Skoog 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 33/34 

  

2019-09-30 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/448 

§ 97 Svar på Medborgarförslag om offentlig toalett på 

Holkesmossen 

Du har inkommit till oss med medborgarförslag 2019-06-25 med önskemål om att 

besökstoalett på Holkesmossens återvinningscentral.  

Hagfors Kommun har en offentlig toalett i tätort samt besökstoaletter i anslutning 

till vissa besöksmål där besökare förväntas vistas under en längre tid som t.ex. vid 

bibliotek och vissa myndighetslokaler samt där det kan förväntas uppstå en 

olägenhet om toalett saknas, som t.ex. vid vissa kommunala badplatser och i 

anslutning till vissa vandringsleder och utflyktsmål. Återvinningscentralerna är 

inte att anse som den typen av besöksmål där besökare vistas under en längre tid 

och det är heller inte några stora avstånd till centrum där offentlig toalett finns 

tillgänglig.  

En anpassning för att möjliggöra besökstoalett på våra återvinningscentraler 

skulle innebära stora investeringar. Då verksamheten bedömer att behovet är 

relativt litet samt att det finns offentliga toaletter inom tätorten är den samlade 

bedömningen att det i nuläget inte är prioriterat att anpassa 

återvinningscentralerna med besökstoalett.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-30 § 167 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-09-03 § 88 

Kommunstyrelsens ordförandes Jens Fischers skrivelse, 2019-08-28 

Medborgarförslag, 2019-06-25 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

GVA-chef Emil Florell 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 34/34 

  

2019-09-30 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/23 

§ 98 Anmälningar  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-06-24 §§ 56-78 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-16 §§ 149-170 

Länsstyrelsen Värmland: Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om lekplats i Geijersholm 

Medborgarförslag om stängning av Enlunds väg i södra änden 

Medborgarförslag angående rondellen vid gamla Sättraskolan 

Medborgarförslag angående uthyrning för frisbee vid frisbeegolfbanan 

Medborgarförslag om upprustning av Gatabadet 

Medborgarförslag om önskemål om anslagstavla på torget i Hagfors 

Medborgarförslag om önskemål om soptunna vid frisbeegolfen 

Medborgarförslag om offentlig toalett på Holkesmossen 

Medborgarförslag om önskemål om fasta farthinder på Rysktorpsvägen, 

Hagälven, Hagfors 

Medborgarförslag om önskemål om underlag till boulebanan i Sunnemo 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


