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§ 40 Information om EU-ansökan Smart Industricenter 

Värmland i Hagfors, SICViH 

Näringslivsutvecklare Fredrik Igelström informerade om EU-projektet Smart 

Industricenter Värmland i Hagfors, SICViH. 

_____ 
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Dnr KS 2020/413 

§ 41 Svar på förfrågan från leaderkontoret om fortsatt 

leadersamarbete år 2021 och framåt 

Hagfors kommun deltar tillsammans med fem andra kommuner i Växtlust 

Värmland och Leaderområdet för norra och västra Värmland. Kommunen betalar 

idag 300 000 kr per år. Leaderkontoret har nu kommit in med en förfrågan om hur 

kommunen ställer sig till att delta i en förlängning av nuvarande programperiod 

samt om intresset för att gå in i ny period efter den aktuella förlängningen. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att meddela Leader Växtlust Värmland att 

Hagfors kommun ställer sig positiva till att delta i en förlängning av nuvarande 

programperiod och i en diskussion om eventuellt deltagande i en kommande 

period. 

_____ 

Beslutet skickas till 

lars.satterberg@hagfors.se  

ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se  
  

mailto:lars.satterberg@hagfors.se
mailto:ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se
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Dnr KS 2020/224 

§ 42 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-juli 2020 

 Budget 

jan-juli 

 Redovisn 

jan-juli 
Årsbudget Prognos 

Kommunledningsutskott 50 9561  50 352 101 659 100 706 

- varav kommunledningsavdelning 30 313 
 

28 678 61 177 59 924 

- varav samhällsbyggnadsavdelning 20 643  21 674 40 482 40 782 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen 

(KLA), januari-juli 2020 

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 juni-juli, och framförallt juli, har präglats av semester 

samt att hålla så hög servicenivå mot verksamheterna som möjligt utan att 

semestervikarier har använts. På helår bedöms ekonomienhetens budget i balans.  

Utvecklingsenheten: En ny näringslivsförening har nu bildats och som en första 

större insats har nu en ny digital presentkortslösning lanserats. Redan vid start har 

företag köpt presentkort till ett värde av nästan 900 tkr som sommarbonus till sina 

anställda. Hittills har också c:a 35 företag blivit medlemmar i föreningen och har 

därmed möjlighet att ta del av presentkorten. För att uppmärksamma de 

extraordinära insatser som krävs av kommunens anställda i samband med 

Coronasituationen och samtidigt motverka lite av de negativa effekterna för 

främst sällanköpshandeln fick all personal en värdecheck att använda i den lokala 

näringen under april månad. För att stimulera närturismen, d v s uppmärksamma 

de attraktioner, aktiviteter och besöksmål som finns i vår egen kommun, 
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genomför kommunen tillsammans med 29 företagare en “hemesterkampanj” 

under sommarsäsongen. 

För att presentera några av de olika större utvecklingsspår som pågår har en kort 

film tagits fram. Denna och annan information kring detta utvecklingsarbete samt 

den nya näringslivsföreningen och det digitala presentkortet finns samlat under 

webbplatsen www.helahagfors.se , som lanserades inför semestern. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kommunen parallellt med arbetet kring 

översiktsplan också ska arbeta med platsbaserad utveckling baserad på en nära 

dialog med enskilda och föreningar i våra huvudorter Råda, Sunnemo, Ekshärad, 

Gustavsfors och Hagfors. Denna ska startas upp under hösten. 

Tillsammans med barn- och bildningsavdelningen och näringslivet pågår 

planering för hur vi ska ta nästa steg i utvecklingen av Hagfors som nod inom 

robotisering och additiv tillverkning. Under senare delen av våren har mycket 

arbete lagts på dialog och rådgivning med anledning av näringslivets effekter av 

Covid 19-situationen. Då flera stora evenemang blivit nedbantade eller inställda 

prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 300 tkr totalt inom 

utvecklingsenhetens budget. 

Personalenheten: Under juni och juli månad har personalenheten tillsammans 

med berörda verksamheter arbetat med personalförsörjningen under 

semesterperioden. Mot bakgrund av rådande corona epidemi finns ett större behov 

än tidigare att säkerställa att olika handlingsplaner finns utifrån epidemins 

utveckling. 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. Under maj månad har avtal tecknats med Visma om 

digitalisering av SGI (sjukpenninggrundande inkomst), vilket minskar den 

manuella hanteringen vid löneadministrationen avsevärt. 

Under juni och juli månad har personalenheten haft mycket stort fokus på rådande 

corona epidemi. Bemanningsenheten har fått utökade befogenheter vid rekrytering 

samt haft längre öppettider. Vidare har fokus legat på personalförsörjning i närtid, 

där kontakter tagits med tidigare medarbetare som nyligen pensionerats för att 

kunna rekrytera dessa tillfälligt till verksamheten. Personalenheten har svarat för 

samordning av personal som nu genomgår en kort utbildning för att kunna 

tjänstgöra inom olika verksamheter inom individ- och omsorgsutskottets 

avdelning.  

http://www.helahagfors.se/
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Den ekonomiska prognos som beräknats fram efter fem månader bedöms kunna 

inrymmas inom beslutad budgetram. 

Administrativa enheten: Utbytet av datorarbetsplatser har påbörjats i större 

skala. Processen tar dock tid utifrån att leveranser av utrustning har försenats på 

grund av den rådande Corona pandemin. Ett förberedande planeringsarbete pågår 

för ett införande av en ny telefoniplattform. Införandet 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. 

Våra politiska möten har sedan en tid tillbaka genomförts som distansmöten och 

den möjligheten kommer att erbjudas fortsättningsvis under rådande pandemi. 

Vidare har förslag till riktlinjer framtagits för införande av E-förslag. E-förslag är 

tänkt att ersätta nuvarande manuella hantering av medborgarförslag. Det 

planerade utbytet av ärendehanteringssystemet W3D3 till Lex kommer att 

påbörjas under oktober månad år 2020. Kostnaden för att migrera data från den 

befintliga miljön i W3D3 till Lex kommer att medföra extra kostnader på ca 200 

tkr som inte finns upptagna i 2020-års budget för bytet av system. Kostnaden var 

inte känd när budgeten fastställdes. 

Det prognostiserade resultatet för administrativa enheten bedöms i nuläget att 

överskrida budgetramen med 200 tkr. En översyn av kostnader kommer att 

genomföras för att försöka minska överskridandet. 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental 

kronor (tkr) 

Budget 

jan-juli 

Redovisn 

jan-juli 

Års- 

budget 

Prognos 

helår      

Kommunfullmäktige och 

Kommunstyrelse 

1 672 1 661 2 872 2 872 

Partistöd 216 352 371 371 

Revision 327 269 560 560 

Kommunledning och gemensam 

adm. 

12 651 13 116 23 280 23 706 

Gemens. verksamheter och 

Servicefunktioner 

5 051 4 217 8 660 8 479 

Föreningsstöd och övrigt stöd 2 133 1 493 3 654 3 651 

Näringslivsutveckling inkl. EU-

projekt 

1 450 1 835 2 487 2 187 
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Information, marknadsföring, 

turism 

852 569 1 460 1 460 

Räddningstjänst 5 749 5 971 9 847 9 847 

Rivningskostnader 
 

17 
  

Anslag för oförutsedda behov 212 
 

364 
 

Jämförelsestörande kostnad 
 

−822 1 000 169 

Reserverat till löneökning 
  

6 622 6 622 

Summa KLA 30 313 28 678 61 177 59 924 

 

Sammanfattning 

För perioden januari - juli 2020 redovisar KLA 28 678 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 1 635 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

överskott mot budget på 1,3 mkr. Orsaken är framförallt fyra olika intäkter som 

inte var möjliga att budgetera. För det första har kommunen erhållit ersättning 

från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader 2019 samt en korrigering av 

erhållet belopp för 2015, vilket ursprungligen utbetalades 2016, totalt 0,2 mkr. 

Vidare har riksdagen beslutat ett antal kostnadslättnader avseende den pandemi 

världen befinner sig i. Kommunen får sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 

anställda med en lön upp till 25 000 kronor per månad. Effekten för kommunen 

blir totalt 0,6 mkr vilket bokförts i sin helhet på KLA.  

Kostnader för rivningsplan, på 10 tkr kommer att genomföras under augusti 

månad. För helåret har pott för hemtjänstkostnader, 4 564 tkr, flyttats till Individ- 

och omsorg. Vidare är interna fördelningar avseende försäkringar genomförda 

samt interna fördelningar avseende lokalhyra och städ erhållna både budgetram 

och redovisningen. Årsbudgetramen per 2020-07-31, efter nämnda händelser, för 

KLA är 61 177 tkr. Prognos för helår är 59 924 tkr d.v.s. 1,3 mkr lägre 

nettokostnader än budgeterat. 

Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen 

(SBA), januari-juli 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 avdelningen finns förutom specialister och administrativa 

funktioner, fyra verksamheter, Fastighet, Serviceenheten, GVA och Flygplats.  
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Skattefinansierad verksamhet 

Flygplatsen: Verksamheten har följt plan fram till och med mars. Flygtrafiken har 

varit inställd sedan mars vilket påverkar verksamhetens resultat negativt med ca 

140 000 kronor för perioden mars-juli.  Verksamheten har arbetat för att ställa om 

organisation och arbetsuppgifter. Personal arbetar dagtid istället för skiftgång och 

flygtrafikledningen har endast öppet några timmar på förmiddagen för att personal 

skall kunna bibehålla kompetens och genomföra de daglig kontroller av utrustning 

som behöver göras i syfte att möjliggöra ett snabbt återöppnande när det blir 

aktuellt. 

Serviceenheten: Serviceenheten går totalt för perioden bättre budget. En del av 

avvikelserna beror på periodiseringar och ännu ej fakturerade poster. Kostnaden 

för livsmedel ligger något lägre jämfört mot vad som budgeterats.  Med anledning 

av Covid-19 har verksamheten en ökad kostnad för inköp av engångsmaterial för 

att kunna leverera matlådor samt en ökad kostnad för engångshandskar, 

desinfektionsmedel m.m. Personalkostnaden ligger fortsatt lägre än budget men 

på vissa arbetsplatser lokalvård på entreprenad tagits in då verksamheten inte haft 

egen personal att tillgå.  

 Fastighet: Verksamheten ligger något plus mot budgeten vilket är normalt för 

sommarmånaderna då såväl driftskostnader är lägre och många av de större 

projekten är i en lugnare fas på grund av semester hos många entreprenörer. Det 

pågår renovering av tak på två av våra fastigheter, det pågår även byte av 

belysning och styrenheter på Bandyplanen vid Hagforsvallen.  

 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. Vinterväghållning och skötsel av 

grönytor har justerats för att minska överkostnader för innevarande och 

kommande år. Arbetet fortsätter löpande. Budget för gräsklippning förväntas dock 

överskridas trots de åtgärder som vidtagits. Underhåll av lekplatser, badplatser, 

vägar och utemiljö går enligt plan. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten: Underhåll av ledningsnät går enligt plan. Den milda vintern 

har möjliggjort underhållsarbete av ledningsnätet som normalt inte kan utföras 

under vintermånaderna. Renovering av Lappkärrs reningsverk pågår med utbyte 

av pumpar och renovering av rötningsanläggning. Renovering av Ekshärads 

reningsverk är planerade under hösten 2020. Arbete med VA-plan och 

kostnadsberäkningar av beslutade verksamhetsområden pågår.  
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Avfallsverksamheten: Avfallsenheten erbjuder nu källsortering av matavfall i 

delar av Hagfors kommun. Arbetet med att utöka källsorteringen fortsätter under 

året och under nästa år. En inventering av renhållningsabonnemang inom Hagfors 

kommun pågår sedan tidigare. Inventeringen medför vissa tillfälliga kostnader 

som kan komma att påverka 2020 års resultat, men kommer på sikt att påverka 

enhetens resultat positivt. Underhållsarbete med asfaltering av ytor på 

Holkesmossens avfallsanläggning är klar. 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental 

kronor 

Budget  

jan-juli 

Redov.  

jan-juli 

Års- 

budget 

Prognos 

 helår 

     

Samhällsbyggnadschef 3 036 3 676 12 942 13 242 

 varav Flygplatsen -530 -137 1 566 1 866 

Fastighetsenheten 4 137 4 638 8 766 8 766 

GVA Avgift- och 

Skattefinans. 

13 781 14 646 18 709 18 709 

 varav Avfall 1 863  1 665 
  

 varav VA 2 224 5 019 
  

 varav Gata/Park 6 900 5 010 13 489 13 489 

Serviceenheten -311 -1 286 65 65 

 varav Kost -90 -759 237 237 

 varav Städ -221 -527 -172 -172      

S:a Samhällsbyggnadsavd. 20 643 21 674 40 482 40 782      

 

Budgetramen har utökats med ett tilläggsanslag på 1 500 tkr enligt beslut och 

kompensation för löneökningar 35 tkr. Hyresintäkter motsvarande ca 1 mkr för 

perioden juni och juli är på grund av ett tekniskt problem ej med i redovisningen.   

Sammanfattning 

Verksamheten följer i stort plan, dock märks pågående epidemi inom flygplatsen 

och serviceenheten. Inom Flygplatsen förväntas resultatet påverkas kraftigt 

negativt på grund av uteblivna intäkter, vilket medför stora ekonomiska 

konsekvenser då verksamheten redan är underfinansierad. Inom gata/park har den 

milda vintern under januari och februari inneburit att man än så länge klarat av att 

hålla budget och enheten arbetar för att identifiera möjliga alternativa 

arbetsmetoder och processer för att på så vis kunna minska förväntade 

överkostnader per helår 2020. Serviceenheten har under en längre tid haft 
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avvikelser för livsmedelskostnader och har för 2020 fått en utökad budget. För 

perioden ser resultatet dock bättre än ut än förväntat. Rådande situation med 

pandemin har medfört ökade kostnader för förbrukningsmaterial jämfört mot vad 

som budgeterats samtidigt har stängningen av gymnasiet inneburit ett färre antal 

portioner och lägre kostnader för livsmedelsinköp än vad som planerats. 

Serviceenheten 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 tjänsteskrivelse 2020-08-18. 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/408 

§ 43 Beslut om inköp av ljusanläggning till Uddeholm 

Arena 

Hagfors Innebandysällskap (Föreningen) har till Hagfors kommun inkommit med 

önskemål om en förbättrad ljusanläggning i Uddeholms Arena.  

Föreningen har framfört önskemål om att kommunen ska komplettera den 

befintliga ljusanläggningen för att möjliggöra fler ljuseffekter och möjlighet att 

skapa stämning i samband med match och andra arrangemang som är i hallen. 

Bland annat har föreningen framfört önskemål om en anläggning som möjliggör 

ett rörligt ljus i takt med musik till exempel i samband med spelarnas entré på 

plan samt en anläggning som ger fler möjligheter till olika sorters ljuseffekter.  

En dialog har förts med föreningen om vilken utrustning som krävs för att 

tillmötesgå underlaget och sammantaget bedöms erforderlig teknik inklusive 

montage uppgå till ca 70 000 kronor. Eventuella uppgraderingar av programvara i 

befintligt system är inte beaktat då det inte är känt huruvida det behövs. 

Handlingar i ärendet 

Kommunalrådet Jens Fischers tjänsteskrivelse 2020-08-25. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Fastighetsenheten i uppdrag att utreda, 

upphandla och verkställa erforderliga åtgärder i syfte att uppgradera befintlig 

ljusanläggning enligt föreningens önskemål i Uddeholm Arena till ett belopp om 

maximalt 70 000 kronor exkl. moms. Åtgärderna skall finansieras genom 

omdisponering av medel från investeringsprojekt 1064 kök/pentry ÄBC och 

Ekshärad. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen sofia.eriksson@hagfors.se  

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se  
  

mailto:sofia.eriksson@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS 2020/409 

§ 44 Ansökan om extra bidrag till byggandet av 

fotbollshallen, airdome 

Kommunen har tidigare beslutat att avsätta 4 mnkr i bidrag till Hagfors 

fotbollsallians för att de ska uppföra en inomhushall, en s.k. Airdome, för fotboll. 

Hallens placering har diskuterats under något år men fastställdes slutligen till den 

nuvarande platsen, “Gamla Valhall”. Bygget startades upp under hösten 2019. 

Redan efter årsskiftet konstaterades att projektet blir betydligt dyrare än beräknat i 

den ursprungliga kalkyl som fanns vid kommunens förra beslut. Flera orsaker till 

fördyringen beskrivs i alliansens skrivelse.  

Fotbollsalliansen har nu inkommit med en ansökan om ytterligare stöd för från 

kommunen för att de ska kunna slutföra investeringen. 

Vi kan enkelt konstatera att det p.g.a. bland annat tidsförskjutningen och den 

förändrade placeringen borde ha gjorts en uppdaterad kalkyl innan bygget 

startades. Möjligheterna till ytterligare extern finansiering hade förmodligen inte 

varit särskilt stora då heller men uppdaterad fakta borde naturligtvis vara framme 

innan den här storleken på projekt startas upp. Vi kan nu konstatera att detta inte 

skett och att flera parter säkert kunnat agera annorlunda på vägen. För att kunna 

slutföra projektet krävs ytterligare finansiering. 

För kommunens del har en nybyggd hall ett stort värde genom de ytterligare 

träningsytor den skapar. Givetvis har det störst värde för fotbollsverksamheten 

men den innebär också att det frigörs träningsutrymme för andra sporter i 

befintliga idrottshallar.  

Det är också ett stort plus att fotbollsklubbarna kunnat enas och att de lyckats få 

fram extern finansiering motsvarande c:a 50 % av investeringen. De tar också 

ansvaret för den framtida driften och har redovisat en driftkalkyl som enligt deras 

egen skrivning bygger på uppgifter från halleverantören samt erfarenheter från 

liknande hallar i andra kommuner.  

Handlingar i ärendet 

Ansökan från Hagfors Fotbollsallians 2020-08-13. 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse 2020-08-26.  

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar på att beloppet ska tas av årets resultat. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 

bifall för liggande förslag genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Hagfors Fotbollsallians ett bidrag på  

1 650 000 kronor till investeringen i en ny fotbollshall, vilket finansieras genom 

delar av tidigare gjord avsättning för allvädersbanor på Hagforsvallen 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten, lars.satterberg@hagfors.se  

Ekonomiavdelningen sofia.eriksson@hagfors.se  

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se  
  

mailto:lars.satterberg@hagfors.se
mailto:sofia.eriksson@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS 2020/340 

§ 45 Samarbetsavtal - Hagfors Innebandysällskap 

2020 

Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 

på elitnivå, 2020/2021 spelar representationslaget i division 1 västra, samt har 

ytterligare ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för pojkar. 

Föreningen har ett nära samarbete med Innebandygymnasiet vid Älvstrandens 

Bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen 

till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet stärker 

kommunens varumärke som en stark idrottskommun. Detta innebär att man bör 

tilldelas 35 000 kronor för säsongen 2020/2021 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons skrivelse, 2020-08-18 

Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Innebandysällskap 

Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap för säsongen 2020/2021 

och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 35 000 kronor. Kostnaden 

belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag). 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors Innebandysällskap 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2020/352 

§ 46 Samarbetsavtal - Hagfors Innebandyförening 

2020 

Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet 

på elitnivå, 2020/2021 spelar representationslaget i allsvenskan samt ytterligare 

ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för flickor. 

Föreningen har ett nära samarbete med innebandygymnasiet vid Älvstranden 

Bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen 

till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt 

stärker kommunens varumärke som en stark idrottskommun. Då man kommande 

säsong spelar i allsvenskan bör man tilldelas 40 000 kronor för säsongen 

2020/2021. 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons skrivelse, 2020-08-18 

Ansökan om samarbetsavtal, Hagfors Innebandyförening 

Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal för säsongen 2020/2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal 

mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för säsongen 2020/2021 

och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 40 000 kronor. Kostanden 

belastar Utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd särskilt bidrag) 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors Innebandyförening 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2020/360 

§ 47 Begäran om uppdrag utredning 

investeringsbehov Åsarnabadet från stiftelsen 

Donatationen Åsarna 

Bakgrund 

Stiftelsen Donationen Åsarna som förvaltas av Hagfors kommun äger fastigheten 

vid Åsanland. Under tre sommarveckor varje år arrangerar barn- och 

bildningsavdelningen kolloverksamhet och nyttjar då såväl byggnader som 

kringliggande område inklusive badplats.  

På politiskt initiativ vill Oberoende Realister att en utredning görs avseende 

investeringsbehovet för byggnaderna på gården för att dessa ska kunna användas 

för utbildning och teambildande verksamhet.  

Begäran om uppdrag 

Utifrån ovanstående bakgrund önskas en utredning av investeringsbehovet för 

byggnaderna på gården för att dessa ska kunna användas för utbildning och 

teambildande verksamhet.  

Därefter kan Stiftelsen besluta huruvida erforderliga medel skall investeras i 

anläggningen.  

För att ta fram ett komplett underlag om underhåll och investering samt analysera 

vilka åtgärder som måste vidtas i övrigt, för att lokalerna skall vara godkända för 

det önskade ändamålet krävs såväl besiktning på plats samt flertal avstämningar 

med sakkunniga inom olika kompetenser.  Samhällsbyggnadsavdelningen har 

tillfrågats men har en mycket intensiv underhålls- och investeringsplan och har 

med de beslutade uppdrag som finns inte möjlighet att omprioritera resurser för 

upphandling av erforderliga utredningar samt analys av Stiftelsens anläggning 

förrän tidigast år 2025. Därför föreslås att Stiftelsen istället upphandlar externt 

sakkunnig konsult att hantera utredningen åt Stiftelsen.   

Av stiftelsens stadgar går ej att uttolka huruvida nyinvesteringar eller 

utvecklingsåtgärder av det här slaget för kommunal verksamhet är godkända och 

förenliga med stiftelsens syfte. Innan beslut om eventuella åtgärder fattas 

rekommenderas att stiftelsen fattar beslut om att låta juridisk sakkunnig granska 

stadgarna utifrån de önskemål om investeringar som finns.   

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschefs tjänsteskrivelse 2020-08-25. 
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Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att föreslå Stiftelsen att fatta beslut om att 

överlåta till juridiskt sakkunnig person att granska och utvärdera huruvida en 

investering för kommunal verksamhet är förenlig med stiftelsens syfte och 

stadgar. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningsutskottet 

Barn- och bildningschef jenny.dahlin@edu.hagfors.se  

Stiftelsen Donationen Åsarna 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se  
  

mailto:jenny.dahlin@edu.hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS 2020/243 

§ 48 Svar på medborgarförslag - Önskemål om 

toalettbyggnad i Blinkenbergsparken 

Förslagsställaren har inkommit med förslag om att uppföra en sanerings-byggnad 

med toalett och skötbord i anslutning till Blinkenbergsparken mot bakgrund av att 

det är många arrangemang som drar många människor till parken.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett möjligheterna och kan konstatera att det 

är möjligt att uppföra en toalettbyggnad i anslutning till Blinken-bergsparken, 

dock uppgår kostnaden för en ny toalett till ca 300 000 kronor inklusive 

anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Då området är detaljplanelagt och 

beläget inom kommunalt VA-område får mulltoa eller andra enskilda alternativ 

inte tillämpas som permanent lösning.  

Årlig drift bedöms uppgå till ca 20 000 kronor exklusive hänsyn till eventuell 

skadegörelse baserat på kostnaderna för drift av befintlig toalett i centrum.  

Mot bakgrund av att investeringskostnaden blir mycket hög och det redan finns en 

publik toalett i centrummiljön samt att det vid större arrangemang tordes vara 

möjligt att hyra toaletter tillfälligt bedömer Hagfors Kommun inte att det är 

aktuellt att uppföra en ny toalettbyggnad i Blinken-bergsparken. 

Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag 2020-05-04. 

Kommunalrådet Jens Fischers tjänsteskrivelse 2020-08-25. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

GVA-chef emil.florell@hagfors.se  
  

mailto:emil.florell@hagfors.se
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Dnr KS 2020/356 

§ 49 Svar på medborgarförslag - Önskemål om 

tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på 

Värmullsåsens topp 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag och framför önskemål 

om tillgänglighetsanpassning till Värmullsåsens topp då det är en fantastisk vy 

och utsiktstornet i Hagfors Kommun är ett populärt utflyktsmål bland såväl 

lokalbefolkning som turister.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har sett över möjligheterna och kan konstatera att 

Hagfors Kommun saknar erforderliga marktillgångar för en del av de åtgärder 

som krävs samt att en anpassning av leden fram till utsiktstornet och en 

anpassning av området i nära anslutning till tornet för att möjliggöra en god vy 

från ett sittande läge kommer innebära stora ingrepp i naturmiljön. Leden fram till 

utsiktstornet behöver byggas om och tillgänglighetsanpassas och en ny platå med 

anpassad utsiktsplats måste anläggas nedanför den stenkulle som utsiktstornet är 

placerat på. Avdelningen uppskattar kostnaderna för åtgärderna till ca 500 000 

kronor exklusive kostnader för eventuell fastighetsreglering, servitut osv. Vidare 

tillkommer med en sådan anpassning en kostnad i den årliga driften med 

uppskattningsvis 20 000 kronor per år för kontroll och röjning av området för att 

bibehålla en god vy från den lägre position som ett sittande läge medför. Hagfors 

Kommun har sedan tidigare ett avtal som medger “sommartrafik” på vägen upp 

till utsiktstornet, det är inte utrett om en sådan här åtgärd kommer medföra behov 

av att omförhandla det avtalet då parkeringsmöjligheter måste anläggas och yta 

behöver tas i anspråk på ett annat sätt än vad som medges enligt gällande avtal.  

Inom Hagfors Kommun finns många vackra naturområden, en del är mer 

tillgängliga än andra, en tillgänglighetsanpassning har genomförts på delar av 

lederna inom Mana naturreservat. Även om det inte finns någon 

tillgänglighetsanpassad utsiktsplats i Hagfors så finns annan anpassad naturmiljö, 

tillsammans med det faktum att ingreppet i naturområdet bedöms bli betydande 

och kostnaderna för åtgärderna är mycket höga avråder 

samhällsbyggnadsavdelningen från att gå vidare med förslaget.  

Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag 2020-08-02. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

GVA-chef emil.florell@hagfors.se  

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se  
  

mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS 2020/20 

§ 50 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2020-09-01 

Dnr 2020/3 

336,Valuation & Advisory, Svar på Fråga om gällande detaljplan samt eventuell 

markförorening 

335,Utvecklingsenheten, Resultat medborgarundersökning 2020 Hagfors kommun 

334,Valuation & Advisory, Fråga om gällande detaljplan samt eventuell 

markförorening Råda 1:279 

333,LRF, Frågor om Naturvårdsplan, Hagfors 

332,Enligt sändlista, Vägarbeten Hagälvsvägen, Hagfors onsdag 26 augusti 2020, 

ev. någon dags förlängning 

331,Enligt sändlista, Vägarbeten Smultron- och Enbärsvägen, Nya Sund, Hagfors 

26-28 augusti 2020 

330,Personuppgift Svar ang. båtiläggningsplats Lakenesjön 

329,Personuppgift, Person som kört ner på badplatsen i Sörby bland folk och lade 

i sin båt 

328,Personuppgift Kvalitet av vattnet Gunnerud 30 

327, Personuppgift Angående avgifter för renhållning 

326,Länsstyrelsen I Värmland, Plan för tillståndsprocess - Vattenuttag Sunnemo 

och Gustavsfors 

325, Personuppgift, Ang. överlåtelse av belysningsanläggning Loffstrand 

324,Cushman & Wakefield, Fråga om gällande detaljplan samt eventuell 

markförorening Råda 1:297 

323,Värmland Hotel, Synpunkter på faktura avseende vatten och avlopp, 

Stationsvägen 1, Uddeholm 

322,Värmland Hotel, Synpunkter på faktura avseende vatten och avlopp, 

Stationsvägen 1, Uddeholm 

321,Ti Personuppgift, Ang. kvalitet av vattnet Gunnerud 30 

320, Personuppgift Svar om registerutdrag SÖDRA MOSSBERG 3:3 
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319,Personuppgift Fråga om hastighetsbegränsning i Årosälven, Råda 

318,Länsstyrelsen I Värmland, Myndighetsgemensamt kommunikationsmaterial 

angående befarad trängsel i kollektivtrafiken 

317, Personuppgift Ang. fakturering renhållningsavgift samt frågor om GDPR, 

SÖDRA MOSSBERG 3:3 

316, Personuppgift, Ang. överlåtelse av belysningsanläggning, Loffstrand 

315,Transtema, Svar ang. återställningar i Ekshärad 

314,Transtema, Återställningar i Ekshärad 

313, Personuppgift, Oklippt grönområde i Björkliden 

312, Personuppgift, Svar ang. tändning av gatubelysningen nattetid 

311,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn av kommunens badplatser enligt 

miljöbalken: Rådastrand, Åsarnabadet, Uddeholmsbadet, Sundsjön, Risfallet, 

Uvanå, Lemundtjärn, Lidsbron, Sörby och Gröcken 

310,Miljö- och byggnämnden, Slutbesked anläggande av parkeringsplatser Stjärn 

1:327, badplatsen i Uddeholm 

309,Trafikverket, Insamling av trafikdata som underlag för beräkningar av 

luftkvalitet, trafikplanering 

308, Personuppgift, Önskemål om skötsel av igenväxt rastplats vid Haftersbol 

307,Trafikverket, Tillsynsprotokoll för enskild väg 27629, Bybergstorpsvägen 

306,Anonym, Synpunkt - klagomål på grannarna i korsningen Ängfallhedsvägen-

Lastarevägen som spelar på högvolym 

305, Personuppgift Önskemål om tänd gatubelysning nattetid 

304, Personuppgift, Vedupplag på kommunala vattenledningen i Västra Skymnäs 

303,Trafikverket, Tillsynsprotokoll för enskild väg 27078, Stjärnsforsvägen 

302,Länsstyrelsen I Värmland, Beslut enligt miljöbalken för nyanläggning av 

markkabel i området Manviken, Hagfors kommun 

301, Personuppgift, Ang. belysningsanläggning Loffstrand 

300, Personuppgift, Önskemål om saltning av vägen från Knappåsen in mot 

Segenässätern 
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299,SIS Svenska Institutet för standarder, Yttrande SIS-remiss 19990 

298, Personuppgift Ang. utfartsspegel och gatubelysning Framnäskorset, 

Ekshärad 

297,SGU, Enkät från SGU om materialförsörjning - förlängd svarstid 

296, Personuppgift, Gatubelysning Loffstrand 

295,Stora Enso, Åsenslingan och Halgåleden 

294,Personuppgift Ang. väg inom Björnbyn, Råda 

293, Personuppgift Ang. Gatubelysning i Loffstrand 

292, Personuppgift, Bidrag och lån! 

291, Personuppgift Önskemål om gatubelysning och utfartsspegel på 

Trafikverkets väg vid Framnäs, Ekshärad 

290,Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, Datum årsstämma i FSV samt 

debatt/insändarartikel av Ingvar Persson 

289,Jordbruksverket, Strukturundersökningen 2020 

288,Länsstyrelsen i Västerbotten, Remiss: ny åtgärdstabell för åtgärdsprogrammet 

för låsbräknar i hävdade marker 

287,Värmland Hotel, Ang. fråga om försäkringsärende Uddeholm Hotell 

286,SLU, Överenskommelse kontaktperson mot SLU avseende artportalen 

285,SLU, Ang. kommunens kontaktperson för skyddsklassade arter 

284,Länsstyrelsen I Värmland, Beslut överklagan att betala renhållningsavgift 

Råda 4:48 samt Åleby 1:62 

283, Personuppgift Svar på fråga om varför Västra Gällsjön är sänkt 

282, Personuppgift Fråga om varför Västra Gällsjön är sänkt 

281, Personuppgift Villanueva, Ang. fakturanr.29866039 avseende Mossen 

Gunnerud 

280, Personuppgift Sophämtning i Mjönäs 

279,Cykelfrämjandet, Tyck till om cyklingen i din kommun! Inbjudan att delta i 

Cykelfrämjandets Cyklistvelometer 2020 

278,Anonym, Synpunkt på motorcrosstävling vid Tallhult 
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277,Hagfors kommun, Avtal Vågbacken o Åsenslingan Hagfors RISBERG 1:4 

276,Värmland Hotel, Fråga om avgifter Stationsvägen 1, Uddeholm 

275,VA-avdelningen, Trafikinfo: Skålviksvägen, Hagfors, avstängd för 

genomfartstrafik 2020-06-24--25 pga. VA-arbeten vid nr 47, utanför Källgården 

274, Personuppgift, Svar på brev angående gatubelysning längs riksväg 62 i 

Loffstrand 

273,Polisen, Polisanmälan 2020-06-24 skadegörelse på torget i Hagfors 

272,Transportstyrelsen, Statistik utfärdade/betalda P-anmärkningar juni 2019 till 

maj 2020 

271, Personuppgift, Svar på synpunkt att sköta båtiläggningsplatsen i Uddeholm 

270,Naturvårdsverket, LONA-rådgivning 

269, Personuppgift Bestridande av faktura avseende vattenförbrukning 

268,Värmland Hotel, Ang. anmäld vattenläcka vid Värmland Hotel 

267,Region Värmland, Info gällande EKR (energi- och klimatrådgivning)och byte 

av Regional utvecklingsledare 

266,Jordbruksverket, Strukturundersökningen 2020 

265,LMK och Värmlandsschakt, Uppdatering gräsklippning 2020-06-16 

264,Trafikverket, Info om kommande broreparation med totalavstängd väg bro 

över Grunnan vid Elovsbyn, Hagfors kommun på väg 915, stängs av måndag 3 

augusti samt öppnas för trafik fredag 26 september 

263, Personuppgift Fråga om algblomning i Rådasjön 

262,Sändlista, Skålviksvägen, Hagfors - avstängd vid nr 47, Källgården, 16-17 

juni, 2020 

261,Emtbjörks AB, Trafikinfo, begränsad framkomlighet på Smultronvägen, 

Hagfors 16-18 juni 2020 

260,Växeln, Nya öppettider på Hagfors stadshus from måndag 22 juni, 2020 

259,Personuppgift, Ang. vattenmätare Mossen Gunnerud 

258, Personuppgift, Gällande gatubelysningen utefter riksväg 62 i Loffstrand 

257,Länsstyrelsen I Värmland, Viktig information om friluftsliv!!! 
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255,Värmlands läns kalkningsförbund, Båtkalkning idag 2020-06-15 Hagfors 

kommun 

254,Värmlands läns kalkningsförbund, Årsmötesprotokoll Värmlands läns 

kalkningsförbund 

253, Personuppgift, Svar på frågor om hundar vid Sundsjöns badplats 

252, Personuppgift, Problem med hundar på Sundsjöns badplats 

251,Miljö- och byggnämnden, Beslut om strandskyddsdispens för 

tillgänglighetsanpassad ramp/brygga, Uddeholmsbadet, Stjärn 1:327 

250,LMK Trädgård & Fritid i Hagfors AB, Gräsklippning, komplettering 

249,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - köket Sunnemo skola 

248,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel, Köket på ÄBC 

247, Personuppgift, Svar önskemål om hundrastgård vid ÄBC 

246,Gatuavdelningen, Tillgänglighetsanpassad parkering vid badplatsen i 

Uddeholm 

245, Personuppgift, Inbrottsförsök beroende på släckt gatubelysning nattetid 

244,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel, köket Kyrkhedens skola 

243,Monica Björkman, Önskemål om hundrastgård vid ÄBC 

242, Personuppgift, Önskemål om skötsel av båtiläggningsplatsen vid 

Uddeholmsbadet i Rådasjön 

241,Sotning och Ventilation i Hagfors, Brandskyddskontroll Näs 1:32, 

Bellmansgården, Ekshärad 

240,Sotning och Ventilation i Hagfors, Brandskyddskontroll Kyrkhedens skola, 

Grinnemo 1:84 

239,Naturvårdsverket, Rapportering luftkvalitet Hagfors kommun 2019 

238,Värmlands läns kalkningsförbund, Grovplanering Båtkalkning v 24 

237, Personuppgift, Titta på denna!! 

236, Personuppgift, Fråga o svar om skyddsjakt på kanadagås i Gustavsfors 

235, Personuppgift, Fråga om skyddsjakt på kanadagås i Gustavsfors 

234, Personuppgift, Tomtrör 
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233,Värmlands läns kalkningsförbund, Lista för kalkspridning 2020 i Hagfors 

kommun 

232, Personuppgift Ang. Tomtröret på Bergsvägen 

231,Sändlista, Information om vägarbeten i Uddeholm 

230,Miljö- och byggnämnden, Fråga om Underlag bygglov uppställande av 

containrar för gasbehållare 

229, Personuppgift, Svar ang. dagvatten i Gustavsfors 

228,Mottagarlista, SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling 

i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 

för hållbar utveckling 

227, Personuppgift, Tomtrör Bergsvägen, avslut 

226, Personuppgift, Ang. Vatten och avlopp Gustavsfors 163 

225,Skogsstyrelsen, Bekräftelse på anmälan om föryngringsavverkning, Hagfors 

2:166 

224, Personuppgift, Svar på Inkommen synpunkt om gamla gatubelysningsstolpar 

223, Personuppgift, Synpunkter på användning av gamla gatubelysningsstolpar 

222, Personuppgift, Tomtrör Bergsvägen 

221, Personuppgift, Hur mycket har du sparat jorden! 

220, Personuppgift, Hörsamma UNESCO:s Deklaration från 2005 - nej till 

vaccinationspass! 

219, Personuppgift, Detta var värdefullt för mej ang. magnetstrålning 

218, Personuppgift, Ang. Tomtrör Bergsvägen Uddeholm 

217, Personuppgift, Trasig gatubelysning och stolpe anläggning 05200225 / 

Hyttan 20 

KS 2013/54,28,Skanova, Remissvar detaljplan Bågskytten, Ekshärad 

KS 2013/54,25,SGU, YTTRANDE: Samråd Förslag till detaljplan för Bågskytten 

Kyrkheden 5: samt del av Grinnemo 1:91, Ekshärad, Hagfors kommun 

KS 2013/54,26,Länsstyrelsen i Värmlands län, Granskning DP Bågskytten 

Hagfors kn PM-K steg 1 - sista sändningen. 
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KS 2013/54,27,Teracom, YTTRANDE: Underrättelse om granskning av Förslag 

till detaljplan Bågskytten, Ekshärad Hagfors kn 

KS 2013/54,29,Sändlista, Underrättelse om granskning av Förslag till detaljplan 

Bågskytten, Ekshärad Hagfors kn 

KS 2013/54,30,Trafikverket, Yttrande detaljplan Bågskytten, Ekshärad 

KS 2013/54,31,Lantmäteriet, Yttrande över Granskning ang. Detaljplan för 

Bågskytten, Ekshärad, Kommun: Hagfors 

KS 2013/54,32,Telia, Yttrande förslag till dp BÅGSKYTTEN, Ekshärad, Hagfors 

kn Värmlands län 

KS 2014/292,19, Personuppgift, Intresseanmälan köpa ”Gamla badhuset” vid 

Forsskolan 

KS 2015/188,34,VärmlandsMetanol AB, Begäran om förlängning av avtal mellan 

Hagfors kommun och Värmlandsmetanol AB ang. industriavlopp 

KS 2015/188,35,VärmlandsMetanol AB, Bekräftelse förlängning avtal 

industriavlopp till och med 2021-10-01 

KS 2017/211,8, Personuppgift, Fråga ang. Sundsbrons avstängning 

KS 2017/211,10, Personuppgift, Svar på brev angående stängning av Sundbron 

KS 2017/295,10,Hermansson i Hagfors Fastigheter AB, Debitering av planavgift 

Maskinisten 3 

KS 2018/114,18,Länsstyrelsen i Värmlands län, Plan för fortsatta arbetet med 

åtgärdsprogrammet för miljömålen och miljööverenskommelser 

KS 2018/158,2,Karlstads kommun, Hållbart resande i ett växande Värmland - 

infopärm 

KS 2018/158,3,Region Värmland, Länk till pärmen - Hållbart resande i ett 

växande Värmland 

KS 2018/187,9, Personuppgift, Gustavagården, fakturering planavgifter 

KS 2018/187,8, Personuppgift, Gustavagården, fakturering planavgifter 

KS 2018/187,10, Personuppgift, Planavtal, detaljplan för Geijersholm 1:9, 

”Gustavagården” 

KS 2019/148,7, Personuppgift, Debitering av planavgift, Uddeholms Gård, del av 

Uddeholm 18:49 
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KS 2019/171,2,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut enligt miljöbalken för 

uppmärkning av cykelled inom biking Värmland projektet på befintliga stigar på 

Hagfors kommun 

KS 2019/194,13,Kooperativa hyresrättsföreningen Uvå Strand, Köpebrev Cykeln 

1 samt del av Hagfors 2:166 

KS 2019/194,14,Riksbyggen ekonomisk förening Förslag på ledningsförläggning 

Cykeln 1 

KS 2019/194,15,Riksbyggen ekonomisk förening Om Va-arbeten mm vid kv. 

Cykeln 

KS 2019/194,16,Riksbyggen ekonomisk förening, Ang. besiktning av bron Bågen 

inför byggnation av seniorboende i kv. Cykeln, Hagfors 

KS 2019/213,14,Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen, Kungörelse 

ansökan om tillstånd till utrivning av två dammar, varav en belägen vid utloppet 

av sjön Västra Görsjön och en vid utloppet av Östra Görsjön, båda i Klarälvens 

avrinningsområde, i Hagfors kommun. 

KS 2019/213,15, Personuppgift, Dammrivning av Lilla Ullen 

KS 2019/361,3,Torsby kommun, Laga kraft-handlingar LIS-plan för Torsby 

kommun 

KS 2019/363,2,Lantmäteriet, Lagfart Råda 1:284, ambulansstation vid Råda 

flygplats 

KS 2019/522,11,Trafikverket, Kungörelse och granskning av vägplan för 

ombyggnad av väg 843 Bro över Framsjöns utlopp, Gustavsfors, Hagfors 

kommun 

KS 2019/522,12,Trafikverket, Granskningshandling: Väg 843 Bro över Framsjöns 

utlopp, Gustavsfors 

KS 2019/668,18,Förvaltningsrätten Karlstad, Svar på aktbilaga 9 i målnummer 

1547-20 

KS 2020/116,12,Elektriska nämnden, Meddelande: Joachim Havimäki har 

bekräftat kontroll av Hagfors Kommun (378893.02) Älvstranden 

Bildningscentrum, Hagfors 2:53 

KS 2020/116,13,Elektriska nämnden, Meddelande: Joachim Havimäki har 

bekräftat kontroll av Hagfors Kommun (476879.02), Råda 2:8 
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KS 2020/116,14,Elektriska nämnden, Påminnelse! Anmärkningar från kontrollen 

av (1009867.01, Ishall) är inte åtgärdade 

KS 2020/116,15,Elektriska nämnden, Meddelande: EN-intyg utfärdat för Ishall 

(1009867.01) Valhall 

KS 2020/116,16,Elektriska nämnden, EN-protokoll utfärdat för Hagfors Kommun 

(378893.02) Älvstrandsgymnasiet 

KS 2020/116,17,Elektriska nämnden, Påminnelse! Anmärkningskategori 2 

och/eller 7 ej rättade på (378893.02, Hagfors Kommun), ÄBC 

KS 2020/17,15,Transportstyrelsen, Förändring i ledningsfunktionen Safety 

Manager AGA, Hagfors Airport från och med 2020-09-01 

KS 2020/17,14,,Hemställan om direkt stöd till Sveriges regionala flygplatser med 

anledning av covid-19 

KS 2020/17,16,Transportstyrelsen, TSL 2019-7227 Beslut om undantag från 

regler om LNAV-, LNAVVNAV- och LPV- minima, Hagfors flygplats 

KS 2020/17,17,Trafikverket, Beslut driftbidrag 2020 Hagfors flygplats 

KS 2020/17,18,Flygplatser, Lägesrapport Grön Flygplats 

KS 2020/17,19,Trafikverket, Dialogmöte om Trafikverkets uppdrag att ta fram en 

förstudie om upphandling av fossilfritt flyg 

KS 2020/17,20,Trafikverket, Ekonomisk uppföljning av Hagfors flygplats 2019 

KS 2020/17,21,Polisen, tillstånd, Tillståndsbevis Skyddsjakt Hagfors 

flygplatsområde till och med 2021-12-31 

KS 2020/17,22,Trafikverket, Frågeformulär till kommuner och regioner om 

kunskaper och erfarenhet om att minska flygets klimatpåverkan (Trafikverkets 

uppdrag om fossilfritt flyg) 

KS 2020/200,11,Ramböll, Älvstranden Bildningscentrum, Hagfors - Leverans 

Geoteknik Radon Miljöteknik 

KS 2020/242,3,Länsstyrelsen i Värmlands län, Komplettering ärende 501 11025 

2019, Lokal åtgärdsplan för Tjärnsälvens avrinningsområde 

KS 2020/242,4,Länsstyrelsen Västra Götaland, Ny strategi för odling och 

utsättning av lax och öring i Vänern 
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KS 2020/242,5,Länsstyrelsen Västra Götaland, Synpunkter på Ny strategi för 

odling och utsättning av Klarälvslax och öring 

KS 2020/320,1,Trafikverket, TRV 2018/110511 Förslag indragning väg Råda 

rastplats 

KS 2020/320,2,Trafikverket, TRV 2018/110511 Yttrande angående Förslag på 

indragning väg Råda Rastplats 

KS 2020/330,1,Friskvården i Värmland, Ansökan om anslag för verksamhetsåret 

2021 Friskvården i Värmland 

KS 2020/332,2,Trafikverket, Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 63, 

Värmlands län 

KS 2020/332,1,Jens Fischer, kommunstyrelsens ordförande, Yttrande angående 

ärende TRV 2020/697 Föreskrifter om hastighetsförändring för väg 63 i 

Värmlands län 

KS 2020/332,3,Trafikverket, Bekräftelse på registrerat svar 

KS 2020/347,1,Trafikverket, Förslag till nya föreskrifter för Värmlands län 

avseende bärighetsklasser på vägar 

KS 2020/351,3, Personuppgift, Dammrivning av Lilla Ullen 

KS 2020/351,1,Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen, Fortums 

ansökan om tillstånd till utrivning av befintlig regleringsdamm vid utloppet av 

sjön Lilla Ullen i Hagfors kommun, berörda fastigheter Sundsjön 1:157, 1:1, 1:2, 

1:162, 1:166 

KS 2020/351,2,Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen, Handlingar till 

ärendet om utrivning regleringsdamm vid Lilla Ullen 

KS 2020/351,4,Vänersborg Mark- och miljödomstolen, Ansökan 2762-20, om 

tillstånd till utrivning av regleringsdamm vid utloppet av sjön Lilla Ullen 

KS 2020/351,5,Naturvårdsverket, Meddelande om att avstå från yttrande 

KS 2020/351,6,SMHI,Yttrande över ansökan 

KS 2020/351,7, Personuppgift, M 2762-20 Fortum Sverige AB regleringsdamm 

Lill - Ullen, Hagfors 

KS 2020/353,2, Personuppgift Västra Gällsjön 
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KS 2020/353,1,Norconsult, Mötesanteckningar Samrådsmöte dammutrivningar 

Hagfors kommun, Västra Gällsjön, Östra Gällsjön samt Sikforsdammen 

KS 2020/356,1, Personuppgift, Medborgarförslag angående utsiktsplatsen på 

Värmullsåsen 

KS 2020/396,1, Personuppgift, Förslag - Gång- och cykelväg mellan Hagfors och 

Uddeholm 

KS 2020/396,2 Personuppgift, Svar ang. förslag - Gång- och cykelväg mellan 

Hagfors och Uddeholm 

KS 2020/93,2,Sunnemo Hembygdsförening, Svar på skrivelse om rensning av 

Noret, Sunnemo 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-08-25. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 

 
 


