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Dnr KS/2021:208 

§ 87 - Budget- och verksamhetsuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-oktober 2021  
 

Budget 

jan-okt 

Redovisning 

jan-okt 

Årsbudget Prognos 

helår 

Kommunledningsutskott -73 286 -54 086 -99 816 -80 250 

varav kommunlednings-

avdelning (KLA) 

-44 577 -25 644 -56 682 -34 716 

varav samhällsbyggnads-

avdelning (SBA) 

-28 709 -28 442 -43 134 -45 534 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA), 

januari-oktober 2021 

 

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 - Under perioden har sedvanligt arbete med olika typer av 

uppföljningar, budget, in och utbetalningar skett. Under våren sommaren skedde 

inskolning av vikarierande ekonom då en av våra medarbetare är föräldraledig 

under en längre tid. Efter semestrarna har personen ifråga valt att avsluta sitt 

vikariat och rekrytering av ny vikarie har skett. Att den först inskolade ekonomen 

valde att sluta påverkade både personalen på ekonomienheten då övriga ekonomer 

fick försöka dela på ett nytt ansvarsområde framförallt i samband med 

delårsbokslutet. Övrig verksamhet har också påverkats då framförallt individ- och 

omsorg fått sämre hjälp än vad man varit van men också övriga verksamheter har 

under en period fått lite mindre/sämre hjälp än tidigare. Inskolning av ny 

vikarierande ekonom pågår. 
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Personalenheten -Personalenheten har fortsatt arbeta aktivt för att säkerställa 

bemanningen inom individ- och omsorgsavdelningens verksamhet. Tillägget 

“lediga jobb” som implementerades under våren används i allt större utsträckning 

av medarbetarna, vilket underlättar tillsättning av vakanser. Implementeringen av 

modulen “Folkbokföring” har också fallit väl ut och kvalitetssäkrar vårt PA- och 

lönesystem. Användbarheten har förbättrats i systemen Multi access och time care 

pool. 

Utbildningsinsatser kring arbetsmiljö för chefer och skyddsombud pågår. 

Aktivt arbete pågår kring korttids- och långtidssjukskrivningar. 

 

Utvecklingsenheten - Pandemin påverkar fortsatt vår möjlighet att genomföra 

aktiviteter och arrangemang. Svenska rallyt fick t ex inte tillstånd att genomföras i 

år. För kommunens del medför detta att ett av våra största arrangemang ställts in. 

Den fortsatta osäkerheten kring pandemin och de restriktioner som finns kopplade 

till denna begränsar också möjligheterna att genomföra flera andra arrangemang. 

Till del kommer en del medel därför att föreslås bli omdisponerade till andra 

insatser som kan stärka kommunens attraktivitet. Trots detta bedöms ett överskott 

på i storleksordningen 300 tkr uppstå. Bedömningen är att det också kommer att 

uppstå ett antal mindre överskott vilket gör att enheten sammantaget 

prognostiserar en positiv avvikelse på 500 tkr. 

Under sommaren har ett nytt “Hemesterprojekt” genomförts i samarbete med 

besöksnäringens aktörer. Vi har också påbörjat ett fördjupat samarbete med våra 

kranskommuner för att stärka varandras möjligheter att locka nya besökare samt 

att bidra till att besökare förlänger sin vistelse i regionen. 

Mötena kring platsbaserad utveckling baserad på en nära dialog med enskilda och 

föreningar i våra huvudorter Råda, Sunnemo, Ekshärad, Gustavsfors och Hagfors 

genomfördes under hösten/vintern. Nu har en uppföljningsträff kring dessa 

genomförts. Kommunstyrelsen fick en särskild information om arbetet i april. 

Tillsammans med de aktörer som vi samarbetat med i dialogprocessen planerar vi 

nu för en projektansökan om externa medel för att stärka det fortsatta arbetet. 

För att ta nästa steg i utvecklingen av Hagfors som nod inom robotisering och 

additiv tillverkning har ett särskilt utvecklingsprojekt, Smart industricenter 

Värmland i Hagfors, påbörjats. Vi kan genom detta lägga extra resurser på 

uppbyggnaden av ett regionalt utbildnings-, utvecklings-, test- och democenter I 

Hagfors. Tillsammans med näringslivet genomfördes i maj en pressträff kring 

projektet. Under november kommer en "minimässa" med inriktningen 

automatisering/robotisering att genomföras i Hagfors. 

Ett mer samlat arbete kring våra centrummiljöer har påbörjats. I den fastställda 

budgeten för kommande år har särskilda resurser avsatts för öka på detta arbete. 

Ett första steg har skett genom de centrumvandringar som genomförts under 

ledning av experter från organisationen Svenska stadskärnor. Vandringarna 

genomfördes i Ekshärad och Hagfors tillsammans med näringslivsföreningen 
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"Hela Hagfors", fastighetsägare och andra centrumaktörer. En prioritering ska nu 

göras vad vi gemensamt kan göra på kort sikt och vad som ska planeras mer 

långsiktigt. 

Leaderprojektet “Mera mångfald med maten” med syfte att stärka och stimulera 

den lokala odlingen och ytterligare öka förutsättningarna för att upphandla lokalt 

producerade livsmedel avslutades i oktober. Inom projektet har aktiviteter 

genomförts tillsammans med skolan och kostverksamheten. Dessutom har en 

handbok kring vad som krävs för att starta och driva lokal odling färdigställts. 

Tillsammans med flera aktörer inom näringen tittar vi på möjligheter till en 

fortsättning för att ytterligare stärka den lokala livsmedelsförsörjningen. 

Tillsammans med Torsby, Sunne och Munkfors kommuner har vi beviljats 1,4 

mnkr för att genomföra ett projekt kring obebodda hus. Projektet ska genomföras 

under 2022 och syftar till att inventera obebodda hus där ägarna kan vara öppna 

för att sälja och matcha detta med det ökade intresset för boende på landsbygden. 

Förslag till nya styrdokument och målsättningar inom kommunikationsområdet 

har påbörjats. Arbetet med införandet av ett intranät i kommunen har påbörjats. 

 

Administrativa enheten - Problem med leveranser av IT-utrustning kvarstår och 

beräknas att fortsätta minst ett halvår framåt i tiden. 

Behovet av digitala möten kommer att finnas kvar efter att restriktionerna har 

upphört. Funktionen för utsändning av kommunfullmäktiges möten i Stadshusets 

plenisal har installerats men inte tagits i bruk ännu på grund av att 

kommunfullmäktiges möten har varit förlagda till aulan vid Älvstranden 

Bildningscenter. En uppföljning av handhavandet i ärendehanteringssystemet Lex 

kommer att planeras in när kommunstyrelsen börjar med fysiska möten. En modul 

för e-signering har installerats i Lex och de första protokollen har justerats digitalt 

på distans. 

Utbyggnaden av stamfiber är klar och slutbesiktigad för etapp 3 och byggnation 

ut till slutkunder pågår av vår samverkanspart Telia. Utbyte av fiber i Ekshärad 

mellan Bågskytten och Kyrkhedens skola är klar att tas i bruk. Vi har flyttat fram 

driftsättningen till november månad för att slutföra installation och tester av 

ändutrustning. Den hyrda förbindelsen mellan Ekshärad och Hagfors är uppsagd 

till 2022-01-05. Efter driftsättning erhåller Kyrkhedens skola likvärdig kapacitet 

som Älvstranden Bildningscenter. Vidare påbörjas projektering för 

fiberanslutning av Värmeverk och återvinningscentralen på industriområdet i 

Ekshärad. 

En översyn av Informationssäkerhetspolicy har genomförts med anledning av att 

kompletteringar till gällande säkerhetsskyddslag kommer att träda i kraft 2022-

01-01. Förslaget kommer att överlämnas för politisk beredning under november 

månad år 2021. 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 7/36 

  

2021-11-23 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

En upphandling i form av en förnyad konkurrensutsättning för hyra av 

kopiering/skrivarutrustning har genomförts. Nuvarande avtal löper ut i april år 

2022 och det nya avtalet kommer att gälla från maj månad år 2022. 

Administrativa enheten påvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden 

januari-oktober år 2021 med 849 tkr vilket till stor del kan förklaras av avvikande 

periodisering med kostnader som utfaller i slutet av året samt en lägre kostnad för 

televäxel. På helår bedöms administrativa enhetens budget generera ett överskott 

med 500 tkr. 

 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental 

kronor (tkr) 

Budget 

jan-okt 

Redovisning 

jan-okt 

Årsbudget Prognos 

helår 

Kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse 

2 479 2 401 2 978 2 978 

Partistöd 309 371 371 371 

Revision 468 352 564 564 

Kommunledning och 

gemensam adm. 

19 107 18 329 24 329 24 250 

Gemens. verksamheter 

och 

    

servicefunktioner 7 483 6 165 8 979 8 598 

Föreningsstöd och övrigt 

stöd 

3 176 2 860 3 786 3 609 

Näringslivsutveckling 

inkl. EU-projekt 

1 992 1 204 2 390 2 040 

Information, 

marknadsföring, turism 

888 886 1 065 1 065 

Räddningstjänst 8 987 9 368 10 781 10 761 

Rivningskostnader 0 0 0 0 

Anslag för oförutsedda 

behov 

108 0 169 169 

Jämförelsestörande 

kostnad 

0 -16 292 1 000 -19 689 

Reserverat till 

löneökning 

-420 0 270 0 

Totalt kommun-

ledningsavdelningen 

44 577 25 644 56 682 34 716 
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Sammanfattning 

För perioden januari - oktober 2021 redovisar KLA 25 644 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 18 933 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

överskott mot budget på 22,0 mkr. Anledningarna till avvikelsen avseende 

perioden januari till och med oktober är flera. Stora delar av avvikelsen kan 

härledas till poster av engångskaraktär. Under perioden har bokförts 12,0 mkr för 

vilket avser återstående del av de medel kommunen ansökte om för kompensation 

av coronarelaterade överkostnader under 2020. Vidare kompenseras kommunen 

för “höga sjuklönekostnader för perioden januari till och med september vilket 

bokförs på KLA motsvarande 5,5 mkr för perioden januari till och med 

september. Staten kompenserar till och med september och något beslut om 

ytterligare kompensation finns inte. Orsaken till ett bättre årsresultat är samma 

som för perioden med tillägg av effekt vi likvidation av Hantverkaren 12 KB. 

Under året har primusfastigheten sålts och i bolaget uppstod då en 

realisationsvinst uppgående till ca 3,5 mkr. Eftersom det var enda syftet med 

bolaget planeras för likvidation av bolaget innan årsskiftet vilket innebär att 

reavinsteffekten tillförs kommunen. Utfördelning av löneökningspott från KLA 

har skett under sommaren. Av totala avsättningen om 10 569 tkr har 10 299 tkr, 

på årsbasis, fördelats till övriga verksamheter. KLA erhöll kompensation om 576 

tkr och resterande 270 tkr är kvar i budgetram men kommer inte att nyttjas vilket 

förbättrar årsprognosen motsvarande. Årsbudgetramen per 2021-10-31, för KLA 

är 56 682 tkr. Prognos för helår är 34 716 tkr d.v.s. 22,0 mkr lägre nettokostnader 

än budgeterat. 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning 

samhällsbyggnadsavdelningen (SBA) januari-oktober 2021 

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 budget för perioden. Linjefarten har fortsatt 

halverad tidtabell vilket medför lägre intäkter gällande flygplatsavgifter vilket kan 

komma att påverka verksamhetens resultat negativt vid årets slut. Verksamheten 

har agerat restriktivt för att lindra eventuella ekonomiska konsekvenser på grund 

av intäktsbortfall. Under perioden har man fortsatt fokuserat på kompetenssäkring 
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av flygplatspersonalen samt återrapportering av avvikelser gällande 

verksamhetskontrollen AGA maj-21. 

 

Fastighet - Verksamheten följer plan och ligger för perioden över budget. Det är 

framför allt släpande hyresintäkter, budgeterade intäkter för sålda objekt samt 

kostnader för moduler i Råda som ej är budgeterat, som påverkar resultatet 

negativt. Vidare har driftskostnaderna påverkats av fortsatta åtgärder med hänsyn 

till smittspridning. Renovering av badhuset pågår och beräknas vara klart vintern 

2021. Projektering med byggentreprenör av Råda skola är i sitt slutskede och 

byggstart är planerad till årsskiftet 2021/2022. Projektet för ombyggnation av 

ÄBC, ny entré Biblioteket, lärcenter och utbyggnad av köket har påbörjats. 

Arbetet med att ta fram förfrågningshandlingar för nyproduktion av Teknikskolan 

följer plan. 

 

Gata och Park - Årets första månader var relativt snörika. Vinterväghållningen 

har utförts enligt plan och följer budget. Verksamhetens arbete som är mer knutet 

till vår- och sommarsäsongen har utförts enligt plan. Då fakturering för vissa 

inköpta tjänster dröjt är inte samtliga fakturor för exempelvis gräsklippning 

betalda än. Nytt avtal för gräsklippning med slaghacka är dyrare än föregående 

avtal, vilket kommer märkas i årets resultat. Underhåll av lekplatser, badplatser, 

vägar och utemiljö sköts utifrån framtagen plan. Underhåll av broar ligger efter i 

plan på grund av ett större behov av utredning och tillstånd än vad som förväntats. 

Flera större åtgärder för broar planeras under 2021. 

 

Serviceenheten - Måltidsverksamheten ligger i dagsläget något under budget. 

Verksamheten har något lägre intäkter än budgeterat men ligger bättre till än 

budgeterat kostnadsmässigt. De intäkter som saknas är EU stöd på mjölk samt att 

verksamheten har haft minskade intäkter för måltider på grund av pandemin. 

Livsmedelskontot ligger något under budget som beror på att det har tillagats och 

serverats mindre med portioner till barn/elever då många varit sjuka samt att 

många varit hemma längre än vanligt till följd av de restriktioner som gällt 

pandemin. Även inom äldreomsorgen har det varit färre antal portioner dels då det 

varit avdelningar stängda i perioder samt till följd av minskat antal personer som 

flyttat in på särskilda boenden. Lokalvården ligger för perioden under budget 

vilket främst beror på kostnader för fönsterputs som ännu ej kommit in. Vidare 

har verksamheten haft högre kostnader än budgeterat för köpta lokalvårdstjänster 

till följd av rekryteringssvårigheter vid ordinarie personals frånvaro. 

 

Övriga verksamheter - Övriga verksamheter inom samhällsbyggnad såsom plan, 

naturvård och fordon följer plan. Dock prognostiserar fordonsorganisationen en 

avvikelse på grund av höjda leasingavgifter och höjda bränslepriser. Avvikelsen 

inom fordonsorganisationen förväntas dock kunna kompenserat då det inom de 
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administrativa funktionerna köpts en lägre andel konsulttjänster än vad som 

budgeterats. 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten - Underhåll av ledningsnät går enligt plan. Renovering av de 

större avloppsreningsverken, för att säkerställa reningsprocessen av 

avloppsvatten, pågår men är försenade. Förseningen bedöms inte påverka 

kostnaden avsevärt. Arbete med VA-plan samt utredning för framtida åtgärder på 

kommunens reningsverk pågår. Tillståndsansökan för vattenuttag på de mindre 

vattenverken har påbörjats, samråd ska ske under 2021. Ny VA-taxa är antagen 

och börjar gälla 1 januari 2022. 

 

Avfallsverksamheten - Avfallsenheten erbjuder nu källsortering av matavfall i 

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

hela året och under kommande år. En inventering av renhållningsabonnemang 

inom Hagfors kommun pågår sedan tidigare. Kostnader för behandling av avfall 

har ökat de senaste åren, främst som en följd av ökning av deponiskatt och 

förbränningsskatt. Denna kostnadsökning ser ut att fortsätta. Översyn av taxan 

blir nödvändig när fler hushåll i kommunen fått möjlighet att källsortera 

matavfall. 

Ekonomiskt resultat 
 

Budget per 

jan-okt 

Redov. 

jan-okt 

Års-

budget 

Prognos 

helår 

Verksamheter, tkr 

    

Samhällsbyggnadschef 5 188 6 124 10 853 12 179 

 varav Flygplatsen 2 002 1 733 3 094 3 094 

Fastighetsförvaltning 5 912 8 982 9 963 12 363 

GVA-chef Avgift- och skattefinansierat 17 157 13 819 21 471 21 471 

 varav Avfall 199 469 0 0 

 varav VA 286 -860 0 0 

 varav Gata/Park 12 264 10 253 15 793 15 793 

Serviceenheten 452 -483 847 847 

 varav Kost 276 -248 552 552 

 varav Städ 176 -235 295 295 

Totalt samhällsbyggnadsavd. 28 709 28 442 43 134 46 860 

Korrigering prognos: 

   

45 534 
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Sammanfattning 

Verksamheterna följer i stort plan, det har inte skett några väsentliga oförutsedda 

händelser inom någon verksamhet. Prognosen för helåret bedöms följa budget 

någorlunda. Inom fastighet har en fördyrning i driften uppstått med ca 2,4 mkr 

beräknat på helår, vilket beror på de moduler som installeras för att möjliggöra 

renoveringen av Prästkragen samt de intäkter som finns kvar i budget för 

Primusfastigheten som sålts. Pandemin märks fortfarande både positivt och 

negativt, framförallt inom flygverksamhet och serviceenheten. 

Fordonsorganisationen har rapporterat in en avvikelse på ca 1,3 mkr vilket är en 

direkt konsekvens av höjda leasingavgifter och höjda bränslepriser. Inga särskilda 

åtgärder kommer att vidtas inom fordonsorganisationen med anledning av 

avvikelsen. Avvikelsen bedöms kunna hanteras inom ramen för verksamhetens 

ram totalt för året. 

 

Förslag till åtgärder 

Inga särskilda åtgärder föreslås utifrån aktuell prognos. 

Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-17. 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns.  
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Dnr KS/2021:361 

§ 88 - Etableringsfunktion i Värmland - 

Samverkansavtal  

Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal om en 

gemensam etableringsfunktion. Hagfors kommun ställde sig tidigare under hösten 

bakom ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet. Det har nu resulterat i att ett 

förslag till samverkansavtal tagits fram. Detta reglerar bl. a styrning och ledning 

av den nya gemensamma funktionen samt finansieringen av densamma. När det 

gäller just finansieringen har en justering gjorts jämfört med det underlag som låg 

till grund för inriktningsbeslutet. I den ursprungliga tanken bedömdes att 

kommunernas långsiktiga nivå skulle vara 10 kr/invånare. Denna har nu justerats 

till 8 kr/invånare. Först året, 2022, finansieras verksamheten helt av de 

gemensamma resurser som finns kvar sedan kommunalförbundet Region 

Värmlands tid. År 2023 är kostnaden för kommunerna 4 kr/invånare vilken sedan 

ökar med 2 kr/år fram t o m 2025. 

Under arbetets gång har avstämningar och diskussioner skett med 

Värmlandsrådets arbetsgrupp. Avtalet har också granskats av regionjurist och 

kommunjurist. Avtalet presenterades vid Värmlandsrådets arbetsutskott den 

29/10.  

Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom avtalet och tog även ett 

ställningstagande till att de gemensamma resurserna får användas som en del av 

finansieringen enligt avtalsförslaget. 

Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och 

regionfullmäktige.  

Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31/12 - 2021.  

Handlingar i ärendet 

Utvecklingsenhetens skrivelse 2021-10-17. 

Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland. 

Förslag till beslut 

1. Hagfors kommun ställer sig bakom förslaget till avtal. 

2. Avtalet ska beslutas av respektive ingående part. 

 

Beslutet skickas till: 

Region Värmland, mona.bjorn@regionvarmland.se 

Utvecklingsenheten  

mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
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Dnr KS/2021:539 

§ 89 - Revidering av informationssäkerhetspolicy  
Information behöver hanteras på ett säkert sätt som gör att var och en som lämnar 

eller samlar in information ska kunna förlita sig på att den är riktig, konfidentiell, 

tillgänglig och spårbar med respekt för individen och den personliga integriteten. 

Detta gäller oavsett om informationen behandlas manuellt eller automatiserat och 

oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Informationens säkerhet 

är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter och bolag inom Hagfors 

kommun.  

Hagfors kommun och dess bolag hanterar stora mängder information. Att 

information som kommunen hanterar i relation till anställda, förtroendevalda, 

brukare och allmänheten är korrekt utgör en grund för tillit och förtroende.  

Utifrån förändringar i lagstiftningen har administrativa enheten arbetat fram ett 

förslag till reviderad informationssäkerhetspolicy. 

Handlingar i ärendet 

Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2021-11-04  

Reviderad informationssäkerhetspolicy  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad informationssäkerhetspolicy för 

Hagfors kommun. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Administrativa enheten  
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Dnr KS/2021:405 

§ 90 - Revidering av delegeringsordning  

Administrativa enheten har arbetat fram ett förslag till revidering av gällande 

delegeringsordning. 

Förändringar och tillägg har genomförts utifrån förslag och synpunkter som har 

kommit in från kommunstyrelsens verksamhetsområden. 

Den reviderade delegeringsordningen föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-11-16 

Förslag på reviderad delegeringsordning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning att 

gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen  
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Dnr KS/2021:568 

§ 91 - Planuppdrag - Förslag till detaljplan för gamla 

folktandvården (Rektorn 1 och del av Rektorn 2), 

Hagfors, Hagfors kommun  

Ärendebeskrivning  

Hagfors kommun önskar planuppdrag för att upprätta ett nytt förslag till  

detaljplan för Gamla folktandvården med tillhörande tillbyggnad (kvarteren 

Rektorn 1 och del av Rektorn 2), Dalavägen 14 i centrala Hagfors, Hagfors 

kommun. För närvarande står Gamla folktandvården oanvänd och 

tillbyggnaden används tillfälligt av Fritidsbanken. En bidragande orsak till att 

stora delar av byggnaderna inte används är att gällande plan (den 

ursprungliga stadsplanen för Hagfors municipalsamhälle från 1949) endast 

medger användning (A) för allmänt ändamål d.v.s. offentliga verksamheter som  

bedrivs av kommun, landsting eller stat. För att medge annan användning krävs 

en planändring.  

Hagfors kommun har som målsättning att ta tillvara, omvandla och förädla 

fastigheter som står tomma och oanvända, bl. a på grund av att det annars riskerar 

leda till mer eller mindre omfattande skador och eftersatt underhåll. Under det 

senaste decenniet har två nya detaljplaner upprättats som vunnit laga kraft inom 

det aktuella bebyggelseområdet - dels en detaljplan för f.d. Asplundsskolan 

(Rektorn 4) och dels en detaljplan för f.d. Norra skolan och Valhall (Rektorn 3 

och Rektorn 5). Nu önskar Hagfors kommun även upprätta en ny detaljplan för 

att omvandla Gamla folktandvården och dess tillbyggnad.  

 

Ärendehistorik  

Fastigheterna Rektorn 1 och Rektorn 2 (d.v.s. området söder om Norra skolan 

med befintlig parkering, förskolan Treklövern och Gamla folktandvården) 

omfattas för närvarande av ett pågående planärende som ligger vilande.  

Ursprunget till detta planarbete har sin grund i “Program för kvarteret Rektorn 

och Asplundsskolan” som bl.a. omfattade förslag till nya bostadshus söder om 

Norra skolan.  

Etapp ett inleddes med att ta fram en ny detaljplan för Asplundsskolan (nuvarande 

Rektorn 4). Detaljplan 1783-P13/2 vann laga kraft 21 januari 2013 och medger 

användning B C J1 för bostäder, centrumändamål, småindustri, hantverk och ej 

störande verksamheter. Fastigheten ägs av Elms Fastighetsförvaltning 2 AB.  

Därefter påbörjades etapp två med en ny detaljplan för området Norra skolan till 

och med Gamla folktandvården. Fram till granskning omfattade planförslaget 

området Norra skolan (Rektorn 3), Valhall (Rektorn 5l), området med grönyta, 

parkering, förskolan Treklövern och den enskilda vägen till Mana (Rektorn 2) 

samt Gamla folktandvården med tillbyggnad (Rektorn 1). I enlighet med 
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programmet föreslogs ny bostadsbyggnation mellan Norra skolan och Treklövern 

och där infördes användningsområde B, C, J1 (bostäder, centrum, småindustri, 

hantverk och icke störande verksamheter). Planförslaget genomgick samråd och 

skulle tas vidare till granskning men när dåvarande samhällsbyggnadsutskott 

skulle fatta beslut om granskning uppstod oenighet om vilket högsta antal 

våningar som skulle tillåtas.  

Därför splittades planområdet i två separata delar varav södra delen (Rektorn 2 

och Rektorn 1) lades vilande i väntan på enighet.  

Den norra delen av planförslaget (Rektorn 3 Norra skolan och Rektorn 5 Valhall) 

genomgick granskning och antogs av kommunfullmäktige och planen vann laga 

kraft 24 november 2015 (Detaljplan 1783-P15/3).  

För Rektorn 3 (Norra skolan) medger planen användning B C J1 för bostäder, 

centrum, småindustri, hantverk och icke störande verksamheter. Norra skolan 

omfattas av varsamhetsbestämmelser (k). Byggnaden har ägts av ABF Norra 

Värmland som bedrivit kursverksamhet. Idag står byggnaden tom, men har fått en 

ny ägare, Guy Wilson Livs AB.  

För Rektorn 5 (f.d. Valhall) medger planen användning C J1 R för centrum, 

småindustri, hantverk och icke störande verksamheter och kultur och fritid. 

Hagfors kommun äger fastigheten.  

Om kommunledningsutskottet beslutar att ge planuppdrag för att upprätta ett nytt 

förslag till detaljplan för Gamla folktandvården måste det vilande ärendet 

avregistreras.  

 

Sammanfattning  

Det nya förslaget är att upprätta en separat detaljplan (s.k. frimärksplan) för 

Gamla folktandvården med tillhörande tillbyggnad och angöringar m.m. som 

behövs. Målsättningen är att införa användning (B) för permanent boende i Gamla 

folktandvården och dess tillbyggnad.  

Hagfors kommun har gjort en förberedande granskning inför att beslut om 

planuppdrag ska fattas. Resultatet visar att det bör vara möjligt att införa 

användning för bostadsändamål i Gamla folktandvården och eventuellt i dess 

tillhörande tillbyggnad, men det kommer krävas utredningar innan man med 

säkerhet kan avgöra mer exakt vad som är lämpligt och om det är ekonomiskt 

försvarbart att genomföra omfattande ombyggnadsåtgärder och dessutom ta 

ställning till hur planförslaget lämpligast bör utformas för att uppfylla gällande 

lagkrav.  

För att förslaget till detaljplan ska kunna vinna laga kraft krävs bl. a att 

bestämmelserna i kap 2 Allmänna och enskilda intressen tillämpas. Detaljplanen 

ska säkerställa att kraven i §§ 5, 6, 6a, 7 och 9 kan uppfyllas. Bl. a ska 

detaljplanen utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att 

förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. För att få 

använda byggnaderna som bostäder krävs att man bygger bort buller, dålig luft 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 17/36 

  

2021-11-23 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

och vibrationer från trafiken. Detta kan innebära att omfattande 

ombyggnadsåtgärder krävs, framförallt för tillbyggnaden som endast ligger cirka 

11 meter från Dalavägen och som är en betydligt enklare byggnad med endast en 

våning och källare.  

Inledningsvis bör en undersökning om betydande miljöpåverkan tas fram och 

stämmas av med Länsstyrelsen och Trafikverket i ett s.k. LoK-möte.  

Det aktuella planområdet berörs av regionala intressen. Trafikverket är huvudman 

för Dalavägen, länsväg 246 som är prioriterad led för farligt godstransporter och 

har en del tung trafik. Detta medför att Trafikverkets krav, riktlinjer och 

rekommendationer bör följas. Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt 

Värmland 209 Hagfors är vägledande för nya detaljplaner som ska upprättas i 

Hagfors centrala delar. Hagfors kommuns bedömning är att Gamla 

folktandvården har en gedigen tegelarkitektur och bör därmed på samma sätt som 

Norra skolan, förses med varsamhetsbestämmelse (k) för att ändringar och tillägg 

som berör den exteriöra tegelfasaden ska utföras varsamt så att befintliga 

karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  

Detaljplanen behöver få en utformning som gör den långsiktigt hållbar så att 

behov och krav som uppstår i framtiden kan uppfyllas men samtidigt ska 

bebyggelse områdets särskilda kulturhistoriska, miljömässiga och arkitektoniska 

värden skyddas, respekteras och tillvaratas.  

Ett “PM buller från trafik” bör påbörjas snarast möjligt för att klargöra om 

byggnaderna har förutsättningar att uppfylla bullerkraven eller om omfattande 

ombyggnadsåtgärder krävs som kanske inte är ekonomiskt försvarbara. I samband 

med detta bör Hagfors kommun ta ställning till vilket antal lägenheter och 

storlekar på lägenheterna som är önskvärd och om nya byggrätter bör införas.  

Närheten till Dalavägen medför att PM buller från trafik bör bestå dels av en 

trafikmätning och dels av åtföljande bullerberäkning där hänsyn även ska tas till 

vilken inverkan omgivningen har på bullernivåerna, samt presentera förslag på 

åtgärder.  

Med hänsyn till omständigheterna vad det gäller byggnadens läge så skulle det 

kunna visa sig att det endast är lämpligt att införa bostäder för permanent boende 

(B) i delar av Gamla folktandvården. Det kan också visa sig att tillbyggnaden, och 

kanske även delar av Gamla folktandvården, endast är lämpliga för tillfälligt 

boende (O).  

Inom ramen för planuppdraget kommer i så fall förutsättningarna att införa nya 

byggrätter som möjliggör att berörda delar av byggnaden kan ersättas med ett nytt 

mer ändamålsenligt och gediget bostadshus i framtiden. Tillbyggnaden bedöms 

inte ha några större arkitektoniska värden och är uppförd i endast en våning trots 

att gällande plan medger två. Detaljplanen bör utformas så eventuell ny byggnad 

gestaltas för att smälta in väl i helhetsmiljön och stads- och landskapsbilden. Det 

innebär t ex att byggnaden bör utstråla samma sorts gedigenhet som merparten av 

byggnaderna i bebyggelseområdet. Det påverkar utformningsbestämmelserna, t ex 
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avseende utformning, material och färgsättning som bör regleras för att 

harmoniera och samspela med Manaåsen och övrig bebyggelse. Den visuella och 

fysiska kontakten med Manaåsen är viktig att bibehålla.  

 

Sammanfattande bedömning  

Målsättningen är att detaljplanen utformas så den får långsiktig hållbarhet och kan 

svara mot de krav som kommer i framtiden. Planförslaget bör utformas för 

användningen bostäder för permanent boende och ha som utgångspunkt att Gamla 

folktandvården förses med varsamhetsbestämmelser (k).  

Hagfors kommun får successivt efter hand ta ställning till vilka önskemål man har 

för tillbyggnaden. Nya byggrätter bör införas som möjliggör att tillbyggnaden kan 

ersättas med ett nytt ändamålsenligt och gediget bostadshus i framtiden vilket 

förutsätter att den enskilda vägen till naturreservatet kan planläggas som 

infartsväg till planområdet.  

 

Förutsättningar  

Syftet med detaljplanen  

(Rekommenderad formulering): Syftet med detaljplanen är att införa ny 

användning för bostadsändamål och samtidigt ska ändringar och tillägg i 

bebyggelsemiljön göras varsamt så befintliga karaktärsdrag respekteras och tas 

tillvara.  

 

Krav på detaljplan  

Enligt PBL kap 4 § 2 punkt 2 krävs reglering med detaljplan för en bebyggelse 

som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 

med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens 

karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt. Att ändra användningen 

kräver således att ett nytt förslag till detaljplan tas fram och prövas i en 

planprocess enligt plan och bygglagens femte kapitel.  

Krav på att beakta allmänna och enskilda intressen (PBL kap 2)  

Bestämmelserna i kap 2 Allmänna och enskilda intressen ska tillämpas under 

planarbetet och detaljplanen ska utformas så kraven i §§ 5, 6, 6a, 7 och 9 kan 

uppfyllas.  

Detaljplanen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 

omgivningsbuller.  

Detaljplanen ska också utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 

för en god helhetsverkan (det gäller även skyltar och ljusanordningar).  

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 

olyckshändelser.  
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3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 

stridshandlingar.  

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 

hygienförhållanden.  

5. möjligheterna att hantera avfall.  

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.  

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att 

använda området, och  

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.  

Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 

varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.  

 

Berörda fastigheter  

Gamla folktandvården med tillbyggnad tillhör fastigheterna Rektorn 1 och en del 

av Rektorn 2. I närmiljön finns markavsnitt som tillhör fastigheten Hagfors 2:166, 

t ex en smal passage belägen mellan Gamla folktandvården (Rektorn 1) och 

Gamla apotekshuset (Borgmästaren 3).  

 

Hagfors kommuns rekommendation:  

Planområdet bör omfatta fastigheten Rektorn 1 och de delar av Rektorn 2 och 

Hagfors 2:166 som berörs. Den aktuella tomtplatsen bör pekas ut och ska vara 

möjlig att avgränsa så eventuell lantmäteriförrättning kan ske.  

 

Gällande planer  

Fastigheterna Rektorn 1 och Rektorn 2 omfattas av totalt 5 olika gällande planer:  

1. Spl 1783-P03/28 (Berör Rektorn 1. Omfattar södra delen av Gamla 

folktandvården och södra delen av fastigheten Rektorn 1).  

2. Spl 17-HAG-17 (Berör Rektorn 1 och Rektorn 2. Omfattar största delen av 

Gamla folktandvården och drygt halva tillbyggnaden).  

3. Spl 17-HAG-40 (Berör Rektorn 2. Omfattar ett långsmalt markområde 

parallellt med Dalavägen).  

4. Spl 17-Z-188 (Berör Rektorn 2. Omfattar en del av Rektorn 2 mellan Norra 

skolan och parkeringen).  

5. Dp 1783-P15/3 (Berör mark i nordöstra delen av Rektorn 2. Marken behövs 

för att tillgodose infartsväg, ledningsstråk och skydda Manaåsens sluttning).  

Största delen av den aktuella tomtplatsen omfattas av Hagfors ursprungliga 

stadsplan 17-HAG-17 (laga kraft 1949) som anger - (A) område för allmänt 

ändamål samt - (II) byggnad får uppföras i två våningar. Manaåsens sluttning är 

planlagd som allmän platsmark park. Den ursprungliga stadsplanens 

planbestämmelser (A) och (II) gällde hela bebyggelseområdet mellan Petter 

Fridmans väg och Sjukhusvägen.  
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Södra delen av fastigheten Rektorn 1 och Gamla folktandvården omfattas av 

stadsplan 1783-P03/28 (laga kraft 1950). Syftet med den stadsplanen var att 

reglera marken så att den då tilltänkta nya byggnationen inte skulle hamna för tätt 

inpå apotekshuset. Därför har passagen (det lilla markavsnittet Hagfors 2:166) 

planlagts som allmän platsmark park och prickmark (d.v.s. mark som inte får 

bebyggas). Passagen ansluter till Manaåsens sluttning som är planlagd som 

allmän platsmark park.  

I västra delen av Rektorn 2, parallellt med Dalavägen, finns ett långsmalt 

markavsnitt för vilket stadsplan 17-HAG-40 (laga kraft 1955) gäller. Dalavägen 

omfattas av flera planer och är planlagd allmän platsmark gata.  

 

Hagfors kommuns rekommendation:  

Den lilla stadsplanen 1783-P03/28 och berörd del av stadsplan 17-HAG-40 samt 

berörd del av den ursprungliga stadsplanen 17-HAG-17 bör tas med i 

planområdet. Om den nya planen vinner laga kraft kommer motsvarande delar i 

gällande planer att utgå.  

 

Regionala intressen  

Både länsväg 246, och bebyggelseområdet är regionala intressen.  

Kulturmiljö  

Bebyggelseområdet omfattas av länsstyrelsens regionala kulturmiljö program Ditt 

Värmland 209 Hagfors. Programmet är vägledande och anger bl. a följande:  

Bebyggelsemiljöer med märkliga, tidstypiska och välbevarade byggnader som 

bessemerverket, järnvägsstationen och församlingshemmet, kyrka och kyrkogård, 

vägbro, bruksbostäder vid Gärdet och Sättra strand samt  

övriga kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1800- och 1900-talen. Det 

kulturhistoriska värdet ligger dels i helheten och samspelet mellan olika 

bebyggelseområden, och dels i befintlig bebyggelses utformning, utförande, 

materialval och färgsättning. Detaljplaner utgör delvis skydd för befintliga 

kulturvärden. Kulturvärdena i bebyggelsemiljön bör säkerställas genom 

detaljplanebestämmelser. Vid tillståndsprövning bör särskilt värnas om den 

samlade miljöbilden och ett bibehållande av bebyggelseexteriörernas 

ursprungliga karaktär. Vård och underhåll av byggnader bör ske med varsamhet 

och hänsynstagande till bebyggelsemiljöns och enskilda byggnaders 

kulturhistoriska kvaliteter.  

 

 

 

Hagfors kommuns rekommendationer:  

Hagfors kommun har med utgångspunkt från plan- och bygglagens kap 2 § 6, 

gjort en karaktärisering (se nedan samt Bilaga 2) för att definiera 

bebyggelseområdets och de enskilda byggnadernas särskilda kulturhistoriska, 
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miljömässiga och arkitektoniska värden. Målsättningen är att ändringar och 

tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras 

och tillvaratas.  

 

Karaktärisering  

Gamla folktandvården ingår i ett bebyggelseområde som har tydlig offentlig 

karaktär och flera framträdande offentliga byggnader, bl. a Gamla folktandvården 

(den ursprungliga huvudbyggnaden), Gamla apotekshuset (gult tegel), Stadshuset 

(rött tegel) och Norra skolan (rött tegel). Gemensamt för byggnaderna är att de 

uppfördes i början av 1950-talet kort efter att Hagfors ursprungliga “Stadsplan för 

Hagfors municipalsamhälle” vunnit laga kraft 1949. Bebyggelseområdet präglas 

av efterkrigstidens modernistiska och funktionalistiska arkitekturideal, vilket syns 

i utformningen. Ett gemensamt drag är att byggnaderna har en skala med väl 

avvägda proportioner och placering som är väl anpassad till helhetsmiljön och 

stads- och landskapsbilden och dessutom har byggnaderna en gedigen 

tegelarkitektur. Bebyggelseområdet sträcker sig längs Dalavägens östra sida, från 

Petter Fridmans väg i norr till Björnängsvägen i söder och utgörs av ett långsmalt 

område med kvartersmark som ursprungligen planlagts för allmänt ändamål (A) - 

d.v.s. offentliga verksamheter där kommunen, landstinget eller staten är 

huvudman.  

I öster kantas bebyggelsemiljön av den långsträckta Manaåsen som är bevuxen 

med flera hundra år gammal tallskog. Manaåsen bidrar till stadsbildens särskilda 

karaktär och inger en atmosfär som genomsyrar hela södra centrum, - många 

förknippar Hagfors med den särskilda naturen som når ända in stadskärnan. Detta 

är särskilt tydligt runt Gamla folktandvården, Gamla apotekshuset och Stadshuset. 

Hagfors kommun beslutade i § 45 2017-09-25 att bilda det kommunala 

naturreservatet Mana - Örbäcken.  

På andra sidan Dalavägen ligger Södra centrum med bebyggelse som har 

butikslokaler i gatuplan och kontor och bostadslägenheter på övre plan. Norr 

därom ligger Gärdet - ett av Hagfors ursprungliga och bäst bevarade 

bostadsområden uppfört 1895-1906.  

Den enskilda ursprungliga huvudbyggnaden (Gamla folktandvården) har två 

våningar ovan mark samt förhöjd källare. Byggnaden är enkel och renodlad i sin 

utformning och har eleganta sparsmakade detaljer. Exteriören består av rött tegel 

murat i förband med synliga koppar, vilket vittnar om en ytterväggskonstruktion 

som är massiv och bärande. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. 

Byggnadsteknik med massiva tegelväggar förekommer numera knappt i 

nyproduktion. Dessutom är tegel ett naturmaterial från en ändlig resurs som det 

gått åt mycket energi för att framställa. Byggnadens sammantagna värden medför 

att det ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv vore ett resursslöseri att inte ta 

tillvara tegelbyggnaden, såsom en länk i det kulturhistoriskt intressanta 

bebyggelseområdet.  
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Huvudbyggnaden har senare (cirka 1980-talet) försetts med en betydligt enklare 

och mer anonym tillbyggnad med en något främmande byggnadsstil och 

avvikande färgsättning. Om man jämför tillbyggnaden med Gamla 

folktandvården, Gamla apotekshuset, Stadshuset och Norra skolan slås man av 

olikheten, i synnerhet när det gäller val av byggnadsteknik, stil, material och 

färgsättning. Tillbyggnaden har endast en våning ovan mark trots att stadsplanen 

medger två (ovan mark). Till skillnad mot de gedigna tegelbyggnaderna och 

bebyggelsen i Gärdet har tillbyggnaden fått fasader av ljusgrå infärgad 

kompositskiva och artikulerade mörkbruna trädetaljer (fönster, täcklister, 

gavelspets och inbyggd takfot). Det för tankarna till de välkända korsvirkeshusen 

som dock är främmande inslag för denna trakt. Man kan undra om ambitionen 

varit att tillbyggnaden skulle efterlikna något annat än vad övriga 

bebyggelsemiljöer representerade. Tidigare hade funktionalismen genomsyrat 

stadsbebyggelsen under 1930-1960-talen. Under slutet av 1960-talet inleddes en 

begynnande gröna vågen-rörelse med längtan tillbaka till naturen och hembygden, 

då man återigen uppskattade mer lantliga byggnadstekniker. Under 1970-talet 

kom energikrisen som ledde till omfattande energisparåtgärder och då utvecklades 

byggtekniker för lättare stomkonstruktioner och tjocka fyllningar av isolerande 

material med små fönster.  

Sett från detta perspektiv får även tillbyggnaden betydelse som kulturhistorisk 

representant i kvartersstråket.  

 

Bedömning  

Hagfors kommuns bedömning är att Gamla folktandvården i likhet med Norra 

skolan, Stadshuset och Gamla apotekshuset har en gedigen tegelarkitektur som på 

sikt kommer bli kulturhistoriskt värdefull. Det är därför befogat att införa 

varsamhetsbestämmelse (k) för Gamla folktandvårdens ursprungliga 

huvudbyggnad. Däremot bedöms inte tillbyggnaden ha något större arkitektoniskt 

värde. Den bör kunna ersättas på kortare sikt. Varken skyddsbestämmelser (q) 

eller förbud mot rivning (r) bör införas för någon av byggnaderna.  

I bebyggelsemiljön finns även miljövärden som har stor betydelse för stads- och 

landskapsbilden och som därför bör skyddas. Exempelvis den visuella och fysiska 

kontakten mellan Dalavägen och Manaåsen. Då bebyggelseområdet planlades, 

under senare delen av 1940-talet, genomsyrades stadsplaneringen och arkitekturen 

av de då nya funktionalistiska idealen som bl. a innebar att man skulle bygga för 

att få in rikligt med ljus, luft och grönska mellan husen. Det synliggörs bl.a. i 

passagen mellan Gamla folktandvården och Gamla apotekshuset och marken 

invid den enskilda vägen som leder till naturreservatet och bostadshuset 

Dalavägen 16. Detaljplanen bör utformas så kontakten mellan Manaåsen och 

Dalavägen bibehålls. Därför bör markavsnitten regleras som allmän platsmark 

park respektive allmän platsmark gata och gång- och cykelväg. Manaåsens 
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sluttning bör planläggas som prickmark (d.v.s. marken får inte förses med 

byggnad).  

 

Skäl och motiv  

För att införa planbestämmelser som skyddar de kulturhistoriska, miljömässiga 

och arkitektoniska värdena som finns i den enskilda byggnaden och i 

bebyggelseområdet och deras förhållanden till stads- och landskapsbilden behöver 

skäl och motiv anges som kan ligga till grund för utformningen av 

planbestämmelsen.  

Gamla folktandvården ingår tillsammans med Gamla apotekshuset, Stadshuset 

och Norra skolan i ett långsträckt bebyggelseområde som sträcker sig från Petter 

Fridmans väg i norr till Björnängsvägen i söder och uppfördes ursprungligen för 

offentliga verksamheter kort efter att Hagfors ursprungliga stadsplan vunnit laga 

kraft 1949.  

Gamla folktandvården har i likhet med Gamla apotekshuset, Stadshuset och Norra 

skolan en gedigen tegelarkitektur från 1950-talets början som präglas av 

funktionalismens stadsbyggnads- och arkitekturideal vilket bl. a synliggörs i de 

enskilda tegelbyggnadernas utformning och relation som harmonierar med 

stadsmiljön och omgivande natur. De enskilda tegelbyggnaderna är alla uppförda 

i två våningar och har väl avvägd skala, placering och färgsättning och är 

inramade av Manaåsens glesa tallskog och prunkande skogsbryn. 

Bebyggelseområdets silhuett är underordnad Manaåsens silhuett vilket har stor 

betydelse för stads- och landskapsbilden i Hagfors stad. Det är som länk i denna 

helhetsmiljö som byggnadens har största värde.  

Fasaderna är av rött tegel murade i förband med synliga koppar, vilket tyder på 

massiva bärande ytterväggar. Det är en byggnadsteknik som blivit allt mer 

sällsynt i dagens nyproduktion och som var vanlig före 1970-talets energikris. 

Teglet är framställt av lera som är ett naturmaterial från en ändlig resurs som det 

åtgått mycket energi för att bränna. Idag kan det vara svårt att få tag på liknande 

tegel.  

De sammantagna värdena medför att byggnaden bör tas tillvara som en resurs för 

lämpliga användningsändamål samt att varsamhetsbestämmelser bör införas.  

 

Trafikmiljö  

Trafikverket är huvudman för Dalavägen, länsväg 246, som är prioriterad led för 

farligt godstransporter. Generellt gäller följande: Väg 246 är dels rekommenderad 

transportled för farligt gods vilket generellt medför att en bedömning bör göras 

av riskbilden utifrån vägens perspektiv och därför ska vissa rekommendationer 

för berörd väg följas, t ex kan behov finnas att införa skyddsbestämmelser eller 

riskreducerande åtgärder. 

Hagfors kommuns rekommendationer:  
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Trafikverket är huvudman för länsväg 246 som är prioriterad led för farligt 

godstransporter. Detta medför att Trafikverkets krav, restriktioner, riktlinjer och 

vägledningar bör följas avseende utförande och placeringar av in- och utfarter och 

skyddszoner som behövs för att förebygga olyckor på grund av farligt gods 

transporter. För att byggnaderna ska få användas som bostäder, kan detaljplanen 

behöva utformas med egenskapsområde och skydds- bestämmelse som möjliggör 

att riskreducerande åtgärder eller skydd mot olyckor på grund av farligt 

godstransporter på väg 246 kan genomföras.  

Beroende på hur många och hur stora bostadslägenheter som går att införa i 

byggnaderna, eller om rivning ska ske och nya byggnader uppföras, kan passagen 

(mellan Gamla folktandvården och Gamla apotekshuset) bedömas vara för smal 

och olämplig när det gäller trafiksäkerhetsaspekter. Trafikverket kommer 

förmodligen att ange krav och riktlinjer för hur in- och utfarter ska utformas. 

Därför bör den enskilda vägen som leder till naturreservatet och bostadshuset 

Dalavägen 16, tas med i planområdet.  

Under planarbetet bör man undersöka om den enskilda vägen kan användas och 

förlängas med infartsväg till planområdet. Vägen ska dimensioneras för det antal 

boende som planen medger.  

Mark bör regleras som allmän plats gata och gång- och cykelväg, vägområde, 

dike, u-stråk och prickmark samt möjliggöra förlängning in till planområdet med 

ny infartsväg och vändplats. Räddningstjänsten, avfallstransporter och andra 

tillfälliga transporter ska ha åtkomst inom planområdet.  

På baksidan av tillbyggnaden mot norr finns dock en kulle som kan försvåra en 

sådan lösning men i övrigt finns cirka 22 parkeringsplatser som har tillgång till 

motorvärmare samt ytterligare besöksparkeringar, så det finns yta som bör kunna 

tas i anspråk.  

Marken mellan den enskilda vägen och befintlig tillbyggnad (ny byggrätt) bör 

regleras för att möjliggöra vägområde, gång- och cykelväg, dike, u-stråk och 

prickmark.  

 

Förslag till planområdets avgränsning  

Idag kan man uppleva att den aktuella tomtplatsen har en naturlig avgränsning. 

Under planarbetet bör planområdes-avgränsning undersökas närmare och 

bestämmas efter LoK-möte med Länsstyrelsen där möjligheter ges att stämma av 

med Trafikverket.  

 

Hagfors kommuns rekommendationer:  

Planområdets gräns bör förläggas enligt följande Hänvisning till kartbild i bifogad 

Bilaga 1.  

1. I norr kan planområdesgränsen förläggas så den befintliga enskilda vägen 

som leder till naturreservatet Mana-Örbäcken och Dalavägen 16, tas med i 
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planområdet. Detta för att möjliggöra eventuellt ny trafiksäker infart till 

planområdet.  

2. I öster kan planområdesgränsen förläggas mot kommunens mark Hagfors 

2:166. Det motsvarar nuvarande befintliga gräns mot Hagfors 2:166, 

Naturreservatet Mana-Örbäcken och Dalavägen 16.  

3. I söder kan planområdesgränsen förläggas mot fastigheten Borgmästaren 3 

med Gamla apotekshuset. Passagen kan antingen tas med eller ligga kvar 

inom gällande stadsplan 1783-P03/28 laga kraft 1950.  

4. I väster bör planområdesgränsen förläggas mot Dalavägens vägområde. 

Därmed kan den del av gällande plan (Spl 17-HAG-40 från 1955) som berörs 

bör tas med i planområdet. (Marken inom stadsplanen är reglerad som område 

för allmän plats, gata respektive område för allmän plats park eller 

gatuplantering).  

 

Konsekvenser av planens genomförande  

Ett genomförande av förslaget till detaljplan skulle innebära att en centralt 

belägen tidigare offentlig byggnad i två våningar med källare kan tas tillvara och 

komma till användning för bostadsändamål - antingen för permanent boende (B) 

eller tillfälligt boende (O). Den ursprungliga byggnaden har gedigen 

tegelarkitektur och ingår tillsammans med Hagfors stadshus, Gamla apotekshuset 

och Norra skolan i en ursprunglig tidstypisk bebyggelsemiljö från det tidiga 1950-

talet och uppfördes strax efter Hagfors ursprungliga stadsplan vunnit laga kraft 

1949.  

Huvudbyggnaden är försedd med en senare tillbyggnad från tiden runt 1980 som 

är mycket enkel och endast uppförd i en våning, trots att stadsplanen medger två. 

Byggnaden ligger endast cirka 11 meter från genomfarten Dalavägen, länsväg 

246. Tillbyggnaden har inget större arkitektoniskt värde och bedöms lämplig att 

ersättas med en ny mer ändamålsenlig bostadsbyggnad i två - tre våningar.  

Bostadskomplement kan uppföras på baksidan där det finns relativt gott om mark 

som kan tas i anspråk som idag utgörs av cirka 23 parkeringsplatser. Det finns 

också goda möjligheter att anordna en trafiksäker in- och utfart via en enskild väg 

i norr. Anslutningar finns till kommunens ledningsnät för dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten samt till el- och fibernät.  

Om förslaget till detaljplan genomförs bidrar det till att uppfylla följande mål i 

Hagforsstrategin: Det prioriterade området Skapa livskvalitet åt alla samt 

“Styrkorna” Kulturens arv och Modigt fôlk. De mätbara målen som uppfylls är: 2 

Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som en plats att bo och leva på. 

Alla hushåll och företag ska ha möjligheter till bredband om minst 100 Mbit/s. 

Därutöver uppfylls det nationella miljömålet God bebyggd miljö och Gestaltad 

livsmiljö.  

Planprocess  

Först när planen har vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas.  
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Rekommendation:  

Bestämmelserna i plan- och bygglagen ska tillämpas och planen upprättas enligt 

PBL (2010:900 t.o.m. SFS 2021:788).  

Om översiktsplanen inte är aktuell när ärendet påbörjas (PBL kap 5 § 7a) ska 

planförslaget upprättas med utökat planförfarande.  

Generellt gäller att planer ska upprättas med utökat planförfarande när 

användning (A) för allmänna ändamål ska ersättas, när användningar bedöms ha 

betydande allmänt intresse, när strandskydd berörs samt när riksintressen eller 

regionala intressen berörs.  

Tidigare beslut i ärendet  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut om samråd § 20, 2014-03-25.  

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse Förslag till beslut om planuppdrag 2021-11-15 

Bilaga 1: Förslag till planområdets avgränsning.  

Bilaga 2: Förberedande granskning/underlag PM kulturmiljö.  

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 20, 2014-03-25 

 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att ge planuppdrag för “Förslag till detaljplan 

för Gamla folktandvården (Rektorn 1, del av Rektorn 2 och del av 2:166) i 

Hagfors samt att upprätta planen med utökat planförfarande enligt plan- och 

bygglagen (2010:900). Den nya detaljplanen kommer efter antagande att upphäva 

motsvarande område i gällande planer. Vidare beslutar utskottet att tidigare 

beslutat planuppdrag avseende Rektorn 2 och Rektorn 1 avregisteras då det ej 

bedöms vara aktuellt.  

 

Beslutet skickas till: 

Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se   

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se   

Fastighetschef: conny.meijer@hagfors.se   

GIS-ingenjör: ricardo.archer@hagfors.se   

GVA-chef: emil.florell@hagfors.se   

Naturvårdshandläggare: liisa.larsson@hagfors.se   

Vattenförvaltare: johannes.ainergren@hagfors.se   

Planeringsarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se   
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Dnr KS/2021:576 

§ 92 - Grävföreskrifter och grävtaxa att gälla från och 

med 2022-01-01  

I Hagfors kommun krävs tillstånd för att gräva i allmän mark eller i övriga ytor 

som ägs av Hagfors kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen på Hagfors 

kommun handlägger varje år ett tiotal ansökningar om grävtillstånd. 

Handläggningstiden för dessa varierar beroende på arbetets omfattning och 

komplexitet. Med nuvarande rutiner är bestämmelser för grävning inte utförligt 

beskrivna, vilket medför en osäkerhet för de som avser gräva i kommunens mark, 

samt försvårar handläggning för kommunen. Ingen avgift för handläggning av 

grävtillståndet debiteras med nuvarande rutiner.  

Vid grävning i grönytor eller hårdgjorda ytor ställer Hagfors kommun krav på att 

den som gräver ska återställa ytan. Även om en hårdgjorda yta återställs korrekt 

påverkas livslängden negativt. Med nuvarande rutiner ersätts inte kommunen för 

den långsiktiga skada som görs på vägar och övriga hårdgjorda ytor.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har, med hjälp av konsult, tagit fram ett förslag på 

grävföreskrifter samt grävtaxa, vilka ger Hagfors kommun möjlighet till att 

debitera handläggningstid, återställning av ytor samt reglerar kompensation för 

den långsiktiga skada som görs på ytan. Dokumenten skapar också förutsättningar 

för en tydlig och likvärdig hantering av den här typen av ärenden. Entreprenören 

ges möjlighet att på ett tidigt stadie veta vad som åligger denna i ansvar och vad 

som förväntas i utförande, det blir enklare att kalkylera och samarbetet mellan 

entreprenören och kommunen bedöms förbättras då det tydliggörs tidigt vilka 

villkor och ansvar som föreligger.  

Många kommuner arbetar med att förbättra sina föreskrifter, och grävtaxa har 

blivit ett allt vanligare verktyg för kommunerna. I dagsläget tillämpas beslutade 

taxor i Hammarö, Karlstad, Grums, Kil, Torsby, Kristinehamn, Årjäng, Arvika 

samt Säffle.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-11-17 

Förslag till föreskrifter: Grävning i kommunal mark, Anvisningar och regelverk 

för grävning och återställande på kommunal mark 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till grävföreskrifter med grävtaxa att gälla 

från och med 2022-01-01. 
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Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

GVA- chef Emil Florell  

Driftledare Malin Skoog 

Kommunikatör Jenny Fridberg  
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Dnr KS/2020:248 

§ 93 - Förslag till beslut om Utformning av 

Hagforsvägen, Hagfors  

Hagforsvägen i Hagfors tätort är beslutad att stängas för genomfart av 

fordonstrafik. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att presentera de 

två alternativ för avstängningen som diskuterats samt vilka förutsättningar som 

krävs för att respektive alternativ skall kunna genomföras. De alternativ som 

presenteras är likvärdiga i funktion avseende trafiksäkerhet, 

parkeringsmöjligheter, underhållsaspekter och moderna standard. I båda 

alternativen föreslås gångfartsområde för de sektioner där fordon och oskyddade 

trafikanter rör sig tillsammans.  

 

Alternativ A: ca 6,5 miljoner  

Placering av vändplan i södra änden av Hagforsvägen innebär  

1. Breddning av vägsektion i norra infarten mot Parkvägen för att uppfylla 

standarden för Gång-och cykelväg + körbana.  

2. En refug med avsmalning som hastighetsdämpande åtgärd där GC-vägen 

upphör och Gångfartsområdet tar vid.  

3. Parkeringar för Blinkenbergsparkens besökare anläggs på den ytan som 

idag är en vegetationsbeklädd klippa, med infart från Norrings Väg. (Se 

bilaga 1). Den utpekade ytan för parkeringsplatserna kan komma att 

medföra utökade kostnader då området dels har berg i dagern och idag 

har höjdskillnader som måste hanteras för att parkeringsytan skall bli 

funktionell.  

 

Observera att alternativet är grovt kalkylerat då det inte är möjligt att fastställa 

exakt hur parkeringsytan kan genomföras och vilka åtgärder som kommer krävas 

utan ytterligare projektering och utredning av markförutsättningar och metoder 

för anläggning.  

Då det är berg i dagern som kan komma att innebära att sprängning måste ske 

samt att det konstaterats finnas förorenad mark i anslutning till området kan 

kostnadsbilden komma att förändras väsentligt jämfört mot den preliminära 

bedömningen. Mot bakgrund av de omständigheter och osäkerheter som finns 

kring alternativet avråder avdelningen från att gå vidare med Alternativ A.  

 

Alternativ B: 4,5 miljoner 

Placering av vändplan i norra änden av Hagforsvägen innebär  

1. Avsmalning av vägsektion för enbart Gång-och cykelbana i norra infarten 

mot Parkvägen.  

2. Gång och cykelbana övergår i Gångfartsområde vid vändplanen.  

3. Parkeringar iordningställs på yta nedanför Lekplatsen.  
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4. Parkeringar iordningställs på ytan längs Norrings Väg. (Se bilaga 2). 

 

Verksamheten bedömer inte att det finns några försvårande omständigheter som 

kan innebära väsentliga kostnadsförändring inom ramen för alternativ B.  

 

Alternativ B kan kompletteras med en utökad parkeringsyta i enlighet med det 

förslag på besöksparkeringar som finns i Alternativ A, se bilaga 3 “Justerat 

Alternativ B. Kostnaderna för Alternativ B bedöms vid en sådant komplettering 

bli likvärdiga som Alternativ A om parkeringsytan kompletteras.  Det är dock värt 

att notera att en sådan komplettering också innebär samma osäkerheter och 

utredningsbehov som i Alternativ A med hänsyn till berg och förorenad mark.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har på uppdrag av kommunledningsutskottet 

genomfört en enkätundersökning där de boende längst gatan fått möjlighet att 

rösta på det alternativ som de finner lämpligast. I samband med 

enkätundersökningen genomfördes också ett informationsmöte där de boende fick 

möjlighet att ställa frågor och få mer information om respektive alternativ.  

Sammanlagt kom det in 16 enkätsvar, varav 13 röstade på alternativ A och 3 på 

alternativ B.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-11-17. 

Bilaga 1 - Alternativ A 

Bilaga 2 - Alternativ B 

Bilaga 3 - Justerat alternativ B 

 

Förslag på sammanträdet 

Oberoende realister och Socialdemokraterna yrkar att 

Kommunledningsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att gå vidare och verkställa alternativ A med en stängning i gatans södra 

ände mot Blinkenbergsparken. 

  

Vidare beslutar Kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag med 6,5 mkr för 

färdigställande enligt förslaget under 2022. 

 

Beslutsgång 

Kommunledningsutskottets ordförande Jens Fischer (OR) ställer 

propositionsordning och finner bifall för Oberoende realister och 

Socialdemokraternas yrkande genom acklamation. 
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Förslag till beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att gå vidare och verkställa alternativ A med en stängning i gatans södra 

ände mot Blinkenbergsparken.  

 

Vidare beslutar Kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag med 6,5 mkr för 

färdigställande enligt förslaget under 2022. 

 

Beslutet skickas till: 

Projektledare Elin Kask 

GVA-chef Emil Florell 

Ekonom Sofia Eriksson 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm   
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Dnr KS/2021:20 

§ 94 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2021-11-23  

KS/2018:187,KS2021:4777,Trafikverket, Yttrande Gustavagården 

KS/2018:187,KS2021:5028,Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsens granskningsyttrande 

Gustavagården 

KS/2018:203,KS2021:4932,Tutemo vattenförening, Återtagande av kommunal anslutning 

Tutemo vattenförening 

KS/2018:203,KS2021:4933,Tutemo vattenförening, Svar ang. anslutning kommunalt 

vatten Tutemo vattenförening 

KS/2020:145,KS2021:4906,Klarälvens Vattenvårdsförbund, Styrelsemöte Klarälvens 

Vattenvårdsförbund fredagen 26 november 2021 

KS/2020:351,KS2021:4854,Vänersborgs tingsrätt, Vänersborgs TR M 2762-20 Aktbil 63 

KS/2020:351,KS2021:4907,Personuppgift, Synpunkt på Fortums utrivning av dammar 

Mål 2762-20 Fortum 

KS/2020:351,KS2021:4913,Vänersborgs tingsrätt, Vänersborgs TR M 2762-20 Aktbil 63 

- förhandling 30 nov, Hagfors 

KS/2020:351,KS2021:4916,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 59 målnr 2762-20 

KS/2020:351,KS2021:4917,Vänersborgs tingsrätt, Dagbok målnr 2762-20 

KS/2020:351,KS2021:4926,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilagor 29-39 

KS/2020:353,KS2021:4855,Vänersborgs tingsrätt, Vänersborgs TR M 1544-20 Aktbil 41 

KS/2020:353,KS2021:4914,Vänersborgs tingsrätt, Vänersborgs TR M 1544-20 Aktbil 41 

- förhandling 1 dec i Hagfors 

KS/2020:353,KS2021:4990,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 42 målnr 1544-20 

KS/2020:357,KS2021:4983, Personuppgift xx, Önskemål om hastighetssänkning lv 246 

mellan OK och centrala Hagfors 

KS/2020:530,KS2021:4768,Regeringskansliet, Remiss avseende vattenmyndigheternas 

förslag till åtgärdsprogram för regeringens prövning M2021-00984 

KS/2020:530,KS2021:4769,Regeringskansliet, Reviderad version av åtgärdsprogram för 

Västerhavet (1) 

KS/2020:530,KS2021:4770,Regeringskansliet, Presentation (1) 

KS/2020:530,KS2021:4976,Svenskt Vatten, Förläng remisstiden avseende Remiss 

avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för regeringens prövning 

KS/2020:561,KS2021:4882,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 45 målnr 4259-20 

KS/2020:561,KS2021:4991,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 46 målnr 4259-20 

KS/2021:11,KS2021:4838,Coromatic, Signerat Tillägg Serviceavtal Preventivt RKA 

KS/2021:11,KS2021:4977,Ragn-Sells Recycling AB, Tjänstekoncession avseende 

insamling av returpapper på återvinningsstationer tom 2023-12-31 

KS/2021:17,KS2021:4689,Transportstyrelsen, Ansökan mottagen - Ärendenummer TSL 

2021-5696 
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KS/2021:17,KS2021:4690,Transportstyrelsen, D-2021–238776 ESOH Conventional 

Procedures RWY 01 19 Report (3) 

KS/2021:17,KS2021:4691,Transportstyrelsen, Bekräftelse från LFV underlagsdokument 

MSA (T SL2021-5696) 2021-10- 25 

KS/2021:17,KS2021:4774,Transportstyrelsen, D-2021-238776 ESOH Conventional 

Procedures RWY 01 19 Report (3) 

KS/2021:17,KS2021:4775,Transportstyrelsen, Ansökan Ts om översyn konventionella 

flygprocedurer 20211026 (1) (1) 

KS/2021:17,KS2021:4776,Transportstyrelsen, Ärende TSL 2021-3561( Uppdatering av 

befintlig ansökan samt uppdaterad procedurrapport) 

KS/2021:17,KS2021:4836,Transportstyrelsen, RISKANALYS-HFS-2-2021 Risker med 

eventuella begränsningar av ATS öppethållning 

KS/2021:17,KS2021:4837,Transportstyrelsen, Återrapportering nr 08, TSL 2021-839 

KS/2021:17,KS2021:4919,Transportstyrelsen, Grundutbildning snöröjningsledare SO 

KS/2021:17,KS2021:4920,Transportstyrelsen, Återkommande utbildning 

snöröjningsledare JH 

KS/2021:17,KS2021:4922,Transportstyrelsen, Avvikelse nr 15, Riskanalys verksamhet på 

manöverområdet utanför tornets öppethållning 

KS/2021:17,KS2021:4923,Transportstyrelsen, Öppning/rondering 

KS/2021:17,KS2021:4924,Transportstyrelsen, Markeringar och skyltar 

KS/2021:17,KS2021:4925,Transportstyrelsen, Lokal utbildn Genomförd utbildning 

fordonskörning SO 

KS/2021:17,KS2021:4927,Transportstyrelsen, Ansökan mottagen - TSL 2021-5696 

KS/2021:17,KS2021:4929,Länsstyrelsen Värmland, Tillstånd skyddsjakt Hagfors 

flygplats t.o.m. 2023-12-31 

KS/2021:17,KS2021:4934,Transportstyrelsen, Avslut av verksamhetskontroll, Hagfors 

flygplats 

KS/2021:17,KS2021:4935,Transportstyrelsen, Ang ärendenummer TSL 2021-5696 

KS/2021:17,KS2021:5011,Transportstyrelsen, Byte kontaktperson AGA 

KS/2021:17,KS2021:5029,Transportstyrelsen, TSL 2019-7227 Beslut om undantag från 

regler om LNAV- LNAVVNAV-minima för Hagfors flygplats 

KS/2021:205,KS2021:4781,Naturvårdsverket, Baskunskap om miljömålen 

KS/2021:232,KS2021:5015, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 

- nej till vaccinationspass! 

KS/2021:3,KS2021:4692, Personuppgift, Ang. ledningsdragning i mark, Råda 1:174 

KS/2021:3,KS2021:4767,Brottsförebyggande Rådet, Politikernas trygghetsundersökning 

2021 

KS/2021:3,KS2021:4771,Anonym Anonym, Upplysning till kommunen att kanadensiskt 

gullris sprider sig allt mer i kommunen 

KS/2021:3,KS2021:4772,Anonym Anonym, Kanadensiskt gullris 

KS/2021:3,KS2021:4773, Personuppgift, Fråga när rosa trädet i Ekshärad ska tändas 
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KS/2021:3,KS2021:4778,Länsstyrelsen Värmland, Beslut enligt miljöbalken för rasering 

av stolpar och luftledning i Torsby, Hagfors, Munkfors, Kil och Arvika kommuner 

KS/2021:3,KS2021:4784 Personuppgift, Svar ang. bidrag tennisbanan i Höje 

KS/2021:3,KS2021:4785, Personuppgift, Ang. Slamsugning Hasselvägen Mjönäs 

KS/2021:3,KS2021:4816,Trädgårdskonsult, Lekplatsbesiktning Protokoll Nr 5 

Nybovägen 50 Hagfors kommun 2021 

KS/2021:3,KS2021:4817,Trädgårdskonsult, Lekplatsbesiktning Protokoll Nr 6 

Skålviksvägen Hagfors kommun 2021 

KS/2021:3,KS2021:4818,Trädgårdskonsult, Lekplatsbesiktning Protokoll Nr 7 

Smultronvägen Hagfors kommun 2021 

KS/2021:3,KS2021:4819,Trädgårdskonsult, Lekplatsbesiktning Protokoll Nr 8 Skolvägen 

Ekshärad Hagfors kommun 2021 

KS/2021:3,KS2021:4820,Trädgårdskonsult, Lekplatsbesiktning Protokoll Nr 9 Mjönäs 

södra Hagfors kommun 2021 

KS/2021:3,KS2021:4821,Trädgårdskonsult, Lekplatsbesiktning Protokoll Nr 10 

Prästgården Råda, Hagfors kommun 2021 

KS/2021:3,KS2021:4822,Trädgårdskonsult, Lekplatsbesiktning Protokoll Nr 1 

Björnängen Parkmark Hagfors kommun 2021 

KS/2021:3,KS2021:4823,Trädgårdskonsult, Lekplatsbesiktning Protokoll Nr 2 

Blinkenbergsparken Hagfors kommun 2021 

KS/2021:3,KS2021:4824,Trädgårdskonsult, Lekplatsbesiktning Protokoll Nr 3b 

Föskeforsvägen Hagfors kommun 2021 

KS/2021:3,KS2021:4825,Trädgårdskonsult, Lekplatsbesiktning Protokoll Nr 4 

Lastarevägen Hagfors kommun 2021 Park 

KS/2021:3,KS2021:4826,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om tillstånd till transport av 

farligt och icke-farligt avfall 

KS/2021:3,KS2021:4835,Höje vägsamfällighet, Svar ang. övertagande av väg i Höje 

KS/2021:3,KS2021:4910,Park- och Trädgårdskonsult, Korrigering lekplatsbesiktning nr 3 

- Föskeforsvägen 

KS/2021:3,KS2021:4911,Länsförsäkringar, Besiktningsrapport Karléns väg 1 

KS/2021:3,KS2021:4912,Länsförsäkringar, Regresskrav vattenskada 2021-08-01 - 

Skadenummer 32-5576-21 

KS/2021:3,KS2021:4915,Anonym Anonym, Svar på fråga om Kommunal 

digitaliseringsstrategi 

KS/2021:3,KS2021:4928,Anonym Anonym, Ang. att kommunen ska hyra Fasaden 

KS/2021:3,KS2021:4930, Personuppgift, Svar ang. önskemål om bortkoppling från VA, 

Rönnbäret 6 

KS/2021:3,KS2021:4975,Råda Energi AB, Anmälan om skada vid grävarbeten, Råda 

KS/2021:3,KS2021:4979,Sveriges Radio, Svar på SRs Frågor om VA-system 

KS/2021:3,KS2021:4981, Personuppgift, Synpunkt på hastigheten genomfarten Ekshärad 

KS/2021:3,KS2021:4982 Personuppgift, ANG. hålor i Hagforsvägen och en parkering på 

Norrings väg 
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KS/2021:3,KS2021:4984, Personuppgift, Påminnelse att ta upp badbryggorna i Uddeholm 

KS/2021:3,KS2021:4988, Personuppgift, Svar på frågor om VA-avgifter och vattenmätare 

KS/2021:3,KS2021:5006,Boverket, Information till kommunerna om kommande enkäter 

från Boverket 2021 - Bostadsmarknadsenkäten 2022 samt Plan-, bygg- och 

tillsynsenkäten 2021 

KS/2021:3,KS2021:5009,Värmlands Tingsrätt, Konkursbeslut Guy Wilson Livs AB 

KS/2021:3,KS2021:5010, Personuppgift, Önskemål om gatubelysning vid lekplatsen på 

Nybovägen, Hagfors 

KS/2021:3,KS2021:5012,Länsstyrelsen Värmland, Lok-möten 2022 

KS/2021:3,KS2021:5013,Länsstyrelsen Värmland, Anmälan LoK-mall 

KS/2021:3,KS2021:5014,Länsstyrelsen Värmland, Inlämningsdatum för detaljplaner 2022 

KS/2021:3,KS2021:5016,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - 

Forsskolan, Lärlingen 1 

KS/2021:3,KS2021:5018,Lantmäteriet, Särskild gränsutmärkning Kyrkheden 1:17 och 

1:20 

KS/2021:327,KS2021:4766,Länsstyrelsen Värmland, Nulägesbeskrivning Lung-

Bjurbäcksälven 2021-10-29 

KS/2021:361,KS2021:4829,Region Värmland, Missiv om tjänsteskrivelse gällande 

Förslag till samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion - Business Region 

Värmland 

KS/2021:361,KS2021:4830,Region Värmland, Förslag till tjänsteskrivelse om 

överenskommelse om gemensamma resurser, till kommuner och region för beslut, 211101 

KS/2021:361,KS2021:4831,Region Värmland, Överenskommelse om de gemensamma 

resurserna - version till kommuner och region inför beslut 211101 

KS/2021:453,KS2021:4815,Arbetsmiljöverket, Resultatet av inspektionen 7 oktober 2021 

avseende arbetsmiljöarbetet i kommunen 

KS/2021:529,KS2021:4884,Värmlands läns Kalkningsförbund, Presidieprotokoll 

211021,211021 underskrivet 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-11-15 

Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen.  
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Dnr  

§ 95 - Information  

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm informerade: 

Swecos Stråkstudie cykelväg Uddeholm-Hagfors. 

GVA-chef Emil Florell informerade: 

Visade hur gång- och cykelvägsstråken i kommunen går 

Redovisade släckta belysningsanläggningar i kommunen 

Kommunchef Richard Bjöörn informerade: 

Informerade om vaccineringen i kommunen, 1 dos 88,5%, 2 doser 85,9%, ligger 

något under snittet i Värmland. 
 

 

 

 


