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Dnr HH 2020/7

§ 47 Tillägg i rivningsplan
Hagforshem AB har trots tidigare insatser fortfarande för många vakanta
lägenheter. Antalet vakanser uppgår i dagsläget till drygt 50 lägenheter vilket ger
en vakansgrad om strax under 10 procentenheter. Långsiktigt är det ekonomiskt
ohållbart att driva bolaget med en så pass hög vakansgrad.
Hagfors kommun har sedan tidigare tagit beslut om en plan för minskat
fastighetsbestånd och ingått avtal med Boverket i vilket kommunen beviljats
rivningsbidrag. Idag återstår 65 lägenheter inom detta avtal. Avtalet löper ut per
2020-12-31 varför kommunen till Boverket bör ansöka om en förlängning av
avtalet.
Planen för minskat fastighetsbestånd pekar ut vilka hus som ska rivas. Sedan 2012
då planen senast reviderades så har olika omständigheter resulterat i att det idag
inte är aktuellt att riva helt enligt planen. Exempelvis så har Lovisebergsvägen 812 rustats vilket medför att det knappast är aktuellt med rivning. De hus som idag
finns i bolagets ägo och är upptagna i planen är Lovisebergsvägen 8-12 samt
Tutemovägen 8-12.
Företaget har som ovan beskrivits fortsatt behov av att minska sitt
fastighetsbestånd för att därigenom minska antalet vakanta lägenheter.
Sedan Migrationsverket sade upp sitt hyresavtal har antalet vakanser legat högt
och stabilt på bostadsområdet Myrvägen i Ekshärad. Där finns idag cirka 20
vakanta lägenheter. Efterfrågan hos Hagforshem på lägenheter i Ekshärad är låg
och bedömningen är att det totala utbudet av lägenheter i Ekshärad är för högt i
förhållande till efterfrågan.
Förslaget är därför att lägga till huset Myrvägen 4 a-b i den sedan tidigare antagna
planen för minskat fastighetsbestånd för att därefter kunna verkställa en rivning av
huset och att kommunen därefter rekvirerar rivningsbidrag från Boverket i enighet
med ingånget avtal. Det senare kan dock kräva att förlängning av avtalet söks och
beviljas.

Rivning

Bokfört värde Uppskattade
Uppskattad ÅterställningsFastighetsbeteckning Antal lgh 2020-12-31 omflyttningskostnader Rivningskostnad kostnad fjärrvärme Summa SEK

Myrvägen 4 a-b

Hagfors Grinnemo 1:208

18

2 525 665

500 000

450 000

25 000 3 500 665
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Efter rivning av Myrvägen 4 a-b kommer Hagforshems bostadsbestånd på
Myrvägen att utgöras av 40 lägenheter fördelat på 3 hus.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-11 § 69
Hagforshems styrelseprotokoll, 2020-04-16 § 8
VD Lars Nyborgs skrivelse, 2020-04-09
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till huset Myrvägen 4 a-b på fastigheten
Hagfors Grinnemo 1:208 i Hagfors kommuns plan för att minska
fastighetsbestånd.
_____
Beslutet skickas till
Hagforshem AB
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Dnr KS 2020/31

§ 48 Återrapportering av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats 2020
Fram till och med 2020-04-06 finns inga obesvarade motioner.
Fram till och med 2020-04-06 har följande medborgarförslag inte besvarats:
2018/398 handling 1
Medborgarförslag om uppsättning av välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad
2019/74 handling 1
Medborgarförslag angående skylt vid infarten till Ekshärad
2019/437 handling 1
Medborgarförslag om upprustning och skyltning av Gatabadet, Hagfors
2020/92 handling 1
Medborgarförslag om utställning och visning av kommunägd konst
2020/120 handling 1
Medborgarförslag om önskemål om dekorationsbelysning på stadens broar
2020/150 handling 1
Medborgarförslag om önskemål om paddeltennisbana vid ÄBC
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-14 § 46
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-04-06
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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E-post
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Dnr KS 2020/225

§ 49 Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2020
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga
nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej
återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges del bör redovisning ske i april och oktober.
Dnr KS 2019/29
Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 2019
Dnr KS 2020/29
Återrapportering av ej verkställda beslut, individ- och omsorgsutskottet 2020
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-14 § 47
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2020-01-27 § 2
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-01-20
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2019-10-28 § 70
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-10-21
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej
verkställda beslut.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS 2020/229

§ 50 Avsägelse av uppdrag/Nils-Göran Holmqvist
Nils-Göran Holmqvist avsäger sig i skrivelse 2020-04-07 sitt förordnande som
begravningsombud från och med 2020-06-30.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-04-07
Nils-Göran Holmqvists avsägelse, 2020-04-07
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
_____
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Värmland, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress
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E-post
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0563-185 00
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Dnr KS 2020/220

§ 51 Avsägelse av uppdrag/Bo Söderlund
Bo Söderlund (OR) avsäger sig i skrivelse 2020-03-31 sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlund skrivelse, 2020-03-31
Bo Söderlunds avsägelse, 2020-03-31
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
_____
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Värmland, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon
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Dnr KS 2020/15

§ 52 Inkommen interpellation
Lena Svensson (S) har inkommit med en interpellation till barn- och
bildningsutskottets ordförande Boo Westlund (OR) gällande hur OR ställer sig till
det fria skolvalet.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-05-15
Lena Svenssons interpellation, 2020-04-15
Beslut
Barn- och bildningsutskottets ordförande svarar på interpellationen på
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-05-25.
_____
Beslutet skickas till
Lena Svensson
Boo Westlund
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Postadress
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Org.nr
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Dnr KS 2020/15

§ 53 Svar på interpellation
Jag vill börja med att tacka Lena Svensson för frågan. Det fria skolvalet infördes
som Lena Svensson helt riktigt påpekar i samband med friskolereformen 1992,
och ger elever rätt att fritt välja skola. I många större kommuner innebär det en
möjlighet att välja mellan friskolor och kommunala skolor. I vår kommun handlar
det fria skolvalet främst om att välja mellan våra kommunala skolor, eller skola på
annan ort.
Den konkreta frågan till mig som ordförande i barn- och bildningsutskottet var
”Hur ställer sig OR till det fria skolvalet?”
Det korta svaret är självklart positivt. Vi anser att det är en reform som ger både
föräldrar och barn en möjlighet att, i mån av plats, välja vilken skola man vill gå i.
I det lite längre svaret vill jag försöka belysa hur det påverkar Hagfors kommun.
Vi har inga friskolor, men vi har allt sedan vi stängde skolan i Mjönäs ett stort
antal föräldrar, barn och ungdomar som väljer barnomsorg och grundskola i
grannkommunen Munkfors. Det är ett uttryck för det fria skolvalet som fungerar
så länge Munkfors kommun anser sig ha plats för våra barn. Det bygger också på
att Munkfors kommun bygger förskolor och skolor, anställer lärare och övrig
personal, för att ta emot barn från Hagfors kommun.
Under läsåret 2019/20 har vi 49 barn i åk F-9 i Munkfors kommun, och ett 30-tal
barn i barnomsorgen placerade i Munkfors kommun. De närmaste åren kommer,
enligt prognosen, antalet barn som väljer omsorg och skola i Munkfors att öka. Vi
har ett bra och mångårigt samarbete med Munkfors kommun men måste också
förstå att det här är en frivillig uppgörelse. Munkfors kommun har ingen
skyldighet att ordna undervisning och omsorg för barnen i Hagfors kommun. Den
skyldigheten ligger helt på oss som huvudman.
OR har varit tydliga med att vi vill ha fyra bra skolor i Hagfors kommun. Vi har
också varit tydliga med att vill ha möjlighet att ta emot fler av våra barn och
ungdomar i våra egna skolor. Vi vill att fler barn boende i kommunen väljer
skolor i Hagfors kommun. Där kommer en ny, modern och profilerad F-6 skola i
Råda att vara mycket attraktiv jämfört med den gamla skolan i Råda.
Med fyra bra skolor menar vi också att vi räknar med och välkomnar en större
rörlighet inom kommunen. För några barn och föräldrar kommer den lilla skolan i
Sunnemo att vara ett självklart val där Sunnemo skolas målsättning att vara ”den
lilla skolan med det lilla extra” lockar med sin trygghet och en mindre elevgrupp.
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Nya Råda skola blir en modern F-6 skola som uppfyller mångas önskemål med en
tydlig profilering, modern undervisning och en inriktning mot teknik och miljö.
Satsningen på Råda skola innebär också att Kyrkhedens skola får en möjlighet att
behålla sitt högstadium med två parallella årskullar, vilket är ett tydligt krav för
ett högstadium. Kyrkhedens skola kommer med vår satsning att fortsatt vara en F9 skola i vår näst största tätort. Satsningen i Råda är därmed också en satsning och
en anpassning i Ekshärad och även i Hagfors, där ÄBC för närvarande har mer
elever än vad skolan är byggd för.
Om vi ser till antalet elevplatser i kommunen så har vi idag ett problem som vi
under många år har löst med tillfälliga lösningar där hyrda moduler och
återhyrning av skollokaler vi tidigare har sålt får kompensera för platsbrist. På
ÄBC är det i många klasser fler elever än vad lektionssalarna är anpassade för.
Vi vet alla att ÄBC är byggt för ett mindre antal barn än vad det går på skolan
idag. Att vi hyr både moduler och gamla skollokaler beror på det egentligen
väldigt positiva i att tidigare prognoser visade sig vara fel. Vi har mer elever och
det föds fler barn än vad prognoserna förutspådde.
Det kan man tycka vad man vill om. Man kan välja att se prognoser som en
sanning och sträva mot att uppfylla prognosen som ett långsiktigt mål. Man kan
också se prognoser som en varning för hur det kan bli, och strävar åt andra hållet.
Oavsett om man vill avveckla, eller som OR vill utveckla kommunen, är detta den
situation vi har idag. Vi har fler elever än vi har plats för och det gäller i första
hand på ÄBC, men även på Kyrkheden och Sunnemo skola. Det är därför vi hyr
dyra moduler och skollokaler som vi tidigare har sålt.
Det fria skolvalet bygger på att det finns möjlighet att ta emot elever utan
ekonomiska eller organisatoriska problem. Så är inte situationen på ÄBC idag.
Där har rektor i några fall valt att säga nej till önskemål om fritt skolval med
hänsyn till att det redan idag är för trångt. Rektor anser att det medför betydande
organisatoriska svårigheter. Vi i OR utgår ifrån att verksamheten och rektor är
bäst skickade att bedöma det samtidigt som det fria skolvalet i möjligaste mån ska
finnas för barn och ungdomar i Hagfors kommun.
Vårt mål med fyra bra skolor i kommunen ska ge oss bättre förutsättningar. Det
ska ge klasser anpassade för de lektionssalar och utrymmen vi har och det
kommer också att innebära, tillsammans med en satsning på Teknikhuset, att vi
kan gå ur våra kostsamma hyresavtal när det gäller moduler och gamla
skolbyggnader.
Det kommer också att innebära att fler barn får en möjlighet att utnyttja det fria
skolvalet.
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Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets ordförande Boo Westlunds svar på interpellation
Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
_____
Beslutet skickas till
Lena Svensson
Boo Westlund

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 15/18

2020-05-25

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2019/437

§ 54 Svar på Medborgarförslag om upprustning och
skyltning av Gatabadet, Hagfors
Det har inkommit till oss i ett medborgarförslag önskemål om en utveckling av
”Gatabadet”. Vi delar uppfattningen att badet är en tillgång vi kan få ut än mer av.
Vid kommunstyrelsens möte hanterade vi ett ärende om Hagforsparken och i
samband med det föreslog vi bl. a att vi ska titta på möjligheter att anordna
ställplatser i området men också att vi ska på förutsättningarna att utveckla
Gatabadet.
Samhällsbyggnadsavdelningen har också fått i uppdrag att se över och förbättra
skyltningen till badplatsen samt göra en översyn om det finns bord, bänkar och
grillplats på annat håll i kommunen som inte används lika frekvent och som skulle
kunna flyttas till Gatabadet.
Tyvärr finns det en del begränsningar och regleringar som gör att vissa insatser är
svåra genomföra. När det gäller åtgärder såsom vassröjning, anläggning av
bryggor, schaktning och markberedning vid badplatser inom strandskyddat
område så är det ofta kostsamma åtgärder som kräver särskilda tillstånd samt
dispens från strandskyddet. Då det inte finns utrymme att hantera den typen av
omfattande projekt och kostnader inom ramen för vår löpande skötsel anpassar
våra medarbetare omfattning av röjning och metoder efter vad som är möjligt
enligt gällande lag utan tillstånd.
Vi har därför inte möjlighet att i nuläget anpassa badplatsen med utökade badytor,
bryggor eller andra byggnader inom det strandskyddade området.
När det gäller lekplatsutrustning så finns det många krav som reglerar hur
utrustning får monteras och vad som krävs för att det ska vara säkert att leka, det
krävs också regelbundna egenkontroller och besiktningar. För att Hagfors
Kommun ska kunna hantera de krav som finns för lekplatsutrustning monteras
inte lekutrustning på andra platser än de utpekade kommunala lekparkerna som
finns.
Utifrån dessa begränsningar är ändå vår ambition som nämnts ovan att försöka
utveckla Gatabadet.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-14 § 54
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-03-31 § 19
Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse, 2019-08-28
Medborgarförslag, 2019-07-12
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
GVA-chef Emil Florell
Driftledare Malin Skoog
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Dnr KS 2020/150

§ 55 Svar på Medborgarförslag - önskemål om
paddeltennisbana vid ÄBC
Tack för ditt medborgarförslag. Paddeltennis är som du skriver en snabbt växande
sport och skulle säkert bli ett uppskattat inslag i samhället. Ett relativt enkelt och
trevligt sätt att motionera och umgås för många.
För att kunna gå vidare med förslaget och utreda möjligheterna att anlägga en
bana i anslutning till Älvstranden bildningscentrum bör det startas en förening
vilken ansvarar för drift, service och eventuellt bokning av banan/banorna.
Detta innebär att det i dagsläget blir ett avslag på medborgarförslaget. Men genom
att starta en förening som kan ansvara för det som beskrivs ovan, finns det på sikt
möjlighet att utreda kommunal delaktighet i ett eventuellt projekt.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-11 § 75
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-04-28 § 26
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2020-04-22
Medborgarförslag, 2020-02-30
Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larsson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/18

2020-05-25

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/23

§ 56 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-03-30 §§ 25-46
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-14 §§ 44-59
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-05-11 §§ 60-80
Medborgarförslag - önskemål om toalettbyggnad i Blinkenbergsparken
Svar på revisorernas granskning av kostverksamheten
Länsstyrelsen Värmland: Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

