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16 - Beslut om att omdisponera medel från projekt 
Sundsbron till utredning om sammanhållet GC-stråk 
Hagfors-Uddeholm 
Inom ramen för investeringsbudget 2021 beslutades att avsätta 15 mkr för utbyte 
alternativt renovering av Sundsbron.  
Under 2020 har frågan om Sundsbron skall renoveras eller bytas ut pågått och ett 
flertal alternativ har presenterats. Då en investering i bron är dyr och måste 
betraktas långsiktigt i ett större perspektiv har diskussionerna under hösten 
mynnat ut i ett uppdrag om att lyfta in bron, och den tidigare banvallens 
sträckning, som ett alternativt stråk inom ramen för den utredning och det arbete 
som pågår för att knyta samman gång- och cykelstråket mellan Hagfors och 
Uddeholm för såväl turism som arbetspendling.  
Med en sådan sträckning skulle Klarälvsbanan kunna förlängas och löpa hela 
vägen in till Hagfors.  
  
Utredningen förväntas pågår under hela 2021 och någon investering i Sundbron 
kommer därför inte bli aktuell förrän utredningen är klar och det kan fastställas att 
det stråk som bron ingår i är ett relevant alternativ.   
Av de medel som avsatts till projekt Sundsbron föreslås 1 miljon kronor 
omdisponeras till nytt utredningsprojekt “GC Stråk Hagfors-Uddeholm”.    
Övriga medel inom projektet föreslås omdisponeras till andra, för året mer 
prioriterade åtgärder, enligt följande.  
  
5,2 miljoner kronor föreslås omdisponeras till eftersatt underhåll inom 
Fastighetsenheten, varav 4 mkr avser underhållsåtgärder på Kyrkhedens skola 
1 miljon kronor föreslås omdisponeras till Lokalutredning Kyrkhedens Skola i 
syfte att ta fram ett förslag på hur skolans planlösning och utformning kan 
utvecklas och anpassas utifrån de pedagogiska perspektiven.  
  
4,8 miljoner kronor föreslås omdisponeras till utbyte av vägbelysning i 
Gustavsfors samt Skymnäs. I första hand skall de trästolpsanläggningar som finns 
kvar inom respektive område ersättas till godkända anläggningar enligt nu 
gällande krav. Inom belysningsområde  
Inom belysningsområde Gustavsfors föreslås de sedan tidigare släckta stolparna 
ingå i underhållsbytet och det tidigare beslutet om släckning av 9 stolpar längst 
med genomfartsvägen föreslås att upphävas.   
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Resterande 3 miljoner kronor föreslås omdisponeras till gatuunderhåll på 
Höökesvägen, Ängsvägen, Ringvägen i Ekshärad samt Snickaregårdsvägen i 
Råda.  

Handlingar i ärendet 
Kommunledningsutskottets protokoll, 2021-01-26 § 2 
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2021-01-19 
Riktlinjer för gatubelysning 
 
Förslag på sammanträdet 
Tomas Pettersson (S) yrkar: ”Vi ställer oss positiva till föreslagna 
omdisponeringar men föreslår att motsvarande medel, 15 mkr, till en renovering 
alternativt ny Sundbro skall återläggas i investeringsbudget 2022. Detta för att 
säkerställa att finansiering till projekt Sundbron finns kvar”. 
 
Tomas Pettersson (S) yrkar också: ” Att handlingen ”Riktlinjer för gatubelysning” 
läggs in som handling i ärendet till KF”. 
 
Beslutsgång 
Tomas Petterssons (S) yrkande att 15 mkr skall återläggas 
investeringsbudget 2022: 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 
finner bifall för liggande förslag genom acklamation.  
 
Tomas Petterssons (S) yrkande att ”Riktlinje för gatubelysning” läggs in som 
handling i ärendet till KF: 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 
finner bifall för Tomas Petterssons (S) tillägg genom acklamation.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens 
förslag om att låta projekt Sundsbron utgå ur investeringsbudget 2021 och 
omdisponera avsatta medel från projekt Sundsbron till mer prioriterade projekt 
enligt följande: 
1. 1 miljon kronor omdisponeras till utredning om sammanhållna GC-stråk och 

förlängning av Klarälvsbanan, utredningen skall inkludera stråk som passerar 
Sundsbron 

2. 5,2 miljoner kronor omdisponeras till fastighetsenheten för eftersatt underhåll, 
varav 4 miljoner kronor skall gå till underhållsåtgärder på Kyrkhedens skola, 
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800 tkr till fönsterbyten på Lillåsen och Stadshuset samt 400 tkr till takbyte 
på Älvstranden.  

3. 1 miljon kronor omdisponeras till Lokalutredning Kyrkheden 
4. 4,8 miljoner kronor omdisponeras till Vägbelysning i Gustavsfors och 

Skymnäs 
5. 3 miljoner kronor omdisponeras till gatuunderhåll Höökesvägen, Ängsvägen, 

Ringvägen samt Snickaregårdsvägen 
  
Vidare beslutar kommunfullmäktige att upphäva del av beslut § 69 “Nedsläckning 
gatubelysning Dalenrakan, Gustavsfors, Sörby/Lakene och södra Bogerud inför 
hösten 2011” avseende släckning av 9 stolpar i Gustavsfors, fattat av 
kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-06-20. De 9 berörda stolparna skall i 
samband med att underhållsutbyte genomförs på sträckan ersättas med nya 
godkända stolpar och återupptas i förvaltningen.  

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

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna 
Angående de 9 nedsläckta stolparna i Gustavsfors som skall bytas ut mot nya 
stolpar och tändas upp igen. 
Vilka konsekvenser kan detta avsteg få? 
Inför detta beslut hade vi velat se en bättre förklaring till varför KF ska besluta 
om avsteg från den beslutade ”Riktlinjer  för gatubelysning” som finns i 
handlingarna. 

 
Beslutet skickas till: 
Louise.sjoholm@hagfors.se 
Sofia.eriksson@hagfors.se 
Emil.florell@hagfors.se  
 
 
 

mailto:Louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:Sofia.eriksson@hagfors.se
mailto:Emil.florell@hagfors.se
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2 - Beslut om att omdisponera medel från projekt 
Sundsbron till utredning om sammanhållet GC-stråk 
Hagfors-Uddeholm Beslut om att omdisponera medel 
från projekt Sundsbron till utredning om 
sammanhållet GC-stråk Hagfors-Uddeholm 

Beslut om att omdisponera medel från projekt 
Sundsbron till utredning om sammanhållet GC-stråk 
Hagfors-Uddeholm 

Inom ramen för investeringsbudget 2021 beslutades att avsätta 15 mkr för utbyte 
alternativt renovering av Sundsbron.  
Under 2020 har frågan om Sundsbron skall renoveras eller bytas ut pågått och ett 
flertal alternativ har presenterats. Då en investering i bron är dyr och måste 
betraktas långsiktigt i ett större perspektiv har diskussionerna under hösten 
mynnat ut i ett uppdrag om att lyfta in bron, och den tidigare banvallens 
sträckning, som ett alternativt stråk inom ramen för den utredning och det arbete 
som pågår för att knyta samman gång- och cykelstråket mellan Hagfors och 
Uddeholm för såväl turism som arbetspendling.  
Med en sådan sträckning skulle Klarälvsbanan kunna förlängas och löpa hela 
vägen in till Hagfors.  
  
Utredningen förväntas pågår under hela 2021 och någon investering i Sundbron 
kommer därför inte bli aktuell förrän utredningen är klar och det kan fastställas att 
det stråk som bron ingår i är ett relevant alternativ.   
Av de medel som avsatts till projekt Sundsbron föreslås 1 miljon kronor 
omdisponeras till nytt utredningsprojekt “GC Stråk Hagfors-Uddeholm”.    
Övriga medel inom projektet föreslås omdisponeras till andra, för året mer 
prioriterade åtgärder, enligt följande.  
  
5,2 miljoner kronor föreslås omdisponeras till eftersatt underhåll inom 
Fastighetsenheten, varav 4 mkr avser underhållsåtgärder på Kyrkhedens skola 
1 miljon kronor föreslås omdisponeras till Lokalutredning Kyrkhedens Skola i 
syfte att ta fram ett förslag på hur skolans planlösning och utformning kan 
utvecklas och anpassas utifrån de pedagogiska perspektiven.  
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4,8 miljoner kronor föreslås omdisponeras till utbyte av vägbelysning i 
Gustavsfors samt Skymnäs. I första hand skall de trästolpsanläggningar som finns 
kvar inom respektive område ersättas till godkända anläggningar enligt nu 
gällande krav. Inom belysningsområde  
Inom belysningsområde Gustavsfors föreslås de sedan tidigare släckta stolparna 
ingå i underhållsbytet och det tidigare beslutet om släckning av 9 stolpar längst 
med genomfartsvägen föreslås att upphävas.   
Resterande 3 miljoner kronor föreslås omdisponeras till gatuunderhåll på 
Höökesvägen, Ängsvägen, Ringvägen i Ekshärad samt Snickaregårdsvägen i 
Råda.  

Handlingar i ärendet 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-01-19. 
 
Förslag på sammanträdet 
Tomas Pettersson (S) ställer sig positiv till föreslagna omdisponeringar men 
föreslår att motsvarande medel, 15 mkr, till en renovering alternativt ny Sundbro 
skall återläggas i investeringsbudget 2022. För att säkerställa att finansiering till 
projekt Sundbron finns kvar.(S) lämnar en protokollsanteckning. 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 
bifall för liggande förslag genom acklamation. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens 
förslag om att låta projekt Sundsbron utgå ur investeringsbudget 2021 och 
omdisponera avsatta medel från projekt Sundsbron till mer prioriterade projekt 
enligt följande: 
1. 1 miljon kronor omdisponeras till utredning om sammanhållna GC-stråk och 

förlängning av Klarälvsbanan, utredningen skall inkludera stråk som passerar 
Sundsbron 

2. 5,2 miljoner kronor omdisponeras till fastighetsenheten för eftersatt underhåll, 
varav 4 miljoner kronor skall gå till underhållsåtgärder på Kyrkhedens skola, 
800 tkr till fönsterbyten på Lillåsen och Stadshuset samt 400 tkr till takbyte 
på Älvstranden.  

3. 1 miljon kronor omdisponeras till Lokalutredning Kyrkheden 
4. 4,8 miljoner kronor omdisponeras till Vägbelysning i Gustavsfors och 

Skymnäs 
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5. 3 miljoner kronor omdisponeras till gatuunderhåll Höökesvägen, Ängsvägen, 
Ringvägen samt Snickaregårdsvägen 

  
Vidare beslutar kommunfullmäktige att upphäva del av beslut § 69 “Nedsläckning 
gatubelysning Dalenrakan, Gustavsfors, Sörby/Lakene och södra Bogerud inför 
hösten 2011” avseende släckning av 9 stolpar i Gustavsfors, fattat av 
kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-06-20. De 9 berörda stolparna skall i 
samband med att underhållsutbyte genomförs på sträckan ersättas med nya 
godkända stolpar och återupptas i förvaltningen.  
 
Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
Beslutet skickas till: 
Louise.sjoholm@hagfors.se 
Sofia.eriksson@hagfors.se 
Emil.florell@hagfors.se  
 
 
 

mailto:Louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:Sofia.eriksson@hagfors.se
mailto:Emil.florell@hagfors.se
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Beslut om att omdisponera medel från projekt 
Sundsbron till utredning om sammanhållet GC-stråk 
Hagfors-Uddeholm 

Inom ramen för investeringsbudget 2021 beslutades att avsätta 15 mkr för utbyte 
alternativt renovering av Sundsbron.  
Under 2020 har frågan om Sundsbron skall renoveras eller bytas ut pågått och ett 
flertal alternativ har presenterats. Då en investering i bron är dyr och måste 
betraktas långsiktigt i ett större perspektiv har diskussionerna under hösten 
mynnat ut i ett uppdrag om att lyfta in bron, och den tidigare banvallens 
sträckning, som ett alternativt stråk inom ramen för den utredning och det arbete 
som pågår för att knyta samman gång- och cykelstråket mellan Hagfors och 
Uddeholm för såväl turism som arbetspendling.  
Med en sådan sträckning skulle Klarälvsbanan kunna förlängas och löpa hela 
vägen in till Hagfors.  
  
Utredningen förväntas pågår under hela 2021 och någon investering i Sundbron 
kommer därför inte bli aktuell förrän utredningen är klar och det kan fastställas att 
det stråk som bron ingår i är ett relevant alternativ.   
Av de medel som avsatts till projekt Sundsbron föreslås 1 miljon kronor 
omdisponeras till nytt utredningsprojekt “GC Stråk Hagfors-Uddeholm”.    
Övriga medel inom projektet föreslås omdisponeras till andra, för året mer 
prioriterade åtgärder, enligt följande.  
  
5,2 miljoner kronor föreslås omdisponeras till eftersatt underhåll inom 
Fastighetsenheten, varav 4 mkr avser underhållsåtgärder på Kyrkhedens skola 
1 miljon kronor föreslås omdisponeras till Lokalutredning Kyrkhedens Skola i 
syfte att ta fram ett förslag på hur skolans planlösning och utformning kan 
utvecklas och anpassas utifrån de pedagogiska perspektiven.  
  
4,8 miljoner kronor föreslås omdisponeras till utbyte av vägbelysning i 
Gustavsfors samt Skymnäs. I första hand skall de trästolpsanläggningar som finns 
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kvar inom respektive område ersättas till godkända anläggningar enligt nu 
gällande krav. Inom belysningsområde  
Inom belysningsområde Gustavsfors föreslås de sedan tidigare släckta stolparna 
ingå i underhållsbytet och det tidigare beslutet om släckning av 9 stolpar längst 
med genomfartsvägen föreslås att upphävas.   
Resterande 3 miljoner kronor föreslås omdisponeras till gatuunderhåll på 
Höökesvägen, Ängsvägen, Ringvägen i Ekshärad samt Snickaregårdsvägen i 
Råda.  

Handlingar i ärendet 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-01-19. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens 
förslag om att låta projekt Sundsbron utgå ur investeringsbudget 2021 och 
omdisponera avsatta medel från projekt Sundsbron till mer prioriterade projekt 
enligt följande: 
1. 1 miljon kronor omdisponeras till utredning om sammanhållna GC-stråk och 

förlängning av Klarälvsbanan, utredningen skall inkludera stråk som passerar 
Sundsbron 

2. 5,2 miljoner kronor omdisponeras till fastighetsenheten för eftersatt underhåll, 
varav 4 miljoner kronor skall gå till underhållsåtgärder på Kyrkhedens skola, 
800 tkr till fönsterbyten på Lillåsen och Stadshuset samt 400 tkr till takbyte 
på Älvstranden.  

3. 1 miljon kronor omdisponeras till Lokalutredning Kyrkheden 
4. 4,8 miljoner kronor omdisponeras till Vägbelysning i Gustavsfors och 

Skymnäs 
5. 3 miljoner kronor omdisponeras till gatuunderhåll Höökesvägen, Ängsvägen, 

Ringvägen samt Snickaregårdsvägen 
  
Vidare beslutar kommunfullmäktige att upphäva del av beslut § 69 “Nedsläckning 
gatubelysning Dalenrakan, Gustavsfors, Sörby/Lakene och södra Bogerud inför 
hösten 2011” avseende släckning av 9 stolpar i Gustavsfors, fattat av 
kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-06-20. De 9 berörda stolparna skall i 
samband med att underhållsutbyte genomförs på sträckan ersättas med nya 
godkända stolpar och återupptas i förvaltningen.  
 

 

Louise Sjöholm   
Samhällsbyggnadschef   
 
Beslutet skickas till: 
Louise.sjoholm@hagfors.se 
Sofia.eriksson@hagfors.se 
Emil.florell@hagfors.se  

mailto:Louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:Sofia.eriksson@hagfors.se
mailto:Emil.florell@hagfors.se


 

 

RIKTLINJE FÖR GATUBELYSNING 

 

Denna riktlinje gäller förvaltning, drift, ny- till eller om av gatu- och 

vägbelysning inom Hagfors Kommun där Hagfors Kommun är 

väghållare, om inte annat anges 

 

 

SYFTE OCH MÅL 

Väg-och gatubelysning anordnas i Hagfors kommun för att: 

● Bidra till en säkrare trafikmiljö 

● Skapa en ökad trygghetskänsla 

● Minska risken för olyckor 

● Skapa en attraktiv miljö för invånare och besökare 

 

AVGRÄNSNINGAR 

● Gatubelysning anordnas och underhålls i detaljplanelagda områden där Hagfors kommun är 

huvudman.  

● Gatubelysning anordnas och underhålls där belysningen betjänar minst 

10 bostadshus av enfamiljs eller flerfamiljshus avsedda för permanent boende och där 

avståndet mellan bostadshusen är mindre än 100 meter räknat utefter vägens sträckning. Vid 

tillämpning av denna riktlinje skall bostadshus som ligger 50 meter från väg eller närmare 

medräknas. 

 

ANSVARSFRÅGOR 

● Väghållare skall svara för driftkostnaderna för vägbelysningen. 

● Hagfors kommun ska ha ansvaret för belysning på gator och vägar där kommunalt 

huvudmannaskap råder. 

○ Kommunstyrelsen kan besluta att kommunen skall överta anläggning och svara för 

driftkostnaderna även där kommunen inte är väghållare. 

○ I det fall kommunstyrelsen beslutat att belysningsanläggning på väg där Hagfors 

Kommun inte är väghållare skall anläggningen förvaltas, driftas och underhållas i 

enlighet med denna riktlinje som om Hagfors Kommun vore väghållare om inte annat 

stadgas i beslutet eller annan överenskommelse mellan Hagfors Kommun och 

väghållaren.  

● Beslut om ombyggnad, utbyggnad eller demontering av anläggning på väg där annan än 

Hagfors Kommun är väghållare skall fattas av Kommunstyrelsen 

● Anläggning som omfattas av beslut om släckning eller demontering vid väg där Hagfors 

Kommun är väghållare får inte överlåtas till annan juridisk part, enskild eller förening.  

 

 

ALLMÄNT OM DRIFT OCH UNDERHÅLL BELYSNING 

● Belysningen tänds då dagsljuset understiger 10-15 lux. 



 

 

● Belysningen i områden utanför centrala Hagfors har nattsläckning, 23:30-05:30 

○ Beslut om ändring av belysningstider skall fattas av Kommunledningsutskottet 

● Sommar släckning av gatubelysning genomförs helt mellan perioden 15 maj-15 aug. (Hagfors 

centrum är undantaget) 

○ Beslut om ändring av belysningperiod skall fattas av Kommunledningsutskottet. 

● Vid utbyte och/eller nyetablering skall belysningspunkterna vara energieffektiva och 

dimensionerade för aktuell plats 

● Anläggning som tas ur drift skall så snart det är möjligt med hänsyn till ekonomiska och 

praktiska förutsättningar nedmonteras och marken återställas 

● Utbyggnad skall ske på de platser och i den takt och ordningsföljd som kommunstyrelsen 

bestämmer. 

 

 

BELYSNING I TÄTORT 

● Utöver vad som stadgas i kapitlet avgränsningar finns en målsättning om att hålla en god 

standard på belysning inom tätortsgränser 

○ Enligt SCB standard skall tätort definieras som plats med med minst 200 invånare, 

alla byggnadskategorier inkluderat, där avståndet mellan byggnaderna i allmänhet 

inte överstiger 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter beaktas förutom 

bostadsbyggnader även bl.a. byggnader som används som affärs- eller 

kontorsarbetsplatser och liknande.  

○ Med tätort avses i denna riktlinje Hagfors, Ekshärad ,Uddeholm, Råda, Mjönäs, 

Bergsäng, Gumhöjden, Geijersholm Gustavsfors, Sunnemo, Sörby  

● I tätort kan avvikelse från vad som stadgas i kapitlet avgränsningar förekomma om det är 

skäligt med hänsyn till genomfart, närhet till skola, förskola, idrottslokaler, kommunala 

parker eller annan kommunal service 

○ Ansvarig handläggare beslutar om avvikelser av kompletterande karaktär inom tätort 

● I tätort, där så möjligt, kan handläggare besluta om att dekorativ belysning får monteras 

såsom ljusslingor i träd, broar, belysningsstolpar, dekorationsbelysning vi högtider osv.    

 

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR 

● Hagfors Kommun har som ambition att verka för att främja belysning vid olika anläggningar 

för allmän, kommunal eller annan samhällsviktig service under förutsättning att det är skäligt 

med hänsyn till ägarförhållanden, ansvarsförhållanden för berörd anläggning samt kostnader 

för att möjliggöra belysning i det enskilda fallet.  

○ Ansvarig handläggare beslutar om belysning vid övriga anläggningar som Hagfors 

Kommun förfogar över 

○ Ansvarig handläggare kan i det fall annan aktör är ansvarig för berörd funktion 

besluta att Hagfors Kommun ska ansvara för belysning om det är skäligt med hänsyn 

till vad som stadgas i denna riktlinje och utrymme finns inom enhetens ekonomiska 

ramar.  

 

 

 

TOLKNING 

● Frågor om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs i första hand av 

samhällsbyggnadsavdelningen och i andra hand av kommunstyrelsen   



 

 

 

ÄNDRING AV DESSA RIKTLINJER  

● Ändring av dessa riktlinjer skall beslutas av kommunstyrelsen 
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