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Dnr  

§ 51 - Ändring av föredragningslista  

Punkt 13 ”Svar på revisionens granskning av Räddningstjänsten” utgår från 

dagens sammanträde. Tas upp nästa kommunledningsutskott 2021-09-28.  
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Dnr KS/2021:208 

§ 52 - Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-juli 2021  

Tusental kronor (tkr) Budget 

jan-juli 

Redovisning 

jan-juli 

Års-

budget 

Års-

prognos 

Kommunledningsutskott 54 757 47 760 99 816 94 262 

varav kommunlednings-

avdelning (KLU) 

31 172 25 316 56 682 51 128 

varav samhällsbyggnads-

avdelning (SBA) 

23 585 22 444 43 134 43 134 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA), 

januari-juli 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 - Perioden juni-juli, och framförallt juli, har präglats av 

semester samt att hålla så hög servicenivå som möjligt gentemot verksamheterna 

utan att semestervikarier har använts. Inskolning har skett av vikarierande 

ekonom då en av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig under en längre 

tid. 

 

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 
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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. 

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 av upprustning av området kan förhoppningsvis påbörjas under 

hösten. Tillsammans med näringslivsföreningen "Hela Hagfors", fastighetsägare 

och andra centrumaktörer planeras en "stadsvandring" för se över om parterna 

gemensamt på kort sikt kan genomföra enkla åtgärder som ökar attraktiviteten i 

våra tätortsmiljöer. Samtidigt behöver också en mer långsiktig idé formas. 

Utvecklingsenheten är också projektägare för Leaderprojektet “Mera mångfald 

med maten” som syftar till att stärka och stimulera den lokala odlingen och 

ytterligare öka förutsättningarna för att upphandla lokalt producerade livsmedel. 

Förslag till nya styrdokument och målsättningar inom kommunikationsområdet 

har påbörjats. Under hösten planeras uppstarten av ett projekt för att införa ett 

intranät i kommunen. 

 

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. 

Personalenheten har fortsatt bevaka och utveckla rutiner och riktlinjer utifrån 

covid-19. 
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Personalspecialist har ansvaret som tf personalchef t o m augusti -21. Den vakanta 

tjänsten som personalspecialist med inriktning rehabilitering är nu tillsatt. 

Samtliga retroaktiva löner och engångsbelopp för lärare är nu utbetalade. Därmed 

är hela 2021 års löneöversyn klar. 

 

Administrativa enheten - Problemet med leveranser av IT-utrustning har 

minskat och datorer till elever och lärare inför höstterminen har kommit och 

iordningställs för utlämning. 

Behovet av digitala möten kvarstår utifrån rådande pandemi. Mötesformen har i 

huvudsak fungerat bra dock har problem förekommit i samband med utskick av 

handlingar som vi hoppas ska minimeras i samband med uppgraderingen till en 

ny app. 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 avstämning av utrustning och handhavande planeras att 

genomföras med kommunstyrelsens ledamöter i samband med styrelsens möte 

den 13 september. 

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 

projekteras mellan Bågskytten och Kyrkhedens skola. Efter utbytet kommer den 

hyrda förbindelsen mellan Ekshärad och Hagfors att sägas upp och skolan får 

likvärdig kapacitet som Älvstranden Bildningscenter genom att egen nedlagd 

fiber mellan Hagfors och Ekshärad kan tas i bruk. 

En översyn av Informationssäkerhetspolicy har påbörjats med anledning av att 

kompletteringar till gällande säkerhetsskyddslag kommer att träda i kraft 2022-

01-01. 

Administrativa enheten påvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden 

januari-juli år 2021 med 782 Tkr vilket till stor del kan förklaras av avvikande 

periodisering samt lägre kostnad för televäxel. På helår bedöms administrativa 

enhetens budget generera ett överskott med 345 tkr. 

 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental kronor 

(tkr) 

Budget Redo-

visning 

Års-

budget 

Års-

prognos 
 

jan-juli jan-juli 

  

"Kommunfullmäktige och 

    

kommunstyrelse" 1 731 1 829 2 978 2 978 

Partistöd 216 371 371 371 

Revision 327 236 564 564 
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Kommunledning och gemensam 

adm. 

13 353 12 967 24 329 24 425 

"Gemens. verksamheter och 

servicefunktioner" 

5 231 4 276 8 978 8 547 

Föreningsstöd och övrigt stöd 2 232 1 634 3 756 3 609 

Näringslivsutveckling inkl. EU-

projekt 

1 394 870 2 390 2 040 

Information, marknadsföring, 

turism 

621 644 1 066 1 066 

Räddningstjänst 6 274 6 067 10 781 10 761 

Rivningskostnader 0 854 0 0 

Anslag för oförutsedda beh 47 0 199 199 

Jämförelsestörande kostnad 0 -4 432 1 000 -3 432 

Reserverat till löneökning -254 0 270 0 

Summa 

Kommunledningsavdelning 

31 172 25 316 56 682 51 128 

 

Sammanfattning 

För perioden januari - juli 2021 redovisar KLA 25 316 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 5 856 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

överskott mot budget på 5,6 mkr. Anledningarna till avvikelsen avseende 

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

till det faktum att kommunen kompenseras för “höga sjuklönekostnader för 

perioden januari till och med juni vilket bokförs på KLA. Orsaken till ett bättre 

årsresultat är samma som för perioden. Under perioden har vi fått ersättning för 

“höga sjuklönekostnader” för januari till och med juni. Ersättningen fås som del 

av kompensation för coronapandemin och kommer, förutsatt att vi i övrig 

verksamhet har “höga sjuklönekostnader”, kompenseras till och med september 

månad 2021. Kompensationen uppgår, hittills, till 4 332 tkr. 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 2021-07-31, för KLA är 56 682 tkr. Prognos för helår är 51 

128 tkr d.v.s. 5,6 mkr lägre nettokostnader än budgeterat. 
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Verksamhets- och budgetuppföljning 

samhällsbyggnadsavdelningen (SBA) januari-juli 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 har för perioden överskridit budget och det är 

relaterat till stora inköp av flygbränsle som nu ligger i lager för försäljning samt 

inkomstbortfall gällande flygplatsavgifter för linjefart januari till juli. Linjefarten 

startar åter igen den 23 aug efter sommaruppehåll och med fortfarande halverat 

antal flighter mot tidigare vilket kommer medföra ett inkomstbortfall på 

flygplatsavgifter och kan komma att påverka resultatet negativt längre fram under 

året. Inga nya investeringar har gjorts sedan förra budgetuppföljningen. 

 

Serviceenheten - Måltidsverksamheten ligger i dagsläget under budget. Saknas 

både intäkter och kostnader men ligger trots det under budget på alla 

kostnadskonton. De intäkter som saknas är bl.a EU stöd på mjölk, minskade 

intäkter måltider, internfakturering personalkaffe. Även lokalvården ligger under 

budget. I augusti kommer det att vara större utgifter för vikariekostnader både 

inom lokalvården och måltidsverksamheten. 

 

Fastighet - Verksamheten följer plan och ligger för perioden lite över budget, det 

är framför allt i driften och detta på grund av släpande hyresintäkter. Renovering 

av badhuset där alla tre bassängerna renoveras och ett tredje 

tillgänglighetsanpassat omklädningsrum anordnas pågår, och beräknas vara 

färdigställt under hösten 2021. Projektering av Råda skola är klar och entreprenör 

utsedd, det pågår arbete med tidsplanen på grund av den försening som uppstod i 

samband med överklagande. Upphandling av entreprenör för ombyggnation av 

ÄBC, ny entrè Biblioteket, lärcenter och utbyggnad av köket är klar, projektering 

med entreprenör för utförande och framtagande av tidsplan pågår, byggstart 

beräknas under hösten 2021. Projektet Teknikskolan har nu gått in i nästa skede, 

där vi tar fram förfrågningsunderlag och beräknas att vara klart hösten 2021. 

Underhållsprojekt Kyrkhedens skola, kommer påbörjas under sommaren 2021 

med byte av fönster på träslöjd/hemkunskap/matsalslokaler. Etablering av 

skolmoduler Prästkragen Råda är klar. Projektering av renoveringen och 
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utbyggnad av entré på förskolan Prästkragen pågår, och en entreprenör väntas 

vara klar under hösten 2021. Fönsterbyten på Lillåsen och Stadshuset kommer att 

ske under höst/vintern 2021. 

 

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 påbörjats och går enligt plan. 

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. 

 

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, förslag till ny VA-taxa samt utredning för framtida åtgärder 

på Lappkärrs reningsverk pågår. Tillståndsansökan för vattenuttag på de mindre 

vattenverken har påbörjats, samråd ska ske under 2021 

 

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 Redovisning Årsbudget Årsprognos 
 

jan-juli jan- juli 

  

Verksamheter, tusentals kr 

    

Samhällsbyggnadschef 2 890 2 580 10 926 10 926 

 varav Flygplatsen 325 484 3 075 3 075 

Fastighetsförvaltning 4 282 6 147 9 903 9 903 

GVA-chef Avgift- och Skatt 16 269 14 777 21 460 21 460 
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 varav Avfall 1 733 2 116 

  

 varav VA 2 398 1 897 

  

 varav Gata/Park 9 043 7 816 15 782 15 782 

Serviceenheten 144 -1 060 845 845 

 varav Kost 76 -704 550 550 

 varav Städ 68 -356 295 295 

S:a Samhällsbyggnadsavd. 23 585 22 444 43 134 43 134 

 

Sammanfattning 

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

händelser inom någon verksamhet och prognosen för helåret bedöms följa budget 

med eventuellt någon mindre avvikelse. Pandemin märks fortfarande både 

positivt och negativt. Den hittills rådande situation med pandemin har medfört 

minskade intäkter för flyget samt ökade kostnader för förbrukningsmaterial främst 

inom serviceenheten jämfört mot vad som budgeterats samtidigt som det också 

påverkat delar av verksamheten som inte kunnat genomföra åtgärder som 

planerat. 

 

Förslag till åtgärder: 

Inga särskilda åtgärder föreslås utifrån aktuell prognos 

Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-08-24. 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen  
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Dnr KS/2021:405 

§ 53 - Revidering av delegeringsordning  

På grund av organisatoriska förändringar ligger nu miljö- och byggavdelningen 

under samhällsbyggnadschefens ledning.  

Därför har förslag på ändringar i nu gällande delegeringsordning tagits fram.  

De förändringar som föreslås är främst för att undvika jävssituationer.  

Den reviderade delegeringsordningen föreslås gälla från och med 2021-09-15. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-08-20 

Förslag på reviderad delegeringsordning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning att 

gälla från och med 2021-09-15. 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 13/49 

  

2021-08-31 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:358 

§ 54 - Reviderat reglemente och samverkansavtal för 

drift- och servicenämnden  

Bakgrund 

Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal 

har reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre 

justeringar har gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den 

samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma 

nämnden fatta beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden. 

Beslut ska fattas av respektive parts fullmäktige. Den gemensamma drifts-och 

servicenämnden har fått information om föreslagna justeringar i reglemente och 

avtal för samverkan. 

Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr. 

Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av 

grundbelopp, gäller från den 1 januari 2022. 

Handlingar i ärendet 

Karlstads kommuns Tjänsteskrivelse revidering reglemente och avtal för 

samverkan drifts-och servicenämnden (003).pdf 

Reviderat reglemente DSN.pdf 

Reviderat avtal för samverkan DSN.pdf 

Administrativ chef tjänsteskrivelse, 2021-08-10 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads 

    kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i 

    Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 

    kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

    Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal        

    för samverkan. 

 

Beslutet skickas till: 

Johnny Lövgren, administrativ chef 

Karlstads kommun, Kommunledningskontoret.  
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Dnr KS/2021:354 

§ 55 - Skolmiljarden  

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor, 

den så kallade skolmiljarden, för 2021. För Hagfors kommuns del innebär detta 

ett bidrag om 880 281 kronor. Barn- och bildningsutskottet har föreslagit 

fördelning av medlen inom verksamheten. När det kommer till klassificering av 

bidraget anger Rådet för kommunal redovisning ”Skolorna behöver inte ansöka 

om pengarna, utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till 

varje kommun att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt 

till utbildning. Ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till 

skolväsendet, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma 

hur pengarna ska användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör 

ingen explicit kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med 

anledning av en statligt beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i 

form av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa åtgärder för att 

tillgodogöra sig bidraget. Utifrån RKR-R2-Intäkter följer därav att det aktuella 

bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 

redovisningen.” 

I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2021 behöver förändras. 

Förändringarna består i att ramen för barn- och bildning behöver ökas med 880 

tusen kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med lika 

mycket. Ingen resultateffekt uppstår.  

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-01 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och bildningsutskottet 

uppgående till 880 tusen kronor samtidigt som budgeten för generella statsbidrag 

utökas med lika mycket. 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen 

Ekonomienheten
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Dnr KS/2021:341 

§ 56 - Medlemsavgift för Klarälvens vattenråd, förslag 

på utökad delaktighet i vattenarbetet i Klarälvens 

avrinningsområde  

Klarälvens vattenråd är en ideell förening som driver projekt i Klarälvens 

avrinningsområde med uppdraget att arbeta för att sjöar, älvar och bäckar ska må 

bra med en god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv. Vattenrådet bidrar till 

samverkan mellan olika aktörer, med kompetensstöd i vattenfrågor, som regional 

remissinstans och driver vattenvårdsprojekt tillsammans med kommuner och 

andra aktörer.  Medlemmar är bland annat kommunerna i avrinningsområdet, 

vattenrättsinnehavare, vattenkraftsägare, markägare, bygdeföreningar samt alla 

fiskevårdsområdesföreningar i avrinningsområdet. 

Vattenrådet drivs ideellt. Tjänstemän i medlemskommunerna deltar i olika projekt 

men har inte möjlighet att ta på en samordnande roll. I dagsläget finns ingen 

hållbar långsiktigt lösning på hur vattenrådet ska drivas i framtiden. Flera andra 

vattenråd tar ut medlemsavgifter och har en samordnande tjänst som helt eller 

delvis är finansierad av medlemskommunerna. I ett första steg att nå en mer 

hållbar lösning beslutades på Klarälvens vattenråds årsstämma 2021 att införa 

medlemsavgifter enligt följande: 

“14. Fastställande av medlemsavgifter: Stämman beslutade att under 

förutsättning av alla kommunernas godkännande utgår en medlemsavgift från och 

med 1 jan 2022 enligt följande: Forshaga, Hagfors och Torsby kommuner 

vardera 12 000 kr, Munkfors och Hammarö kommuner vardera 6 000 kr samt 

Karlstads kommun 42 000 kr.”  

Medlemsavgifterna motsvarar ungefär 1 kr/invånare i avrinningsområdet. 

Handlingar i ärendet 

Klarälvens vattenråds skrivelse om medlemsavgifter till kommuner 2021-03-24 

Protokoll Klarälvens vattenråds årsstämma 2021-05-26 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att övriga kommunen beslutar 

enligt förslaget, betala en årsmedlemsavgift om 12 000 kr till Klarälvens 

vattenråd med start från 1 januari 2022. 

 

Beslutet skickas till: 

Klarälvens vattenråd 

Naturvårds- och miljöhandläggare Liisa.larsson@hagfors.se  

  

mailto:Liisa.larsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:362 

§ 57 - Ansökan om bidrag 200 000 kr för 

iordningsställande av elljusbana i Sunnemo  

Sunnemo IF grundades 1932 och har sedan starten varit aktiva inom olika 

idrottsverksamheter såsom bandy, fotboll, skidskytte med flera. Man har idag 

fortsatt verksamhet inom några av dessa samt en del ny verksamhet. I dagsläget 

har man “Sportis” för ett 40-tal barn, tre ungdomslag i fotboll, dansgrupper, 

sommarcup i volleyboll, discgolf, ansvar för skidspår, träningsgrupper med 

inriktning på hälsa, inomhus och utomhus, för vuxna samt olika typer av 

föreläsningar. Föreningen består idag av 253 medlemmar varav 85 är 

barn/ungdomar. 

Föreningens anläggning anlades under 1960- och 1970-talet och bestod då av 

fotbollsplan med tillhörande klubbstuga samt elljusbana. Föreningen hade stor 

aktivitet med flertalet lag inom främst fotboll och drev ett antal återkommande 

arrangemang under åren. Föreningen har under ett antal år varit lågintensiv och 

inte bedrivit verksamhet i större utsträckning man har dock under den senaste 

femårsperioden ökat verksamheten, främst genom större barnkullar som gjort att 

man åter kan bedriva barn- och ungdomsidrott. I samband med detta har man 

också (2019) byggt utegym och en niohåls discgolfbana som under sommaren 

2021 byggts ut till en 18-hålsbana. Man har nu gjort en översyn av elljusbanan 

som visat sig vara i dåligt skick, flertalet stolpar och armaturer är i behov av byte. 

I samband med detta kommer man också att övergå till LED-belysning för att bli 

mer kostnadseffektiva och naturligtvis göra en miljöförbättring. Kostnaden för 

denna investering uppgår till 898 438 kronor och den planerade finansierings-

lösningen ser ut på följande sätt; Länsstyrelsen - Fonderade bygdemedel 430 000 

kronor (48 procent), SISU - Värmlandsidrotten 200 000 kronor (22 procent), 

Hagfors kommun 200 000 kronor samt egen insats 68 438 kronor (8 procent). 

Handlingar i ärendet 

Förening- och evenemangssamordnare, Leo Larssons skrivelse 2021-08-23 

Ansökan från Sunnemo IF, 2021-06-22 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Sunnemo IF medfinansiering på 200 000 kronor för 

ovanstående investering under förutsättning att övrig finansiering löses och 

arbetet genomförs inom 15 månader från beslutsdatum. Kostnaden tas från 2021-

års resultat. 

Beslutet skickas till: 

Sunnemo IF 

Leo.larsson@hagfors.se   

mailto:Leo.larsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:419 

§ 58 - Ansökan om bidrag till ombyggnad av 

"Hörnstugan" på Kärnåsen  

Norra Råda hembygdsförening bedriver sin verksamhet på hembygdsgården 

Kärnåsen som består av ett 30-tal gamla byggnader vilka fungerat som torpstugor, 

lador, logar, smedjor, matbodar, kolarkoja, flottarkoja och mycket annat. 

Byggnaderna är fyllda med tusentals bruksföremål från förr. Det senaste tillskottet 

på Kärnåsen är Rovdjurscentret som idag kallas Värmlands Rovdjursexpo. Här får 

man en bra bild av de fyra stora rovdjuren, man kommer de uppstoppade djuren 

nära och kan också ta del av ett stort antal fotografier samt olika typer av 

utrustning. Rovdjursexpot är det enda i Värmland och är en viktig del när det 

gäller att informera allmänheten samt barn- och ungdomar om dessa rovdjur. 

Rovdjursexpot är placerat i Hörnstugan från Norra Råda socken, byggd 1783, den 

flyttades till Kärnåsen och stod klar 1983. Exteriört är den så ursprunglig som 

möjligt. Taket består idag av trästickor och är i mycket dåligt skick, för att 

säkerställa byggnaden och utställningen måste ett nytt tak läggas snarast. 

Hembygdsföreningen planerar att lägga ett tegeltak som säkrar byggnaden under 

lång tid och möjliggör fortsatt drift av Rovdjursexpo. 

I samband med takbytet planerar man också att uppdatera information och 

faktauppgifter i utställningen. 

 

Man har fått offert på takbyte som uppgår till 243 000 kronor och en kostnad på 

12 000 kronor för ökade materialkostnader under 2022, totalt 255 000 kronor. 

Man planerar att lösa finansieringen på följande sätt; Länsstyrelsen - Fonderade 

bygdemedel 76 500 kronor (30 procent), Hagfors kommun 153 000 kronor (60 

procent) samt egen insats 25 500 kronor (10 procent) 

Handlingar i ärendet 

Förening- och evenemangssamordnare, Leo Larssons skrivelse 2021-08-23 

Ansökan, Norra Råda hembygdsförening 2021-08-05 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Norra Råda hembygdsförening medfinansiering på 153 

000 kronor för ovanstående investering under förutsättning att övrig finansiering 

löses och att arbetet genomförs inom 12 månader från beslutsdatum. Kostnaden 

belastar 2021-års resultat. 

 

Beslutet skickas till: 

Norra Råda Hembygdsförening 

Leo.larsson@hagfors.se   

mailto:Leo.larsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:420 

§ 59 - Revidering av VA- taxa, taxa för Hagfors 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, 

att gälla från och med 2022-01-01 

Hagfors kommun står inför flera investeringar inom VA-verksamheten, för att 

säkra driften och justera verksamhetsområden i enlighet med fattade beslut. 

Förändringarna i taxan är fördelade skäligt och rättvis utifrån vilka kunder som har 

nytta av respektive investering. 

 

Råvattenledning 

För att förbättra säkerheten i kommunens vattendistribution byggs en ny 

råvattenledning parallellt med befintlig ledning. Genom att ha parallella ledningar 

minskar risken för problem med råvatten till Ullens vattenverk. Kostnaden för att 

färdigställa byggandet av råvattenledningen är beräknat till 2 Mkr och taxan är 

beräknad med avskrivningstid på 80 år. 

Förändringen i taxan görs på avgiften för bostadsenhet för de kunder som har 

kommunalt dricksvatten. 

 

Nytt drift- och övervakningssystem 

Ett drift- och övervakningssystem används för att övervaka tryckförändringar och 

förändrade vattennivåer i vattenverk och ledningsnät, vilket indikerar om det finns 

vattenläckor eller andra problem med vattendistributionen. Det system som 

används i Hagfors kommun idag är gammalt och vid problem har verksamheten 

upplevt svårigheter att hitta reservdelar och konsulter med kunskap om systemet. 

Kostnaden är uppskattad till 5 Mkr och taxan är beräknad med en avskrivningstid 

på 15 år. 

Förändringen i taxan görs på avgiften per bostadsenhet och påverkar alla kunder 

som har kommunala VA-tjänster.  

 

Utökat verksamhetsområde 

För att verkställa tidigare politiska beslut om revidering av VA-

verksamhetsområden i bl.a. Gustavsfors och Gunnerud behöver nätet av vatten- 

och avloppsledningar byggas ut. Kostnaden för utbyggnad av det kommunala 

ledningsnäten i dessa områden är beräknad till 17 Mkr. Taxeökningen är beräknad 

med en avskrivningstid på 70 år. 

Förändringen i taxan görs på avgifter för vattenmätare och dagvattenhantering 

som betalas av kunder inom kommunala verksamhetsområden. 

Sammanställning förslag till justering av VA-taxa 

Alla priser är angivna inklusive moms. 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 19/49 

  

2021-08-31 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Tabell 1. Brukningsavgifter enligt 14.1 a) en grundavgift per år 

Beskrivning av tjänst Taxa 2021 Föreslagen taxa 2022 

Qn 2,5 kbm/h 20 mm 3 372 kr 3 475 kr 

2*Qn 2,5 kbm/h 20 mm 14 162 kr 14 350 kr 

3*Qn 2,5 kbm/h 20 mm 19 312 kr 19 575 kr 

Qn 6 kbm/h 25 mm 21 000 kr 21 125 kr 

 

Tabell 2. Brukningsavgifter enligt 14.1 c), e) och g) 

Beskrivning av tjänst Taxa 

2021 

Föreslagen 

taxa 2022 

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet, 

för varje påbörjad 150 m2 BTA hos kontors- och 

servicefastighet samt annan därmed jämställd fastighet 

772 kr 840 kr 

e) en avgift per år och fastighet för omhändertagande 

av dagvatten från fastigheten från en- och 

tvåfamiljsfastighet 

257 kr 275 kr 

g) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet, 

för varje påbörjad 150 m2 BTA hos kontors- och 

servicefastighet samt därmed jämställd fastighet för 

omhändertagande av ytvattenavledning från gata 

51 kr 65 kr 

 

Tabell 3. Brukningsavgifter enligt 14.2.1 c) 

Beskrivning av tjänst Taxa 

2021 

Föreslagen taxa 

2022 

c) en avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet, och därmed jämställd fastighet 

772 kr 810 kr 
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Tabell 4. Brukningsavgifter enligt 14.2.2 c)  

Beskrivning av tjänst Taxa 

2021 

Föreslagen taxa 

2022 

c) en avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet, och därmed jämställd fastighet 
  

772 kr 

  
805 kr 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-08-24 

Bilaga 1 - Exempel på kostnadsförändringar för kund. 

Nu gällande VA-taxa 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar av aktuell VA-taxa att gälla 

från och med 2022-01-01. 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonom anna.domeij@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se 

GVA-chef emil.florell@hagfors.se 

Va-renhallning@hagfors.se  

Ingela.axelsson@hagfors.se  

 

  

mailto:anna.domeij@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:Va-renhallning@hagfors.se
mailto:Ingela.axelsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:424 

§ 60 - Beslut att lämna markägargodkännande för 

omledning av Örbäcken  

Uddeholms AB har behov av att förbättra utvecklingsmöjligheterna inom den 

egna fastigheten. För att kunna bebygga delar av tomten som idag är obebyggd 

behöver den kulverterade sträckan av Örbäcken ledas om för att undvika att 

byggnader hamnar ovanpå kulverten.  

Uddeholm AB har i flera steg utrett de alternativ som finns samt delvis utrett 

vilka konsekvenser åtgärden kan medföra, se projektbeskrivning i Bilaga 1.  

Den planerade omledningen framgår av kartbild som framgår av 

projektbeskrivningen. 

Sammantaget bedöms den planerade omdragningen få övervägande positiva 

effekter.  

Innan omledningen kan bli aktuell behöver en mer detaljerad beskrivning av 

åtgärderna genomföras i samarbete mellan Uddeholm AB och Hagfors 

kommun. Inom ramen för den fördjupade analysen behöver konsekvenser för 

enskilda markägare och omgivningen djupare analyserar och redas ut. Det ska 

också fastslås inom ramen för den fördjupade utredningen hur de tänkta 

åtgärderna påverkar de verksamheter som finns inom berörda fastigheter och vad 

som skall göras för att minimera eventuella störningar.  

De åtgärder som ska genomföras inom kommunens fastighet kommer enligt den 

preliminära bedömningen tillfälligt påverka kommunens verksamhet och 

möjlighet till tillträde till dressinbanan. Den gemensamma ambitionen är dock att 

dressinbanan ska vara kvar i sitt nuvarande läge vilket får analyseras mer i den 

fördjupade utredningen. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-08-24. 

Bilaga 1 Projektbeskrivning 

Bilaga 2 Markägargodkännande 

Beslut 

Kommunledningsutskottet ställer sig positiva till föreslagen omledning av 

Örbäcken och godkänner att åtgärder genomförs på kommunal mark. 

Samhällsbyggnadschef ges i uppdrag att teckna erforderliga avtal inom ramen för 

projektet.  

 

Beslutet skickas till: 

Uddeholm AB, cecilia.johnsson@uddeholm.com 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se   

mailto:cecilia.johnsson@uddeholm.com
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS/2021:361 

§ 61 - Framtida etableringsfunktion i Värmland - 

Inriktningsbeslut 

En mycket viktig del för att Hagfors och Värmland ska ha en långsiktigt positiv 

utveckling är att vårt näringsliv är framgångsrikt. Det handlar om utveckling av 

befintliga företag men också om att det etableras nya verksamheter. Det 

offentligas uppgift är främst att ge goda förutsättningar för detta. I konkurrensen 

om nya etableringar krävs dock att vi som både kommun och region finns med på 

kartan och visar vilka möjligheter vi har. Som region har Värmland under några 

år drivit ett projekt, Business Värmland, som haft i uppdrag att aktivt jobba för att 

nya etableringar ska komma till länet. Projektet är nu avslutat. Nätverket med 

kommunernas näringslivsansvariga i Värmland har under en lång tid jobbat för att 

driva på frågan om vad som ska uppstå efter projektets slut. Hösten 2020 togs 

frågan samlat upp av en arbetsgrupp bestående av representanter från 

kommundirektörsnätverket, regionen och nätverket med näringslivsansvariga. 

Arbetsgruppen och ett färdigt förslag redovisades under våren. En utförligare 

bakgrund och sammanfattning av förslaget finns i bifogade dokument. 

Förslaget är väl balanserat och det är mycket positivt om vi nu får till en fast 

långsiktig organisation som också motsvarar det vi ser i de flesta andra regioner. 

Det är också positivt att vi organisatoriskt bygger upp funktionen i en befintlig 

organisation, Region Värmland, och inte lägger kraft och energi på att skapa 

ytterligare en juridisk enhet. Ansvaret för att jobba med etableringar är också 

gemensamt för regionen och kommunerna så även ur den synvinkeln känns 

förslaget bra. Finansiellt föreslås att samtliga aktörer ska bidra med 10 

kr/invånare. Detta ligger ungefär i linje med vad andra regioner i vår storlek 

lägger. För kommunens del uppstår dock kostnaden först 2023 eftersom tanken är 

att första året och uppbyggnaden ska finansieras andra vägar. 

Sammantaget ser vi positivt på förslaget och att det läggs ökade resurser på 

arbetet med etableringar. Samtidigt måste vi vara medvetna om att vi också måste 

jobba lokalt i vår egen kommun. Detta sker givetvis löpande men tillsammans 

med Uvåns Näringslivscenter ska vi under hösten försöka utveckla detta 

ytterligare ett steg. För att lyckas bra behöver vi också stärka samverkan med 

andra aktörer och nätverk. Det kan vara både enskilda, företag och 

näringslivsorganisationer.  

För att kunna gå vidare med förslaget behöver nu samtliga kommuner ta 

likalydande inriktningsbeslut. I nästa steg ska sedan ett samverkansavtal 

tas fram som ska beslutas av kommunfullmäktige i samtliga kommuner 

samt i regionfullmäktige. Detta ska ske senast i december för att 

organisationen ska kunna starta upp vid årsskiftet.  
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Handlingar i ärendet 

Utvecklingsenhetens skrivelse 2021-08-24 

Gemensam ärendebeskrivning 2021-06-18. 

Rapport Etableringsfunktion i Värmland. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Hagfors kommun ställer sig bakom att Region Värmland, tillsammans 

med länets kommuner, tar fram förslag till samverkansavtal, organisation 

och arbetsformer för en gemensam etableringsfunktion i Värmland.  

2. Förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer ska baseras 

på genomförd utredning samt bärande principer i tjänsteskrivelsen.  

3. Etableringsfunktionen ska finansieras genom en årlig kostnad för 

samtliga parter med en indikativ nivå på 10 SEK per invånare.   

4. Samverkansavtalet ska beslutas av respektive ingående part.  

 

Beslutet skickas till: 

Region Värmland mona.bjorn@regionvarmland.se 

Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se   

mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
mailto:lars.satterberg@hagfors.se
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Dnr KS/2018:187 

§ 62 - Granskning av Förslag till ny detaljplan för 

Gustavagården (Geijersholm 1:9) samt del av 

Geijersholm 1:37, Hagfors kommun  

Beskrivning av ärendet.  

Hagfors kommun, kommunledningsutskottet, beslutade i § 4, 2021-01-26  

att godkänna samrådshandlingar tillhörande Förslag till detaljplan för  

GUSTAVAGÅRDEN, Geijersholm 1:9 Hagfors kommun samt att 

ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram och att samråd kan inledas. 

Samråd har genomförts under tiden 2021-02-24 - 2021-03-19.  

 

Efter samråd har följande åtgärder utförts:  

 Samrådsredogörelse: Hagfors kommun har upprättat en samrådsredogörelse i 

vilken skriftligen inkomna synpunkter har sammanställts, åtföljda av Hagfors 

kommuns svar och kommentarer till hur man valt att bemöta och beakta 

synpunkterna samt med förslag till hur planhandlingarna bör bearbetas fram 

till granskning. Samrådsredogörelsen har använts som diskussionsunderlag 

med konsulter och beställare inför det fortsatta planarbetet. 

Fortums, Länsstyrelsens och SGU:s yttranden har varit mest avgörande för 

det fortsatta planarbetet. Fortum har lämnat synpunkten att deras fastighet inte 

ska omfattas av det nya planförslaget.  

SGU hänvisar i sitt yttrande till checklistor med de senaste gällande  

digitala planeringsunderlagen för kommunal översiktlig planering och  

detaljplaner. Nya skärpta krav gäller för nya detaljplaner som ska  

upprättas, bl. a ska ett förslag till detaljplan redovisa underlag 

som säkerställer att marken har erforderlig stabilitet att belastas på det 

sätt som planförslaget medger.  

Länsstyrelsen anser bl. a att strandskydd och geoteknik måste utredas  

vidare innan det går att ta ställning till om planförslaget föranleder  

någon prövning eller ej enligt PBL kap 11 § 10. Bland annat behöver frågan 

kring skred/erosion och tillkommande bebyggelses placering, erforderligt 

avstånd från aktsamhetsområdet samt markbelastning inom planområdet i 

övrigt redovisas tydligare och regleras och understödjas av geoteknisk 

kunskap t ex geotekniskt PM. Okulär besiktning är inte tillräckligt som 

bedömningsunderlag.  

Aktsamhetsområdet för skred berör både fastigheten Geijersholm 1:9 och 

byggnaden. Strandlinjen har hög eroderbarhet och skred på obebyggd mark 

nära kanalen och erosion längs strandkanten kan inte uteslutas. Reglering av 

byggnadshöjden på komplementbyggnader bör ske med utgångspunkt från 

markbelastning/geoteknik. Strandskydd måste utredas, då det inte är klarlagt 
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att allmänheten inte fritt kunnat passera utmed stranden tidigare samt att 

strandområdet i gällande plan från 1977 varit planlagd som naturmark vilket 

säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet.  

 Beställaren har preciserat sina önskemål: Detaljplanen bör så långt som 

möjligt ge långsiktig flexibilitet. Med olika användningsalternativ och 

kombinationsmöjligheter som kan anpassas med hänsyn till den befintliga 

byggnadens egenskaper, blir det lättare att kunna nyttja byggnaden fullt ut 

över tid, eftersom rådande förhållanden och efterfråga kan variera. Med en 

sådan plan blir det lättare att förebygga risker att byggnaden kommer stå 

outnyttjad, tom och drabbas av försämrat underhåll. Byggrätter för 

komplementbyggnader bör inte specificeras till bestämda småytor eftersom 

man idag inte vet vilka behov som kan bli aktuella i framtiden. Beställaren 

önskar också möjliggöra at en altan med eventuellt skärmtak eller ett inglasat 

uterum kan uppföras i ett attraktivt läge med utsikt mot vattendraget och i 

direkt anslutning till byggnaden.  

 Ett PM geoteknik (daterat 2021-06-01) har tagits fram: PM geoteknik klargör 

vilka geotekniska förutsättningar och förhållanden som råder på platsen och 

påverkar området och således är styrande för planförslagets fortsatta 

utformning. Stabilitetsberäkningar har utförts för att fastställa vilka 

markpartier som är lämpliga och olämpliga att belastas, bebyggas och 

infiltreras med dagvatten. Planområdet, fastigheten och byggnaden berörs av 

ett aktsamhetsområde men risken för skred bedöms vara liten vid befintlig 

byggnad.  

Erosionsaktiviteten i kanalen bedöms som låg, men mark inom 10 meter från 

kanalen bör undantas tillkommande last på grund av risk för stabilitetsbrott. 

För övrig mark finns ingen begränsning gällande tillkommande last. De 

geotekniska förhållanden som föreligger bedöms inte medföra hinder eller 

restriktioner för att omvandla befintlig byggnad till bostadslägenheter men 

mark inom 10 meter från kanalen får inte belastas med nya laster som t ex 

byggnader, uppfyllnader av jord eller trafiklaster.  

 

Bearbetning till granskningshandlingar  

Med utgångspunkt från samrådsredogörelsen, beställarens önskemål och PM 

geoteknik har granskningshandlingar daterade 2021-07-21 upprättats.  

Planbeskrivningen har kompletterats med klargörande och förtydligande 

redovisningar av grundläggande geotekniska förhållanden som råder i området; 

bl. a vad vattendraget har för inverkan på området, vad marken har för 

beskaffenhet, hur flöden, avrinning och dagvatteninfiltration sker och påverkar 

marken, var aktsamhetsområden, översvämningkänslighet, eroderbarhet, 

begränsad stabilitet och risk för skred i finkornig jordart i strandnära läge 

föreligger eftersom det innebär att begränsningar ska införas i planen på grund av 

risk för stabilitetsbrott. I PM geoteknik fastställs att marken 10 meter närmast 
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kanalen medför risk för stabilitetsbrott. Hagfors kommun har bedömt att 

planområdet därför så långt som möjligt bör undantas från sådan mark, i 

synnerhet bör inga byggrätter förläggas till sådan mark. I sammanhanget bör 

påpekas att om marken inte har erforderlig stabilitet kan erosion och i värsta fall 

skred inträffa men även andra problem kan uppstå som exempelvis att husgrunder 

sätter sig och sprickbildning sker, att dräneringen blir undermålig, att byggnader 

och anläggningar blir skeva eller drabbas av fukt- och mögelproblem eller att 

lokal översvämning kan ske vid kraftig nederbörd och snösmältning.  

 

Planbeskrivningen har också kompletterats med text under rubriken Teknisk 

försörjning/Dagvatten som redogör för infiltrationsmöjligheter och vad 

föroreningar har för inverkan och påverkan på vattenkvantiteter och kvaliteter i 

ytvatten och grundvattenmagasin.  

Planområdet har minskats ned. Marken norr om fastigheten Geijersholm 1:9 har 

undantagits. Granskningshandlingen omfattar endast fastigheten Geijersholm 1:9 

samt infartsväg och vägområde som tillhör den kommunägda fastigheten Hagfors 

1:37. Fortums fastighet Geijersholm 1:135 ingår ej längre i det aktuella 

planområdet (d.v.s. marken mellan kanalen och Gustavagården Geijersholm 1:9). 

Fortums synpunkt bedöms vara tillgodosedd. För Fortums fastighet gäller fortsatt 

byggnadsplan 17-X-299 från 1977, i vilken marken är planlagd som naturmark. 

Detta i sin tur innebär att frågan om strandskyddet och hur allmänheten har nyttjat 

strandremsan tidigare inte angår det nya planförslaget, och därmed bedöms 

länsstyrelsens synpunkt på kompletterande strandskyddsutredning inte behövas.  

 

Användningen har ändrats. Bostadsändamålet (B) kvarstår men användning C för 

centrumändamål har utgått och ersatts med användningarna O,K,Z1, som medger 

tillfällig vistelse (O), kontor (K) och icke störande verksamheter (Z1). Därmed 

bedöms lantmäteriets synpunkt att C inte är den mest lämpliga användningen vara 

beaktad. Hagfors kommun bedömer att användningarna B,O,K,Z1 är lämpliga. 

Dels eftersom anpassning lättare kan ske på ett varsamt sätt med hänsyn till 

befintlig byggnads egenskaper och dels riskerar användningarna inte alstra hög 

trafikbelastning, parkeringsbehov och störningar i lika hög utsträckning som C. 

Tillfällig vistelse möjliggör att en befintlig lägenhet i källarplan med små högt 

sittande fönster kan hyras ut för övernattning och liknande. Kontor ger flexibilitet 

att kunna hyra ut bostadslägenheter för kontorsverksamhet om efterfrågan på 

bostäder skulle minska. I källarplan finns lokaler som är lämpliga att hyra ut för 

icke störande verksamheter som inte medför betydande miljöpåverkan eller att 

gällande miljökvalitets normer ej överskrids för buller, vibrationer och utsläpp i 

vatten och luft.  

 

Tillåten byggnadshöjd på huvudbyggnaden har justerats och kompletterats. Ett 

krav från Länsstyrelsen har varit att justera högsta tillåtna byggnadshöjd för 
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befintlig huvudbyggnad enligt PBF kap 1 § 3. Eftersom befintligt byggnadsverk 

utgörs av tre sammansatta varierande byggnadskroppar som var och en har 

anpassats till terrängen varierar fasadernas höjder och de ingående 

byggnadskropparnas byggnadshöjder. Ett genomsnittligt värde på byggnadshöjd 

har räknats ut för varje enskild byggnadskropp. Nya egenskapsbestämmelser om 

högsta byggnadshöjd har införts. För västra byggnaden gäller (h1) = 4,7 meter 

(m), för mittersta byggnaden (h2) = 7,3 m och för östra byggnaden (h3) = 4,2 m.  

Ett nytt egenskapsområde (m1) har införts i nordvästra delen av planområdet där 

ett mindre markavsnitt med stabilitetskänslig mark konstaterats inom 10 meter 

från kanalen och som inte får belastas enligt PM geoteknik. Egenskapsområdet 

har försetts med bestämmelse (m1) - “Marken får inte belastas” och prickmark - 

“Marken får inte förses med byggnad”.  

 

Ett nytt egenskapsområde (ö) har införts som medger byggrätt för altan, altan med 

skärmtak eller inglasat uterum, i läge mot norr för att ta tillvara utsikten mot 

vattendraget. Egenskapsområdet har direkt anslutning till huvudbyggnaden 

(mittersta byggnadskroppen) och sträcker sig fram till tomtgränsen. 

Egenskapsområdet ligger inte inom den 10-meterszon närmast 

vattendraget/kanalen som medför risk för stabilitetsbrott.  

Egenskapsområdet med korsmark - “Marken får endast förses med 

komplementbyggnad”, har kompletterats med en egenskapsbestämmelse (h4) - 

“Högsta byggnadshöjd för komplement och tillbyggnader är 3.5 meter”. Därmed 

bedöms länsstyrelsens synpunkt ha tillgodosetts.  

Alla planbestämmelser på plankartan har försetts med hänvisningar till gällande 

lagrum i plan- och bygglagen.  

Plankartan är ritad på grundkartan. Grundkartan har uppdaterats enligt 

lantmäteriets yttrande avseende nya riktlinjer för grundkartor.  

I planbeskrivningen, rubrik Teknisk försörjning/El, telefon och It/Planförslag, har 

text införts att “Eventuell flytt eller skydd av ledningar ska initieras och bekostas 

av exploatören” och liknande text har införts under rubriken Fastighetsrättsliga 

frågor. Under Upplysningar har text införts att: “Fastighetsägaren ska i god tid 

före bygglovprövningen ta kontakt med PostNord för att planera postutdelningen 

och få lösningen godkänd”. Därmed bedöms även Skanovas och PostNords 

synpunkter ha tillgodosetts.  

Avsnittet Konsekvenser av planens genomförande har justerats.  

 

Bedömning  

Nästa skede är att kommunstyrelsen beslutar om granskning kan inledas.  

Hagfors kommuns bedömning är att ett genomförande av planen  

överensstämmer med såväl den gamla översiktsplanen (ej aktualitets förklarad) 

som med intentionerna i det nya översiktsplaneförslaget. Planen bidrar till att 

uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd miljö samt lokala miljömål i 
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Hagforsstrategin, bl. a mål 1. Befolkningsutvecklingen ska vara positiv, mål 2. 

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

öka och närma sig riksgenomsnittet samt mål 24. Alla hushåll och företag ska ha 

möjlighet till bredband om minst 100Mbit/s. Hagforsstrategin går ut på att stärka 

Hagfors sju styrkor, bl. a Kulturens arv och Modigt fôlk som ingår i det 

prioriterade området Livsmiljö åt alla. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-08-24 

Planbeskrivning granskningshandling daterad 2021-07-21.  

Plankarta med grundkarta granskningshandling daterad 2021-07-21. 

Samrådsredogörelse daterad 2021-04-19..  

PM-geoteknik daterad 2021-06-01 (underlag till granskningshandling).  

Tidigare beslut  

Beslut om planbesked § 81, 2019-10-01.  

Beslut om samråd § 4, 2021-01-26.  

Tidigare beslutade handlingar  

Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2020-09-25. 

Fastighetsförteckning/samrådskrets upprättad 2021-02-22.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad 2021-04-19 

(enligt plan- och bygglagen kap 5 § 17) och granskningshandlingar daterade 

2021-07-21 tillhörande FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR 

GUSTAVAGÅRDEN (Geijersholm 1:9 samt del av 1:37 i Hagfors kommun, 

samt att granskning ska ske i enlighet med plan och bygglagen kap 5, §§ 18-25 

(2010:900).  

 

Beslutet skickas till: 

mie.ostlund@gmail.com  

daniel@sbkvarmland.se  

marielle@sbkvarmland.se  

pernilla.spetz@fortum.com  

miljo.bygg@hagfors.se  

louise.sjoholm@hagfors.se  

hakan.finnkvist@hagfors.se  

ricardo.archer@hagfors.se  

emil.florell@hagfors.se  

liisa.larsson@hagfors.se  

annika.ekblom@hagfors.se   



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 29/49 

  

2021-08-31 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS/2021:421 

§ 63 - Beslut om revidering av badpriser att gälla från 

och med 2021-09-01  

I samband med att badhuset skall öppna efter renoveringen och en ny 

entreprenör skall tillträda har badpriserna för besökare setts över.  

 

Kategori Nuvarande pris 

(kr) 

Förslag nytt pris 

(kr) 

Jmf Torsby 

(kr) 

Bad Vuxen 45 60 60 

Bad pensionär 35 40 40 

Bad Ungdom 7-17 

år 

30 40 40 

Bad barn 0-6 år 10 20 30 (2-6 år) 

 

Årskort familj 1300 2000 Finns ej 

Årskort Vuxen 800 1200 1200 

Årskort 1 Vuxen+1 

barn 

900 Utgår Finns ej 

Årskort Ungdom 600 800 800 

Årskort Pensionär 600 800 800 

 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-08-24 

Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner reviderade badpriser att gälla från och med 

2021-09-01.  

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se 

  

mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS/2020:15 

§ 64 - Svar på motion - Ring en Hagfôrsing  

Upplevelsen av kommunen och bilden av kommunen sedd utifrån är oerhört 

värdefull för att vi långsiktigt ska få en positiv utveckling. Sedan får givetvis inte 

verkligheten vara en helt annan än den bild vi försöker ge, d v s marknadsföring 

kan inte påklistrad får då blir den snart genomskådad. Den viktigaste 

marknadsföringen för kommunen är därför de egna kommuninvånarna. Vi 

tillsammans äger och skapar bilden av vår kommun. Motionärerna har därför helt 

rätt i tanken med sitt förslag.  

Det konkreta förslaget att inrätta ett särskilt telefonnummer dit man ringer och får 

tips från en Hagfôrsing bedömer vi dock som svårt att genomföra. Precis som 

motionärerna skriver genomfördes en liknande funktion nationellt Svenska 

Turistföreningen. Detta nationella projekt genomfördes under c:a 2,5 månader 

2016. Det upplevdes som lyckat men någon fortsättning har inte genomförts. 

Nationellt finns ett bra underlag för att lösa både de tekniska krav som ställs för 

att kunna genomföra detta och att “bemanna” med svarande på ett bra sätt.  

Tekniskt kan vi säkert finna en lösning även lokalt. Den stora utmaningen bedöms 

vara att organisera upp bemanning och kommunikation. Trots de positiva 

tankarna bakom är vi mycket tveksamma till att prioritera resurser till det.   Ett 

alternativ vi tittar på inför nästa års sommarsäsong är att vi via en eller flera av 

våra kommunikationskanaler samlar in och presenterar enskilda invånares 

personliga tips och smultronställen. I det här läget föreslår vi därför att vi inte 

utreder förslaget ytterligare.   
  

Handlingar i ärendet 

Utvecklingsenhetens skrivelse 2021-08-17 
Centerpartiets motion - Ring en Hagfôrsing 2020-11-13 

Förslag till beslut 

Motionen avslås.  

Beslutet skickas till: 

Centerpartiet Hagfors 

Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se   

mailto:lars.satterberg@hagfors.se
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Dnr KS/2021:15 

§ 65 - Svar på motion - Lönebonus till personalen i 

äldreomsorgen  

Coronapandemin fick sitt inträde i Hagfors under våren 2020. Våra verksamheter 

har sedan dess på olika sätt anpassat sig utifrån nya regelverk och förutsättningar 

för att förhindra att smitta tar sig in i verksamheterna och, om smitta tar sig in 

trots förebyggande åtgärder, arbeta för att förhindra ytterligare smittspridning. En 

stor mängd information har hanterats och våra verksamheter har snabbt ställt om 

och bland annat utformat nya rutiner och arbetssätt, skapat nya former för möten 

och skapat plattformar för information, hanterat skyddsutrustning, leda- utbilda- 

arbeta på distans, nya städ- och tvättrutiner osv. Dialogen har varit i fokus och ett 

fint samarbete såväl inom som mellan enheter och avdelningar har varit en 

grundförutsättning för att lyckas driva verksamheten framåt. 

Upplevelsen av arbetsmiljön inom Hagfors kommun har mätts årligen sedan 

2012. Under 2019 gav medarbetarna inom Individ- och omsorg ett gott betyg till 

arbetsmiljön med ett medelvärde på 3,99 på en femgradig skala. För år 2020 

under rådande pandemi ger medarbetarna ett betyg på 4,02 på en femgradig skala. 

I undersökningen inkluderas frågor såsom rimlig arbetsbelastning (3,78), känner 

arbetsglädje (3,97), kan hantera stress (3,84) och en god fysisk arbetsmiljö (3,16). 

Siffrorna inom parentes avser 2020 års mätning. 

Under december fick vi ett utbrott med stor smittspridning på boendena Lillåsen 

och Häggården. Medarbetare och chefer arbetade hårt under denna tid samtidigt 

som den egna oron också var stor. Ett gediget arbete lades ner under denna tid och 

personalförsörjningen var central där flera medarbetare fick byta ordinarie 

arbetsställe och arbetstider för att kunna säkerställa de vakanser som uppkom.  

Våra gällande avtal rymmer extra ersättning för såväl förskjuten arbetstid till 

ersättning för extratid utöver ordinarie schema.  Våren 2020 utdelades en 

påskgåva om 200 kronor till all personal och i december 2020 en julklapp om 500 

kronor. Ytterligare 500 kronor utdelades 2021 i påskgåva till all personal, för att 

visa uppskattning för det fina arbete som lagts ner under denna tid. 

Pandemin är inte över, smittan kvarstår i vårt samhälle, och vi behöver fortsatt 

arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra att smittan åter får fäste i våra 

verksamheter. Alla medarbetare inom samtliga verksamheter har hanterat och 

hanterar fortfarande pandemin utifrån sin roll och uppdrag. Därför ser vi 

svårigheter med att ge riktade ersättningar till medarbetare inom äldreomsorgen.  

Handlingar i ärendet 

Personalchefens tjänsteskrivelse 2021-08-24. 

Vänsterpartiets motion 2021-03-24 

§ 25, kommunfullmäktiges protokoll 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Beslutet skickas till: 

Personalenheten 

Vänsterpartiet  
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Dnr KS/2018:258 

§ 66 - Utveckling av Hagforsparken  

Hagforsparken har under flera år i stor utsträckning varit oanvänd och efterhand 

har också byggnader m.m. förfallit. Under de senaste åren har flera diskussioner 

förts kring parkens framtid. Under 2018-2019 genomfördes en medborgardialog 

kring området vid Hagfors Folkets Park. Utifrån den gjordes en sammanställning 

av inkomna synpunkter. Efter det tillsattes en tillfällig fullmäktigeberedning för 

att fortsätta dialogen. Inget egentligt nytt kom fram i denna.  

Internt i kommunen har sedan arbetet fortsatt och det finns bl. a ett uppdrag att se 

på möjligheterna att ordningställa ställplatser i området. Den fortsatta 

utvecklingen ska också tänka in de synpunkter som lämnats i samband med 

medborgardialogen och beakta ungdomsperspektivet. 

En översiktlig bedömning har gjorts över statusen på de byggnader som finns i 

parken och flertalet bedöms med rimliga insatser kunna behållas.  Den byggnad 

som är i sämst skick är parkserveringen och här är rivning sannolikt den troligaste 

lösningen. 

I samband med beslutet om budget för 2022-2024 har särskilda pengar avsatts för 

upprustningen/utvecklingen av parken. Vissa saker behöver utredas ytterligare 

innan större insatser görs medan andra mindre åtgärder kan påbörjas redan i år. 

Detta förutsätter dock att särskilda pengar avsätts för det. Eftersom 

Covidpandemin omöjliggjort större evenemang i år finns ett förslag om att 

omprioritera 200 000 kronor från dessa för att starta upp insatser redan i år. En 

grundförutsättning som måste göras är att dagens el-abonnemang som är 

gemensamt med Hotell Monica delas upp i två. Andra delar som kanske kräver 

mindre förberedelser är att se över stängsel och vad som krävs för att få igång 

ställplatser till sommarsäsongen 2022. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingschefens tjänsteskrivelse 2021-08-24. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att vidta åtgärder så att ett 

separat el-abonnemang ordnas för Hagforsparken. 

2. Utvecklingsenheten får i uppdrag att tillsammans med 

samhällsbyggnadsavdelningen ta fram en plan för vad som krävs för att 

ställplatser ska vara färdiga för nyttjande till 1 juni 2022. Alternativa 

ambitionsnivåer kring gråvatten, latrin och färskvatten ska redovisas för 

ställningstagande i december 2021. 
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3. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att se över stängsel med 

inriktning att ta bort det som inte bedöms ha betydelse för säkerhet eller 

liknande. 

4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att till 1 april sammanställa 

renoveringsbehov och kostnadskalkyl för befintliga byggnader där 

huvudscenariot är att parkserveringen rivs medan övriga i huvudsak bibehålls 

och rustas om det bedöms som tekniskt och ekonomiskt rimligt. 

5. Utvecklingsenheten får i uppdrag att tillsammans med 

samhällsbyggnadsavdelningen och i samverkan med externa aktörer ta fram 

ett samlat förslag kring utformning och innehåll i övrigt. Förslaget ska 

återredovisas under första halvåret 2022. 

6. För att påbörja arbete redan 2021 godkänns att 200 000 kronor avsatta för 

Svenska Rallyt omprioriteras till åtgärder i Hagforsparken. 

Beslutet skickas till: 

Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se   

mailto:lars.satterberg@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS/2021:423 

§ 67 - Inriktning resurser för evenemang  

Utvecklingsenheten har idag ansvaret för genomförandet av de större externa 

evenemangen. Under pandemin har det inte varit möjligt att genomföra dessa. Det 

största enskilda evenemanget är Svenska Rallyt som ställdes in i år och som vi nu 

vet kommer att flytta från Värmland. I budgeten har utvecklingsenheten 500 tkr 

avsatt för samarbetsavtalen med rallybolaget. Detta har redovisats i underlaget för 

budgetarbetet 2022-2024. I den budget som kommunfullmäktige fastställde finns 

dessa pengar kvar och ska nyttjas för andra evenemang som bidrar till 

kommunens attraktivitet och utveckling. 

Inriktningen för dessa arrangemangspengar bör vara att de ska locka besökare till 

Hagfors. För vår handel och besöksnäring inkl. restauranger är evenemang som 

bidrar till gästnätter det som ger störst effekt.  

I nuläget finns ett större fast arrangemang, Klarälvsloppet, som till uppfyller dessa 

kriterier. Klarälvsloppet arrangeras av bolaget bakom Svenska Rallyt och 

delfinansieras av de berörda kommunerna samt regionen. Loppet har över tid 

utvecklats. Inte minst har elit inom långlopp attraherats eftersom det är en del av 

Visma Ski Classics Challenger och att det är seedningsgrundande för Vasaloppet. 

Fortfarande finns mycket kvar att jobba med för att ytterligare utveckla 

arrangemanget och inte minst finna andra aktiviteter runt huvudarrangemanget 

som gör att deltagare och åskådare gärna kommer och övernattar innan starten 

går. Det är därför ett bra arrangemang som vi bör fortsätta stödja och utveckla 

tillsammans med andra aktörer. Tanken är därför att 100 000 kronor avsätts för 

detta samarbete både i år och kommande år. 

För övriga delar är tanken att vi som kommun ska söka samarbeten med 

förenings- och näringslivet för att utveckla arrangemang. Enskilda företags 

arrangemang som i sig bygger på rent kommersiell grund kan dock inte bli 

aktuella utan det ska bidra brett. En naturlig samarbetspartner på näringslivssidan 

är näringslivsföreningen Hela Hagfors.  

När det gäller mindre arrangemang och aktiviteter som främst riktar sig till 

boende i kommunen eller i närområdet finns andra anslag inom 

utvecklingsenhetens budget. 

Med tanke på att rallyt ställdes in i år så återstår 400 000 kronor av årets anslag, 

då vi fortsatt lever med restriktioner och stor osäkerhet inför resten av 2021 

bedömer vi att dessa pengar sannolikt inte kommer att nyttjas i år. Förslaget är 

därför att dessa omdisponeras till andra insatser som på sikt bidrar till att stärka 

kommunens attraktivitet och besöksnäring. Tanken är att hälften omdisponeras 

för att påbörja insatser i Hagforsparken (beskrivs även i separat ärende) och att 

resterande 200 000 kronor t ex kan användas för att rusta eller utveckla insatser 

som stärker påbörjat arbete inom vandrings- och cykelturismen. Ett sådant arbete 
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pågår vid Värmullsåsen, inom projektet Biking Värmland, där har en led för 

endurocykling anlagts. Intresset för denna är stort men det är relativt krävande 

cykling och om denna kompletteras med kortare och enklare rutter ökar det 

förutsättningarna för fler besökande t ex från familjer.  

Handlingar i ärendet 

Utvecklingschefens tjänsteskrivelse 2021-08-24 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

Klarälvsloppet beviljas ett bidrag på 100 000 kronor per år 2021 och 2022. 

Inom utvecklingsenhetens budget avsätts fr.o.m. 2022 400 000 kronor till 

arrangemang med inriktningen att det ska attrahera externa besökare. 

 

För 2021 omprioriteras 400 000 kronor från pengarna som avsatts för Svenska 

Rallyt till åtgärder som stärker kommunens attraktivitet och besöksnäring. 

 

Beslutet skickas till: 

Utvecklingschef lars.satterberg@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se   

mailto:lars.satterberg@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS/2021:20 

§ 68 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2021-08-31 

2021:3 

Miljö- och byggnämnden, Inplacering i avgiftsgrupp livsmedelskontroll, 

Ullenverket, Risberg 1:23, 2021-06-01, 2021:2387 

Transportstyrelsen, Statistik utfärdade/betalda p-anmärkningar Maj 2020-april 

2021, 2021-06-01, 2021:2388 

Boverket, Handledning Miljömålsenkäten 2021, 2021-06-01, 2021:2396 

Boverket, Överblick Miljömålsenkäten 2021, 2021-06-01, 2021:2397 

Länsstyrelsen Värmland, Sammanfattning info från klimatanpassningsprojektet 

längs Klarälven - Klimatanpassning med ett helhetsperspektiv i Klarälvsområdet 

C5a, 2021-06-01, 2021:2399 

Personuppgift, Ang. papperskorgar i Blinkenbergsparken, 2021-06-01, 2021:2403 

Personuppgift, Svar på önskemål om lekplats i Geijersholm, 2021-06-01, 

2021:2404 

Tyréns, Inspektion spänger vandringsleder, 2021-06-01, 2021:2405 

Personuppgift, Ang. dike i Höje, 2021-06-01, 2021:2407 

Personuppgift, Önskemål om brygga/båtangörningsplats vid Råda rastplats, 2021-

06-01, 2021:2410 

Trafikverket, Samrådsremiss för vägplan och tillståndsansökan vattenverksamhet 

för Riskreducerande åtgärder Klarälvdalen, väg 62, 931 och 957 i Torsby och 

Hagfors kommuner, 2021-06-01, 2021:2411 

Trafikverket, Missiv Avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning av 

revidering av gällande nationell plan för transportsystemet, 2021-06-01, 

2021:2413 

Skogssällskapet, Förvaltning av skog i Hagfors kommun - info till KLU 2021-06-

01, 2021-06-01, 2021:2414 

Återställlningar Ekshärad - Bastuvägen, 2021-06-01, 2021:2415 

Personuppgift, Hög trafikfarlig häck Ekendals väg 5, Hagfors, 2021-06-07, 

2021:2525 

Personuppgift, Svar på Önskemål om brygga/båtförtöjningsplats vid Råda 

rastplats, 2021-06-07, 2021:2528 

Svensk vindenergi, Stora Enso ny medlem i Svensk Vindenergi, 2021-06-07, 

2021:2535 

Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Köket ÄBC, Hagfors 2:53, 

2021-06-08, 2021:2554 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Kalkning vecka 23 i Torsby kommun, Hagfors 

kommun samt Filipstad kommun, 2021-06-08, 2021:2557 
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Personuppgift, Ang. höga hastigheter på Rallvägen ner till sjön Värmullen, 2021-

06-08, 2021:2558 

Personuppgift, Svar ang. vägbom till sommarstugan, 2021-06-08, 2021:2563 

Integritetsskyddsmyndigheten, Vägledning vid kamerabevakning 2021, 2021-06-

10, 2021:2648 

Länsstyrelsen Värmland, Information om LONA-dagarna 2021, 2021-06-10, 

2021:2649 

Utredning av olycka avloppsreningsverk, 2021-06-10, 2021:2650 

Lennart Lefverström, M 5160-20 - Yttrande till tingsrätten ang. mål om 

vattenleverans Stationsvägen, Uddeholm, 2021-06-14, 2021:2661 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Båtkalkning v 24 i Hagfors kommun, 2021-

06-14, 2021:2664 

Energirådgivare Forshaga, Hagfors, Kil, Munkfors, Sunne och Torsby, 

Mötesprotokoll210608, 2021-06-14, 2021:2666 

Utredning av olycksfall Lappkärr, 2021-06-14, 2021:2679 

Personuppgift, Önskemål om plats för turister att tömma latrin och gråvatten, 

2021-06-15, 2021:2681 

Rådastrands camping, Ang. nedskräpning mm vid Rådastrand, 2021-06-16, 

2021:2686 

Enkätsvar om digitalisering av detalj- och översiktsplaner, 2021-06-18, 

2021:2756 

Ang. Glass och snacksförsäljning vid Rådastrand, 2021-06-18, 2021:2758 

Personuppgift, Önskemål om farthinder på Norrings väg mellan Coop och 

hängbron, 2021-06-18, 2021:2759 

Personuppgift, Personuppgift, St z, Problem med vattenskoteråkning i Uvån, 

Uddeholm, 2021-06-18, 2021:2760 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Spridningskalender kalkning Hagfors 

kommun 2021, 2021-06-18, 2021:2761 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Kalkning 2021_2022_2023_2024 preliminära 

budgetsiffror, 2021-06-18, 2021:2762 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Spridningskalender kalk Båt 2021, 2021-06-

18, 2021:2763 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Hagfors Kommun kalk spridning 2021, 2021-

06-18, 2021:2764 

Naturvårdsverket, Information om uppsägning av avtal avseende digital lösning 

för medelstora förbränningsanläggningar, 2021-06-18, 2021:2766 

Trafikverket, Presentation regionala dialogen om nästa nationella plan för 

transportsystemet, 2021-06-18, 2021:2767 

Länsstyrelsen Värmland, Bostadsmarknadsenkäten 2021 - info från möte med 

kommunerna, 2021-06-18, 2021:2772 

Myndigheten för digital förvaltning, Tillgänglighetsrapport - Förenklad 

övervakning kommunens hemsida (2021-960), 2021-06-21, 2021:2778 
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Svar på frågor om vattenskoter, 2021-06-21, 2021:2793 

Sveriges Vatten och vindkraftskommuner och regioner, INSTÄLLD FYSISK 

ÅRSSTÄMMA FSV i Gällivare 2021-08-19--20, 2021-06-21, 2021:2797 

Personuppgift, Önskemål om ännu fler bänkar o papperskorgar i 

Blinkenbergsparken, 2021-06-21, 2021:2798 

Personuppgift Fråga om tomt att köpa för byggande av timmerstuga, 2021-06-21, 

2021:2800 

Personuppgift, Ang. köp av tomt Ekshärads-Råda 1:136, 2021-06-21, 2021:2803 

Boverket, Svar på enkät om digitalisering av detalj- och översiktsplaner, 2021-06-

21, 2021:2805 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Båtkalkning v 25, 2021-06-21, 2021:2807 

Personuppgift, Svar tomt sökes i Värmland! 2021-06-21, 2021:2808 

Svar ang. soffor o papperskorgar i Blinkenbergsparken, 2021-06-22, 2021:2819 

Ang. Farthinder på Norrings väg mellan Coop och hängbron, 2021-06-22, 

2021:2820 

SKR, Meddelande från styrelsen - Förbundsavgiften 2022 till SKR, 2021-06-22, 

2021:2843 

Transtema, Åtgärdade arbeten i Ekshärad (Hagfors kommun), 2021-06-22, 

2021:2844 

Transtema, Bilder åtgärder Ekshärad (E1, 2021-06-22, 2021:2845 

Transtema, Bilder åtgärder Ekshärad (Stugvägen E1, 2021-06-22, 2021:2846 

Transtema, Bilder åtgärder Ekshärad (Burkåsvägen + Bastuvägen), 2021-06-22, 

2021:2847 

Transtema, Bilder åtgärder Ekshärad (E1, 2021-06-22, 2021:2848 

Arbetsmiljöverket, Information om avslutat ärende, olycka Lappkärr, 2021-06-28, 

2021:2933 

Anonym Anonym, Önskemål om borttagande av lupiner på kommunal mark, 

2021-06-28, 2021:2936 

Personuppgift, Önskemål om gräsklippning på gamla lekplatsen på Granvägen, 

Ekshärad, 2021-06-28, 2021:2937 

Region Värmland, Ny rapport – Sex år med smart specialisering i Värmland 2015 

- 2020, 2021-07-01, 2021:3008 

Svar på Önskemål om att nedlagda lekparken vid Granvägen i Ekshärad klipps, 

2021-07-01, 2021:3009 

Bertling Enviro AB, Ang. insamling och återvinning av returpapper, 2021-07-05, 

2021:3028 

Personuppgift Svar på fråga om badstege vid badplatsen i Uvanå, 2021-07-05, 

2021:3029 

Personuppgift Fråga om var man får köra vattenskoter i kommunen, 2021-07-05, 

2021:3030 

Personuppgift Fråga om varför ingen badstege på bryggan i Uvanå, 2021-07-05, 

2021:3031 
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Länsstyrelsen Värmland, Hitta rätt i VISS, informationsutbildning, 2021-07-05, 

2021:3032 

Energirådgivare Forshaga, Hagfors, Kil, Munkfors, Sunne och Torsby, 

Halvårsredovisning Hagfors jan-juni 2021, 2021-07-05, 2021:3033 

Personuppgift, Önskemål om trädgårdsbevattning från sjön i Sund, 2021-07-05, 

2021:3036 

Personuppgift, Önskemål om badplats för hund, 2021-07-05, 2021:3038 

Skatteverket, Extern integration mot SKV och KFM-Planerade förändringar 

hösten 2021, 2021-07-05, 2021:3041 

Personuppgift, Svar på önskemål om hundbadplats, 2021-07-12, 2021:3143 

Initiativtagare till Upprop för det svenska landskapet, KS ordförande om 

vindkraft, 2021-07-14, 2021:3148 

Initiativtagare till Upprop för det svenska landskapet, Svk Jämtlands Tidning, 

2021-07-14, 2021:3149 

Personuppgift, Önskemål om laddstolpar i kommunen, 2021-07-14, 2021:3150 

SVAR Önskemål om laddstolpar i Hagfors, 2021-07-14, 2021:3151 

Miljö- och byggnämnden, Tillsyn av strandbad Sörby badplats, Sörby 1:210, 

2021-07-19, 2021:3181 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, INBJUDAN till årsstämma 2021-

08-19, 2021-07-19, 2021:3184 

Personuppgift, Ang. önskemål om nedtagning av träd mellan Såningsvägen och 

Sjövägen, 2021-07-19, 2021:3187 

Personuppgift, Önskemål om att kommunen ska ta bort sly vid rastplats 

Edsforsen, 2021-07-19, 2021:3188 

Personuppgift, Ang. flaggstång i Blinkenbergsparken, 2021-07-19, 2021:3189 

Global Assett Sweden, Svar ang. vattenavstängning, 2021-07-19, 2021:3194 

Personuppgift, Ang. avverkning Klarälvens strand, 2021-07-19, 2021:3195 

Personuppgift, Ang. hundar på badplats, 2021-07-19, 2021:3196 

Personuppgift, Önskemål om röjning vid badplatsen i Lidsbron, 2021-07-19, 

2021:3197 

Personuppgift, Önskemål om upprustning av badplatsen vid Gröcken, 2021-07-

19, 2021:3199 

Personuppgift, Fråga om Sundbron, 2021-07-19, 2021:3201 

Protector försäkring, Skadenr PRO-1033110 - ang. träd som skadat fastighet, 

2021-07-19, 2021:3207 

Svar på fråga om röjning vid badplatsen Lidsbron, 2021-07-22, 2021:3222 

Svar ang. önskat hundförbud på badplatser, 2021-07-22, 2021:3223 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Båtkalkning i Hagfors kommun v 29, 2021-

07-22, 2021:3225 

Länsstyrelsen Värmland, Ändrad tidpunkt för mätning av 

bakgrundsstrålning(18216775), 2021-07-22, 2021:3227 

Uvanå byalag, Önskemål om vintersandlåda i Uvanå, 2021-07-22, 2021:32 
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Svar på önskemål om sjövattenbevattning i Sund, Hagfors, 2021-07-22, 

2021:3231 

Personuppgift, Ag. båtar o vattenskotrar i Lakenesjön, 2021-07-22, 2021:3232 

Personuppgift Önskemål om röjning längs Rådasjön mellan bron över Årosälven 

och Rådastrands camping, 2021-07-22, 2021:3233 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Protokoll 210306, 2021-07-23, 2021:3235 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Protokoll 210511, 2021-07-23, 2021:3236 

Länsstyrelsen Värmland, Regionalt betydelsefulla vattenresurser, 2021-07-26, 

2021:3237 

Personuppgift, Ang. vattenbrunn mm på Stjärsforsvägen123, 2021-07-26, 

2021:3239 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Båtkalkning i era kommuner v 30, 2021-07-

27, 2021:3242 

Personuppgift, Ang. otillåten användning av allmän mark, Sunnemo 4:1, 2021-07-

27, 2021:3245 

Personuppgift, Frågor från Fiskevårdsföreningen i Lakene, 2021-07-27, 

2021:3246 Global Assett Sweden, Ang. vatten, Stationsvägen 1, 2021-07-27, 

2021:3247 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Båtkalkning vecka 28, 2021-07-27, 2021:3248 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Protokoll presidiemöte 2021-03-16, 2021-07-

27, 2021:3250 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Årsmötesprotokoll 2021-06-02, 2021-07-27, 

2021:3251 

Transportstyrelsen, Statistik utfärdade och betalda P-anmärkningar 2007-2106, 

2021-07-27, 2021:3252 

Länsstyrelsen Värmland, Beslut om bifall med villkor(18268403) Förläggning av 

ledning mellan Lillbergsheden och Säterängen, 2021-07-27, 2021:3253 

Personuppgift, Förslag på ställplats i Hagfors för husbilar, 2021-08-03, 2021:3280 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Karta Sunne Hagfors 20210803, 2021-08-03, 

2021:3282 

Värmlands läns Kalkningsförbund, koordinater räddningstjänst 20210803, 2021-

08-03, 2021:3283 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning Hagfors kommun, 2021-

08-03, 2021:3284 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Båtkalkning v 31 i Hagfors och Filipstad 

kommuner, 2021-08-03, 2021:3285 

Per Johansson Personuppgift Persson, Önskemål om röjning utefter Uvåns strand 

mellan badplatsen Gata ner till Vinkelbron, 2021-08-03, 2021:3290 

Protector försäkring, Ang. försäkringsärende PRO-1033110 Träd ramlat på 

fastighet, 2021-08-03, 2021:3292 

Miljö- och byggnämnden, Tillsyn av strandbad - Sundsjön, 2021-08-05, 

2021:3298 
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Personuppgift, Svar på förslag om ställplatser för husbil/husvagn, 2021-08-05, 

2021:3301 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning lista Sunne Hagfors 

20210804, 2021-08-05, 2021:3303 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Karta Sunne Hagfors20210804, 2021-08-05, 

2021:3304 

Värmlands läns Kalkningsförbund, koordinater räddningstjänst 20210804, 2021-

08-05, 2021:3305 

Anmälan nedfallen telefonstolpe på Filarevägen, Ärende 34943273, 2021-08-05, 

2021:3306 

Personuppgift, Klagomål toalett Brattfallet, 2021-08-05, 2021:3308 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Kalkning Hagfors 210807, 2021-08-09, 

2021:3315 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 20210807 karta Torsby-Hagfors 2021-08-07, 

2021-08-09, 2021:3316 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 20210807 lista Torsby Hagfors 20210807, 

2021-08-09, 2021:3317 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning 210809, 2021-08-09, 

2021:3318 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 20210809 Lista Hagfors Torsby Sunnemo, 

2021-08-09, 2021:3319 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 20210809 karta Hagfors båda team, 2021-08-

09, 2021:3320 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 20210809 Koordinater Rtj, 2021-08-09, 

2021:3321 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning måndag den 9 augusti, 

2021-08-09, 2021:3322 

Personuppgift, Önskemål om iordningställande av vägen ner mot Åsarnabadet, 

2021-08-09, 2021:3323 

Miljö- och byggnämnden, Tillsyn badplatsen Lidsbron, 2021-08-09, 2021:3327 

Miljö- och byggnämnden, Tillsyn badplatsen Åsarnabadet, 2021-08-09, 

2021:3328 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning 20210810, 2021-08-10, 

2021:3331 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 20210810 Hagfors Lista, 2021-08-10, 

2021:3332 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 20210810 karta Hagfors båda team, 2021-08-

10, 2021:3333 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 20210810 koordinater trj, 2021-08-10, 

2021:3334 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 20210810 Hagfors Torsby Lista, 2021-08-10, 

2021:3335 
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Telia, Ärende 34943273, nedfallen telestolpe Blinkenberg, 2021-08-10, 

2021:3336 

Miljö- och byggnämnden, Tillsyn av strandbad - Rådastrand, Gatabadet,  

Lemundtjärn, Risfallet och Uddeholmsbadet, 2021-08-11, 2021:3348 

Lars-Ove Hagell, Fråga om väg ner till Edsforsens kraftverk i Gunnerud, 2021-

08-11, 2021:3349 

Svar på fråga om tömningsplatser för latrin och gråvatten från husbilar o 

husvagnar, 2021-08-12, 2021:3354 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 210813 koordinater rtj, 2021-08-13, 

2021:3359 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning 210813 lista sista rutt, 

2021-08-13, 2021:3360 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 20210813 Karta sträcka Molkom -Filipstad 

hela, 2021-08-13, 2021:3361 

Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning 20210813 Karta sträcka 

Molkom -Filipstad hela, 2021-08-16, 2021:3369 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 210813 lista sista rutt, 2021-08-16, 2021:3370 

Värmlands läns Kalkningsförbund, 210813 koordinater rtj, 2021-08-16, 

2021:3371 

SLU, Urban viltförvaltning – kommunala behov och åtgärder för att begränsa 

viltrelaterade problem, 2021-08-16, 2021:3372 

Energimarknadsinspektionen, Begäran om yttrande angående 2020-100145 - 

Höjning av högsta tillåtna spänningsnivå från nuvarande 24 kV till 36 kV runt 

Uvanå i Hagfors kommun, 2021-08-16, 2021:3376 

Höje vägsamfällighet, 20210815_144338, 2021-08-18, 2021:3395 

Höje vägsamfällighet, Önskemål om att kommunen ska sköta enskilda vägen i 

Höje, 2021-08-18, 2021:3396 

Höje vägsamfällighet, 20210815_143103, 2021-08-18, 2021:3397 

Höje vägsamfällighet, 20210815_150512, 2021-08-18, 2021:3398 

Kattarina Hjern, Önskemål om införande av Byapeng, 2021-08-19, 2021:3421 

Wermland Pride, Fråga hur kommunen uppmärksammar Wermland Pride 4 sept,  

2021, 2021-08-23, 2021:3519 

One-Nordic AB, Avbrott elleverans 210909 Ås, 2021-08-23, 2021:3523 

Personuppgift Önskemål om att kommunen uppför en OCR-bana (hinderbana), 

2021-08-23, 2021:3524 

Personuppgift, Önskemål om laddstolpar för elbilar inne i Hagfors, 2021-08-23, 

2021:3525 

SVAR på Önskemål om hinderbana i Hagfors, 2021-08-23, 2021:3527 

SVAR på Önskemål om laddstolpar i Hagfors, 2021-08-23, 2021:3528 

Region Värmland, Tidplan och anmälda till arbetsgrupper smart specialisering, 

2021-08-23, 2021:3529 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 44/49 

  

2021-08-31 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Transportstyrelsen, Statistik utfärdade och betalda P-anmärkningar augusti 2020 - 

juli 2021, 2021-08-24, 2021:3579 

Personuppgift Synpunkter på Halgåleden, 2021-08-24, 2021:3580 

 

KS/2009:14, Forshaga kommun, Kungörelse - Utställning av översiktsplan 

Forshaga kommun 2040, KS2021:3240 

KS/2009:243, Lantmäteriet, Underrättelse lagfart Stjärn 1:425, KS2021:2392 

KS/2011:215, Sunne kommun, FÖP Sunne tätort samrådsförslag lågupplöst, 

KS2021:3012 

KS/2013:11, Sture Sonebrink, Jan Nyman, Lars Kenneth Nyman, Bergvik Skog 

Väst AB, Nyttjanderättsavtal för vandringsled, Halgåleden, KS2021:3400 

KS/2015:153, Personuppgift, Exploateringsavtal avseende Råda rastplats 

färdigställt, KS2021:3034 

KS/2015:188, Värmlandsmetanol AB, Begäran om förlängning av avtal om 

industriavlopp mellan Hagfors kommun och Värmlandsmetanol AB, 

KS2021:3414 

KS/2018:114, Länsstyrelsen Värmland, Utvärdering av första omgången av 

miljööverenskommelser, KS2021:3198 

KS/2018:203, Tutemo vattenförening, Önskemål om att Hagfors Kommun tar 

över vattenföreningen, KS2021:3228 

KS/2019:194, Lantmäteriet, Överenskommelse fastighetsreglering Cykeln 1, 

Hagfors 2:5, 2:166, KS2021:2412 

KS/2019:213, Fortum Sverige AB, Avgränsningssamråd för utrivning av 

regleringsdamm, Stor-Ullen, Hagfors kommun, KS2021:2979 

KS/2019:213, Fortum Sverige AB, Samrådsunderlag avgränsningssamråd, Stor-

Ullen, KS2021:2980 

KS/2019:359, Gröckens FVOF, Yttrande Hagfors kommuns naturvårds- och 

friluftsplan, KS2021:2402 

KS/2019:359, Personuppgift, Fråga och svar på Reviderat underlag 

naturvårdsplanen, KS2021:2309 

KS/2019:359, Klarälvens vattenråd, Yttrande över förslag till naturvårds- och 

friluftsplan, KS2021:2566 

KS/2019:359, LRF Värmland, Anstånd - Naturvårds- och friluftsplan, 

KS2021:2574 

KS/2019:359, LRF Värmland, Yttrande Hagfors Naturvårds- och friluftsplan, 

KS2021:2654 

KS/2019:359, Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsens yttrande naturvårdsplanen, 

KS2021:2310 

KS/2019:359, Mellanskog Norra Värmland, Yttrande Hagfors kommun 

Naturvårds- och friluftsplan, KS2021:2573 
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KS/2019:359, Stora Enso, Remissvar Hagfors naturvårds- och friluftsplan 

20210607, KS2021:2567 

KS/2019:359, Sunne kommun, Yttrande över förslag till naturvårds- och 

friluftsplan, KS2021:2568 

KS/2019:359, Sändlista, Förlängd granskning Hagfors kommuns naturvårds- och 

friluftsplan till 7 juni, KS2021:2306 

KS/2019:359, Sändlista, Kungörelse förlängd granskning Naturvårdsplanen, 

KS2021:2308 

KS/2019:359, Sändlista, NVFP Del1 Mal och Strategier rättad, KS2021:2307 

KS/2019:359, Uddeholm AB, Remissvar Hagfors kommuns Naturvårds- och 

friluftsplan, KS2021:2565 

KS/2019:522, Vänersborgs tingsrätt, Förordnande aktförvarare mål M1203-21 

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende att riva ut befintlig bro och 

anlägga ny bro över Knoälven (Framsjöns utlopp) vid Gustavsfors, väg 843, 

KS2021:2432 

KS/2019:700, Förvaltningsrätten Karlstad, Karlstad FR 319-21 Slutligt beslut 

2021-08-02 Överklagan önskemål om hyresgaranti, KS2021:3281 

KS/2020:137, Personuppgift, Synpunkter på Fortums dammutrivning 

Föskeforsdammen - Grängen, KS2021:2400 

KS/2020:137, Personuppgift, Fråga ang. dammutrivning Föskeforsdammen - 

Grängen, KS2021:2534 

KS/2020:159, Förvaltningsrätten Karlstad, Karlstad FR 6899-20 Dom 2021-07-01 

(1) ang. överklagan Råda skola, KS2021:3027 

KS/2020:159, Lennart Lefverström , 6899-20, begäran om skyndsam behandling 

överklagan ombyggnation Råda skola, KS2021:2562 

KS/2020:159, Miljö- och byggnämnden, Slutbesked Bygglov för tillfällig åtgärd 

skola/förskola modulbyggnad, Råda skola, KS2021:3374 

KS/2020:248, Gatuavdelningen, Presentation historik och nuläge ombyggnad 

Hagforsvägen, Hagfors, KS2021:2527 

KS/2020:320, Trafikverket, Samverkansavtal Råda rastplats, Rastplats Rådasjön, 

KS2021:3037 

KS/2020:346, Torsby kommun, Granskning av fördjupad översiktsplan för 

Branäs Del I, KS2021:2829 

KS/2020:351, Personuppgift, Yttrande över inkomna handlingar rörande utrivning 

av dammen vid utloppet av sjön Lilla Ullen, Mål nr M2762-20 aktbil 54, 

KS2021:3446 

KS/2020:351, Vänersborgs tingsrätt , Vänersborgs TR M 2762-20 Aktbil 53, 

KS2021:3144 

KS/2020:351, Aktbilaga 52, mål nr 2762-20, KS2021:3094 

KS/2020:351, Aktbilaga 55, mål nr 2762-20, KS2021:3461 

KS/2020:351, Aktbilaga 56, mål nr 2762-20, KS2021:3495 
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KS/2020:353, Fortum Sverige AB, Inställt samrådsmöte Utrivning 

Sikforsdammen, KS2021:3226 

KS/2020:353, Angående rivning av dammen Sikforsen, KS2021:2752 

KS/2020:422, Region Värmland, Värmlandsstrategin är klar!, KS2021:2663 

KS/2020:502, Personuppgift, Svar på förslag om förstasida på hagfors.se, 

KS2021:3299 

KS/2020:508, Personuppgift, Svar på önskemål om förtroendemannaregister på 

hemsidan, KS2021:3352 

KS/2020:516, Personuppgift, Svar på förslag om digital lokalbokning, 

KS2021:3300 

KS/2020:543, Boverket, Beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler, pannbyte 

i Sunnemo Folkets hus, KS2021:2543 

KS/2020:548, Länsstyrelsen Värmland, Beslut prel. bidrag Hagfors 

Pollinatörsomställning gräsytor till ängTMP, KS2021:3145 

KS/2020:548, Länsstyrelsen Värmland, Receptsamling för biologisk mångfald i 

Park och trädgård med holkar, KS2021:3206 

KS/2021:104, Klarälvens vattenråd, Protokoll årsstämma KVR 2021, 

KS2021:2757 

KS/2021:11, Biking Värmland, Nyttanderättsavtal cykelled Hagfors 2:191, 

KS2021:3185 

KS/2021:11, Biking Värmland, Nyttjanderättsavtal cykelled Grinnemo 1:186, 

1:187, 1:188 samt 1:189, KS2021:3182 

KS/2021:11, Biogasbolaget, Substralavtal för mottagande av substrat till 

biogasproduktion, KS2021:2792 

KS/2021:11, EcoOnline , Dokumentgranskning och signering _ DocuSign 

Kemikaliesystem, KS2021:3051 

KS/2021:11, Lantmäteriet, Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder 

via Nationella geodataplattformen, KS2021:3179 

KS/2021:11, Avtal UPH 2018-03B Löpande fastighetsunderhåll Rörarbeten 

Hagfors kommun-Emperor Pipe AB, KS2021:2883 

KS/2021:11, Avtal UPH 2018-04B Löpande fastighetsunderhåll Elarbeten 

Hagfors kommun - El-Center Lennart Klarström AB, KS2021:2884 

KS/2021:11, Avtal UPH 2018-05A Löpande fastighetsunderhåll Byggarbeten 

Hagfors kommun - Ekshärads Byggservice AB, KS2021:2885 

KS/2021:11, Avtal UPH 2018-05C Löpande fastighetsunderhåll Byggarbeten 

Hagfors Byggservice i Geijersholm AB AB, KS2021:2886 

KS/2021:11, Avtal UPH 2018-14 Städning av administrativa lokaler Hagfors 

kommun - Städtjänst i Värmland AB, KS2021:2888 

KS/2021:11, Avtal UPH 2018-24A Löpande fastighetsunderhåll Målningsarbeten 

Hagfors kommun - Rikard och Jan måleri i Hagfors AB, KS2021:2887 

KS/2021:17, Luftfartsverket, Ansökan om översyn ESOH Hagfors Conventional 

Procedures RWY18/36., KS2021:2437 
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KS/2021:17, Luftfartsverket, ESOH Ansökan om översyn C P RWY18 36 2021 

06 02, KS2021:2438 

KS/2021:17, Länsstyrelsen Värmland, Beslut om bifall med villkor anlägga 

trumma samt rensning av dike på del av fastigheten Råda 1:262, Hagfors 

flygplats, KS2021:2765 

KS/2021:17, Regeringskansliet, Notifiering av beslut, KS2021:3040 

KS/2021:17, Trafikverket, Ekonomisk uppföljning 2020 för Hagfors flygplats, 

KS2021:3516 

KS/2021:17, Trafikverket, Inbjudan Samråd inför upphandling av flygtrafik 

perioden 2023-2027, KS2021:3581 

KS/2021:17, Trafikverket, Save the date_ 2 september 2021 Samråd inför nästa 

upphandlingsperiod 2023-2027 flyget, KS2021:2667 

KS/2021:17, Transportstyrelsen, Accepterad åtgärdsplan, KS2021:3178 

KS/2021:17, Transportstyrelsen, Audit Rapport, KS2021:3177 

KS/2021:17, Transportstyrelsen, Beslut om flygprocedur vid Hagfors flygplats, 

KS2021:2569 

KS/2021:17, Transportstyrelsen, Fastställd åtgärdsplan (CAP) VK AGA TSL 

2021-839 2021 05 05, KS2021:3176 

KS/2021:17, Transportstyrelsen, TSL 2020-6147 Beslut RNP36 ESOH, 

KS2021:2570 

KS/2021:17, Transportstyrelsen, Åtgärdsplan (CAP) Vk AGA 2021 05 05 

Hagfors flygplats, KS2021:2408 

KS/2021:232, Personuppgift Hörsamma UNESCO_s Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass! KS2021:2768 

KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass! KS2021:3203 

KS/2021:232, Personuppgift Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass2! KS2021:3050 

KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass!1, KS2021:2435 

KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass!2, KS2021:2769 

KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass! KS2021:2779 

KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass! KS2021:3353 

KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass! KS2021:2665 

KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass!1, KS2021:2780 

KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass! KS2021:2436 
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KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass! KS2021:3286 

KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass! KS2021:2653 

KS/2021:232, Personuppgift Bromberger, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 

2005 - nej till vaccinationspass!2, KS2021:3204 

KS/2021:232, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej 

till vaccinationspass!2, KS2021:2781 

KS/2021:232, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej till 

vaccinationspass! KS2021:3049 

KS/2021:234, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 

2021_ Bilagor för slutredovisning av Sommarjobb och prognostiserade 

(uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar är publicerade_, KS2021:3260 

KS/2021:234, Arbetsförmedlingen, Bilaga B2 Slutredovisning deltagare och 

kostnad 2021 Sammanställning Sommarjobb och prognos Jobb för ungdomar, 

KS2021:3259 

KS/2021:234, Arbetsförmedlingen, Bilaga-B1-slutredov-deltagare-och-kostn-

2021-sommarjobb-och-progn-jobb-for-ungd, KS2021:3257 

KS/2021:234, Arbetsförmedlingen, Process och arbetsrutin Ungdomsjobb 2021 

för kommun, ver 2021-07-16, KS2021:3258 

KS/2021:242, Samhällsbyggnadsavdelningen, Ang. förslag till nya föreskrifter för 

Värmlands län, bärighetsklasser, KS2021:2537 

KS/2021:270, Edifice Hagfors AB, Planavtal, Brage 10, Hagfors, KS2021:2791 

KS/2021:314, Regeringskansliet, Validerad anmälan registrerad av Europeiska 

kommissionen - 2019, KS2021:3254 

KS/2021:315, Regeringskansliet, Validerad anmälan registrerad av Europeiska 

kommissionen - 2020, KS2021:3255 

KS/2021:316, Regeringskansliet, Validerad anmälan registrerad av Europeiska 

kommissionen - 2021-2023, KS2021:3256 

KS/2021:317, Lantmäteriet, Ansökan om vägförrättning, vägen till Åsarnabadet, 

KS2021:2934 

KS/2021:317, Lantmäteriet, Bekräftelse ansökan om inrättande av 

gemensamhetsanläggning väg Åsarnabadet, KS2021:3200 

KS/2021:326, Markus Söderman, enskild firma, Avtal om verksamhetsdrift av 

Hagfors badhus 2021-08-01 - 2023-07-31, KS2021:2393 

KS/2021:327, Länsstyrelsen Värmland, Remissmissiv - Lung- Bjurbäcksälven, 

KS2021:2420 

KS/2021:327, Länsstyrelsen Värmland, Utkast nulägesbeskrivning 

prövningsgrupp Lung- Bjurbäcksälven, KS2021:2419 

KS/2021:327, REMISS - Nulägesbeskrivning Lung- Bjurbäcksälven, 

KS2021:2546 

KS/2021:338, Förslag till översiktsplan Karlstads kommun, KS2021:2539 
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KS/2021:340, Bergsängs Bollklubb, Ansökan om bidrag till utegym i Bergsäng, 

KS2021:2564 

KS/2021:343, Näringsdepartementet, Yttrande över förslag till principer för att 

utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027, KS2021:3297 

KS/2021:360, Sunne kommun, Information om samråd, ny fördjupad 

översiktsplan för Sunne tätort, KS2021:3339 

KS/2021:363, Hagfors Innebandysällskap, Ansökan om sponsring - 

samarbetsavtal 2021/2022, KS2021:3385 

KS/2021:38, Personuppgift, Svar på förslag om införande av säsongens 

vardagshjältar, KS2021:3302 

KS/2021:95, Elektriska nämnden, Bekräftelse utföra besiktning Lappkärr 1, 

KS2021:3413 

KS/2021:95, Elektriska nämnden , Bekräftelse utföra elbesiktning Lärlingen 1, 

KS2021:2677 

KS/2021:95, Elektriska nämnden, Besiktningsföretag för Lappkärr 1, 

KS2021:3337 

KS/2021:95, Elektriska nämnden, Besiktningsuppdrag Lärlingen 1, KS2021:2577 

KS/2021:95, Elektriska nämnden, Dags för elrevisionsbesiktning Lappkärr 1, 

KS2021:3202 

KS/2021:95, Elektriska nämnden, Dags för elrevisionsbesiktning Lärlingen 1, 

Forsskolan, KS2021:2540 

KS/2021:95, Elektriska nämnden, Protokoll utförd elbesiktning Lärlingen 1, 

Forsskolan, KS2021:3347 

KS/2021:95, Elektriska nämnden, Påminnelse om elbesiktning Lappkärr 1, 

KS2021:3291 

KS/2021:95, Revisionsintyg Maskinisten 6, KS2021:2572 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-08-24 

Beslut 

Anmälningarna godkänns. 

_____ 
 
 


