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Dnr KS 2019/249

§ 31 Verksamhets- och budgetuppföljning
kommunledningsutskottet januari-februari 2019
Tusental kronor, tkr

Budget
jan-feb
29 761
8 748

Redovisn.
jan-feb
19 075
7 943

Årsbudget
173 381
64 100

Prognos
helår
173 381
64 100

Kommunledningsutskott
Varav kommunledningsavdelningen (KLA)
Varav samhällsbyggnads21 013
11 132 109 281
109 281
avdelningen (SBA)
Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA),
januari-februari 2019
Sammanfattning
För perioden januari - februari 2019 redovisar KLA 7 943 tkr i utfall. Budget för
samma period är 805 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse
är lägre kostnader för räddningstjänst, föreningsstöd och kommunledning och
gemensamma verksamheter än budgeterat. Stora delar av avvikelserna är att
härleda till periodiseringar som kommer att jämnas ut under året. Omföring av
rivningskostnader, avseende kostnader för rivningsplan, på 78 tkr kommer att
genomföras under mars månad. Årsbudgetramen per 2019-02-28 för KLA är 64
100 tkr. Prognos för helår är ett resultat på samma nivå som budgeterat.
Verksamheter och nyckeltal
Ekonomienheten: Perioden har präglats av bokslutsarbete avseende 2018. På
helår bedöms budget i balans.
Utvecklingsenheten: Rally Sweden genomfört men alla kostnader är inte
redovisade. Två pågående näringslivsprojekt, additiv tillverkning samt fördjupad
kunskap näringslivsutveckling. Dessa fortlöper enligt plan.
Personalenheten: Personalenhetens prognos per 2019-02-28 påvisar ett
nollresultat i förhållande till fastställd budget. Vissa interna avvikelser
prognostiseras.
Administrativa enheten: Administrativa enheten påvisar en avvikelse med + 350
tkr för perioden jan- febr år 2019. Avvikelsen kan förklaras av följande: En
osäkerhet ligger i kostnader för omställningar i IT-plattformen och vissa
kostnader faller ut vid olika tidpunkter vilket kan medföra lägre kostnader för år
2019. Övergången till molntjänster visar en något högre licenskostnad beroende
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på att ca 300 anställda behöver konton utöver budgeterade 1000. En osäkerhet
finns kring kostnader för ärendehanteringssystem på grund av att den genomförda
upphandlingen är överprövad liknade scenario råder för telefoniupphandlingen.
Överprövningarna gör att avtal löper ut på befintliga leverantörer innan nya träder
i kraft vilket kan generera högre kostnader. Lönekostnader har blivit lägre när inte
vikarier har tagits in under perioder i samband med personalomsättningar och
tjänstledigheter. Resultatet för år 2019 prognostiseras till ett 0 resultat.
Ekonomiskt resultat

Budget

Redovisn.

Års-

Prognos

Verksamheter, tusental kronor (tkr)

jan-feb

jan-feb

budget

helår

404

342

2 415

2 415

Kommunfullmäktige och
kommunstyrelse
Partistöd

61

371

371

Revision

101

51

581

581

3 702

3 239

22 150

22 419

1 611

2 256

9 655

9 386

560

112

3 347

3 347

414

518

2 487

2 487

295

198

1 752

1 752

1 490

1 151

8 865

8 865

1 000

1 000

10 818

10 818

Kommunledning och gemensam
adm.
Gemens. verksamheter o
servicefunktioner
Föreningsstöd och övrigt
stöd
Näringslivsutveckling inkl. EUprojekt
Information, marknadsföring, turism
Räddningstjänst
Rivningskostnader

78

Jämförelsestörande kostnad
Reserverat till löneökning
Reserverat till kapitalkostnader

49

295

295

Anslag för oförutsedda behov

61

364

364

64 100

64 100

Summa KLA

8 748

7 943

Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen (SBA),
januari-februari 2019
Skattefinansierad verksamhet
Flygplatsen: Följer planen verksamhetsmässigt. Omtoppningen av
landningsbanan är planerat att ske under flyglinjens sommaruppehåll 2019.
Prioriterade delar av avverkning för hinderfrihet runt flygplatsen fortsätter. Flyget
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har hittills uppnått målen för antalet resande och verksamheten bedöms ha ett
stabilt kundunderlag. Antalet resande för perioden uppgår till totalt 1001 för
Torsby/Hagfors vilket ger ett snitt per tur på 6,5 resande för perioden januari och
februari, vilket är något lägre än antalet resande för samma period 2018 då antalet
resande uppgick till 1107 och snittet per tur 7,5. Totalt antal turer för perioden
uppgår till 155. Enbart Hagfors har ökat passagerarantalet jan-feb från 488 2018
till 555 2019.
Serviceenheten: Livsmedelskostnaden ligger över budget för
måltidsverksamheten. Personalkostnaden för hela serviceenheten ligger lite över
budget om man räknar in de vikariekostnader som betalas ut i mars månad och
som härrör till februari månad. Intäkterna är lägre än budgeterat. Övriga kostnader
för lokalvård ligger i dagsläget under budget. Verksamheten har sedan tidigare
fått i uppdrag att prioritera att hålla budget framför de mål om ekologiskt och
närproducerat som finns då de livsmedelsavtal som upphandlats innebär väsentligt
dyrare livsmedel än vad som prognostiserats.
Fastighet: Verksamheten följer plan, inget oförutsett har skett under perioden.
Hagforsbadet har haft 2796 badande under januari vilket är något lägre än för
motsvarande period 2018 och 2017.
Gata och park: Verksamheten följer för perioden plan. Mot bakgrund av de
senaste årens resultat har verksamheten i uppdrag att särskilt bevaka kostnader för
vintervägunderhåll och vara restriktiva med projekt inom driften tills dess att
snöfri säsong inträder.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamheten: 2019 har börjat med flera projekt i både drift, underhåll och
investeringsform. Det enskilt största projektet är renoveringen av Lappkärrs
reningsverk, vilken pågår och där en första av tre etapper kommer att färdigställas
under våren. På ledningsnätet har mindre projekt genomförts och planen är att få
undan ett flertal mindre projekt innan färdigställandet av VA-saneringen i
Uddeholm med Strandvägen/Herlenius väg påbörjas i mitten av april, vilket blir
de stora projekten för VA på ledningssidan under första halvan av 2019. Arbetet
med nytt datasystem för drift och övervakning till verk och pumpstationer pågår.
Skillnaden i resultatet mellan budget och redovisning januari-februari beror på att
VAs intäkter är jämt fördelade över året medan utgifterna däremot kommer mer
oregelbundet. T.ex. att verksamheten har samma intäkter vinter som sommar men
inga stora grävningsarbeten utförs vintertid medan desto fler under
sommarhalvåret.
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Avfallsverksamheten: Följer planen verksamhetsmässigt. Några projekt har
påbörjats, men ännu inte medfört några betydande kostnader. Anledningen till att
det ekonomiska resultatet ser bättre ut än förväntat är att kostnader för insamling
ännu inte bokförts. Troligtvis kommer verksamhetens kostnader överskrida
budget. En inventering av renhållningsabonnemang förväntas öka intäkterna
under året. Detta gör att årets resultat är svårt att förutse.
Ekonomiskt resultat

Budget
jan-feb

Redovisn
jan-feb

Årsbudget

Prognos
helår

Samhällsbyggnadschef
 varav Flygplatsen
Fastighetsenheten
GVA Avgift- och Skattefinans.
 varav Avfall
 varav VA
 varav Gata/Park
Serviceenheten
 varav Kost
 varav Städ

2 554
1 132
8 392
4 636
618
252
2 572
5 431
3 625
1 806

1 418
863
3 773
636
237
-1690
1 648
5 305
3 488
1 817

9 485
1 171
49 210
18 397

9 485
1 171
49 210
18 397

11 328
32 189
21 623
10 566

11 328
32 189
21 623
10 566

S:a Samhällsbyggnadsavd.
Korrigering

21 013

11 132

109 281

109 281
109 281

Verksamheter, tusental kronor

Verksamheten följer plan och inget oförutsett har skett inom någon enhet,
däremot har verksamheten sedan tidigare i uppdrag att särskilt bevaka kostnader
vintervägunderhåll och livsmedelskostnader där det förväntas bli ett negativt
resultat, verksamheten har sedan tidigare i uppdrag att prioritera att hålla budget.
Avskrivningar och internränta har ännu inte fördelats ut vilket påverkar resultatet
för perioden med ca 7,2 mkr. Tas hänsyn till ej periodiserade budgetposter samt
ännu ej fördelade kostnader så följer verksamheten budget.
Förslag till åtgärder: Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för
att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.
Handlingar i ärendet
Kommunchefens skrivelse 2019-03-25.
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2019/257

§ 32 Renhållningstaxa att gälla fr.o.m. 2019-07-01
Bakgrund och syfte
Samhällsbyggnadsavdelningen har genomfört en översyn av gällande
renhållningstaxa. Taxan har setts över både vad det gäller utformning och
avgifter. Förslag till ny taxa har tagits fram dels för att finansiera de projekt som
verksamheten har i plan med bland annat införandet av källsortering av matavfall
och dels för att skapa förutsättningar för verksamheten att öka sina personella
resurser och därmed också skapa förutsättningar för verksamheten att klara av sitt
uppdrag inom ramen för de ekonomiska resurser som finns. Miljöstyrning i taxan
gör det ekonomiskt fördelaktigt att välja källsortering av matavfall.
Verksamheten har de senaste åren inte klarat av att hantera sitt uppdrag inom
ramen för de resurser som avgifterna genererat. Kommande år förväntas
kostnaden för verksamheten dessutom öka då Hagfors kommun ska kunna erbjuda
sina invånare källsortering av matavfall även kostnaden för insamling och
behandling av avfall förutses öka något de kommande åren. För att upprätthålla
beslutad servicenivå och uppfylla de krav som ställs på kommunal
avfallshantering behöver verksamheten dessutom utökas med en heltidstjänst som
administratör. Föreslagen taxehöjning medför inte full kostnadstäckning för de
behov som verksamheten ser framåt. Anledningen till detta är att verksamheten
bedömer att den utökning av personella resurser som genomförs kommer att skapa
förutsättningar för dels bättre kontroll på att de fastigheter som är skyldiga att
erlägga avgift också erlägger avgift samt ökad och förbättrad fakturering av det
avfall som lämnas av företag vid återvinningscentralerna.
Hagfors Kommun ligger idag mycket lågt jämfört med övriga kommuner i
Värmland. Föreslagen ändring av renhållningstaxan innebär en ökning med 200
kronor per år för det mest förekommande abonnemanget för privatpersoner. Med
föreslagen taxa har Hagfors kommun fortfarande lägre avgift för det mest
förekommande abonnemanget jämfört med både medel- och medianvärde för
andra värmländska kommuner.
Normalabonnemang

kr/år

Föreslagen taxa, Hagfors kommun

2000

Medel, Värmländska kommuner

2130

Median, Värmländska kommuner

2088

Tabell 1. Avgifter vanligaste förekommande abonnemang, Källa: Avfall Sverige 2018
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Föreslagen höjning uppskattas, tillsammans med ytterligare arbete för att
balansera budget, medföra verksamheten ett tillskott på 2 miljoner kronor per år.
Med detta bedöms avfallshanteringen i Hagfors kommun klara av att säkerställa
servicegraden och erbjuda kommunens invånare möjlighet till källsortering av
matavfall. Om arbetet får önskat resultat bedöms ingen ytterligare höjning av
avgifter för mat- och restavfall behövas inom 3 år. Under den tiden ska
avfallsverksamheten kontinuerligt utvärdera renhållningstaxan utifrån de
kostnader som uppstår i samband med att planerade förändringar i verksamheten
verkställs.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-26.
Förslag till Renhållningstaxa att gälla från och med 2019-07-01.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagen Renhållningstaxa för Hagfors
kommun antas och skall gälla från och med 2019-07-01
_____
Beslutet skickas till
T.f. GVA-chef Emil Florell
Minna.jessen@hagfors.se
Anna.domeij@hagfors.se
Handläggare Ingela Axelsson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Ekonom Sofia Eriksson
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Dnr KS 2019/256

§ 33 Omorganisation kommunens avfallsenhet från
och med 2019-07-01
Bakgrund och syfte
Kommunal avfallshantering styrs på nationell nivå av miljöbalken och
avfallsförordningen, och på lokal nivå av den kommunala renhållningsordningen
och avfallstaxan. Utöver detta påverkas verksamheten även av arbetsmiljöregler
och lokala beslut, policys m.m.
Under det senaste året har samhällsbyggnadsavdelningen i Hagfors kommun
konstaterat att det finns ett behov av bättre rutiner för att säkerställa att
kommunen uppfyller de krav som ställs på avfallsverksamheten och att
verksamheten klarar av att hantera det uppdrag verksamheten har.
I den utvecklingsfas som avfallsverksamheten är inne i, med införande av
källsortering av matavfall samt ökade krav på arbetsmiljö från personal och ökade
krav på service från kunder, är det nödvändigt att utveckla verksamhetens
administration för kundservice och uppföljning. Samhällsbyggnadsavdelningen
föreslår därför en utökning av verksamheten, med en heltidstjänst,
Administratör/Handläggare. Idag hanteras administratörsrollen genom att en
befattning deponipersonal har ålagts ett uppdrag om 50 % administratör. Denna
tjänst föreslås återgå till renodlad deponiarbetare i samband med att en heltids
administratörstjänst införs. Administratörens arbetsuppgifter omfattar bland annat
kundtjänst, fakturering och miljörapporter. Vidare bistår administratören vid
uppföljning och redovisningen av verksamheten.
Genom utökning med administratör kommer verksamheten bättre kunna följa upp
av de regler och de beslut som reglerar Hagfors kommuns avfallshantering,
säkerställa att upphandlade entreprenörer utför uppdrag enligt avtal. Det kommer
dessutom säkerställa en bättre service och mer rättvis fördelning av kostnader för
den kommunala avfallshanteringen genom att verksamheten kan säkerställa att
fakturering sker för de tjänster som tillhandahålls. Omorganisationen möjliggör
även en ökad servicegrad på kommunens återvinningscentraler.
Kostnaden för att införa en tjänst som administratör inom avfallsenheten
uppskattas till ca 400 000 kr per år. Kostnadsökningen innebär inte något behov
av utökning av avdelningens ram utan finansieras genom avgifter för
avfallshantering.
För att kunna genomföra omorganisationen förutsätts att ny Avfallstaxa kan antas
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att gälla från och med 2019-07-01
MBL-information och MBL-förhandling enligt § 11 har genomförts 19 mars.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-26.
MBL-protokoll
Riskanalys
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag om omorganisation inom avfallsenheten
med en utökning av antalet heltidstjänsten med 1,0 tjänst att gälla från och med
2019-07-01, under förutsättning att föreslagen renhållningstaxa för Hagfors
kommun antas.
_____
Beslutet skickas till
T.f. GVA-chef Emil Florell
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Dnr KS 2019/214

§ 34 Slutredovisning investeringsprojekt Belysning
Samhällsbyggnadsavdelningen ska redovisa slutförda investeringsprojekt till
kommunstyrelsen med budget och utfall.
Projektnr

Vad

Budget

Utfall

1151

Belysning gata

200 000 kr

202 000 kr

1162

Oomstridda anläggningar

600 000 kr

600 000 kr

1163

Energieffektiv gatubelysning 2017

200 000 k4

197 000 kr

Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Sofia Eriksson
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Dnr KS 2019/15

§ 35 Svar på Motion om fler parkeringsplatser på
Skolgatan, Hagfors
2019-03-11 § 68 beslutade Kommunstyrelsen att ge Kommunledningsutskottet i
uppdrag att bereda motion om fler parkeringsplatser på Skolgatan
Ombyggnationen av Skolgatan är en del av samhällsbyggnadsavdelningens arbete
med centrummiljön samt ett medvetet arbete i syfte att skapa ett centrum mer
attraktivt för gång och cykeltrafikanter. Arbetet med ett mer trivsamt centrum
syftar till att dels knyta ihop Hagfors olika områden och skapa en känsla av en
sammanhållen centrumkärna men också göra det mer trivsamt att ställa bilen och
promenera mellan de olika butikerna i centrum dels för miljön och dels för att
skapa förutsättningar för fler spontana besök i de butiker som finns i centrum och
som man med större sannolikhet passerar om man går mellan de olika mål besöket
har jämfört med om man kör bil och parkerar utanför respektive butik.
Inför ombyggnationen av Skolgatan framfördes synpunkter på att många boende
parkerade längst med gatan vilket försvårade för kunder och leveranser. Under
projektets gång hölls också samråd med där samtliga aktörer längst med gatan
bjöds in för att tycka till om kommunens förslag innan dess att beslutet om
ombyggnation verkställdes. Synpunkterna bifogas.
Inför ombyggnadsarbetet gjorde samhällsbyggnadsavdelningen också en
bedömning av parkeringsförutsättningarna i centrum som helhet. För att skapa en
hållbar centrummiljö kan inte varje enskild gata betraktas isolerat. I den
bedömning som gjorts har avdelningen kunnat konstatera att vi genom att
begränsa parkeringstiden till 2 timmar på flera platser främjar möjligheten för
besökare att få en plats. I dessa bedömningar har avdelningen haft en medveten
strategi att de som arbetar inom området kan gå längre mellan parkering och
mål/arbetsplats än de som besöker centrum i syfte att uträtta ett ärende, därför har
också antalet tidsbegränsade platser inom centrum utökats. Vidare har vi inom
den allmänna parkeringen mellan Folktandvården och Stadshuset utökat det totala
antalet allmänna parkeringsplatser. Även om antalet parkeringsplatser på
Skolgatan har minskats jämfört med tidigare så har således andra alternativ
tillskapats i närområdet samtidigt som flera parkeringsplatser har försetts med en
tidsbegränsning. Sammantaget bedöms därför parkeringsmöjligheterna i centrum
inte ha försämrats.
Arbetet med att skapa ett attraktivt centrum pågår dock fortfarande och under
2019 förvärvade Hagfors Kommun två centrumfastigheter som sedan länge
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använts för parkeringsändamål utan restriktioner. Målsättningen är att dessa
fastigheter ska snyggas upp, struktureras och kunna användas för allmän
parkering även i framtiden. Även här kan det bli aktuellt att begränsa ett antal
platser i tid för att främja besökares behov av parkeringsplats i centrum.
Så snart dessa parkeringsplatser gjorts i ordning så kommer centrumarbetet som
helhet att utvärderas.
Samhällsbyggnadsavdelningen är väl medveten om att det finns kritik mot den
ombyggnation som har genomförts och har sedan tidigare lovat att återkoppla till
berörda med analys när samtliga arbeten som planeras är klara och en
helhetsbedömning kan göras. Något ytterligare samråd med aktörer längst gatan i
det skede processen är nu bedöms därför inte vara aktuellt.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-03-25.
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11, § 68
Sverigedemokraternas motion 2019-02-14
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad.
_____
Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog
T.f. GVA-chef Emil Florell
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Dnr KS 2013/125-21

§ 36 Granskning av Förslag till DETALJPLAN FÖR
GAMLA BADHUSTOMTEN i Ekshärad, Grinnemo
1:323, Hagfors kommun
(Planområdet omfattar fastigheterna Grinnemo 1:323 samt del av Grinnemo
1:189).
Beskrivning från samråd till upprättad granskningshandling 2019-03-22. Hagfors
kommuns samhällsbyggnadsutskott beslutade i § 87, 2018-10-23 att godkänna
samrådshandlingarna för samråd samt att planen inte bedöms vara av betydande
allmänt intresse och inte medföra betydande påverkan. (Hänvisning till beslut §
87 2018-10-23). En fastighetsförteckning har upprättats och den berörda
samrådskretsen har pekats ut på kartbild.
Samråd har pågått från och med 2018-11-28 till och med 2018-12-19. Hänvisning
till Samrådsredogörelse daterad 2019-03-22. Under samrådet inkom 8 skriftliga
yttranden till Hagfors kommun. I samrådsredogörelsen har de skriftligen inkomna
synpunkterna sammanställts och åtföljs av Hagfors kommuns svar, kommentarer
och förslag till åtgärder hur planhandlingarna bör bearbetas med anledning av de
inkomna synpunkterna.
De huvudsakliga synpunkterna kommer från boende i Ekshärad och berör
trafiksituationen runt planområdet där tung trafik förekommer på Torsbyvägen
och Skolvägen vid skolan som är belägen intill planområdet. Skolvägarna är
bristfälliga avseende trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna, som främst är
skolbarn på väg till och från skolan. Polisen har påpekat att när det gäller
trafiksituationen och trafiksäkerheten finns det möjligheter för kommunen att öka
trafiksäkerheten. Då det finns en skola är det av stor vikt att trafiksäkerheten
framför allt vid skolan är hög.
Hagfors kommun har sett över trafikmiljön i stadsdelen och i planområdet mer i
detalj. Inom planområdet föreslås ett par trafiksäkerhetshöjande åtgärder utföras.
De mer genomgripande trafiksäkerhetshöjande åtgärderna måste dock utföras
utanför planområdet på kommunägd allmän platsmark mellan Torsbyvägen och
Skolvägens västra sträcka, d.v.s. på mark som är gatumark, gång-och cykelväg,
park, naturmark eller parkering.
Samrådet har resulterat i följande bearbetning av planhandlingarna
En samrådsredogörelse (2019-01-10 rev 2019-03-22) har tagits fram.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom planområdet. Planområdet har utökats så
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det omfattar de två korsningarna där verksamhetsområdets in- och utfarter korsar
gång- och cykelbanan. Därmed kan trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomföras i
de två korsningarna. Dels utförs gång- och cykelbanan upphöjd inom respektive
korsning och dels införs stopplikt för tung trafik som ska passera gång- och
cykelbanan. Syftet är att öka uppmärksamheten på att oskyddade trafikanter rör
sig på gång- och cykelbanan samt att uppmärksamma de oskyddade trafikanterna
på att det kör tung trafik på in- och utfarterna.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utanför planområdet. I planbeskrivningen införs
beskrivande text av vad kommunen avser utföra för åtgärder utanför planområdet
under detaljplanens genomförandetid.
En platsbildning med olika zoner för olika fordonsslag och fotgängare
iordningställs. Platsbildningen ska separeras från motorfordonstrafik och utgöra
en säker zon för oskyddade trafikanter som vistas mellan skolgården och
gatumarken där motorfordonen kör, t ex på Skolvägen och Torsbyvägen.
Skolbussens avfart leds till en hållplats för av- och påstigning som separeras från
körbanan. Platsen ska utgöra en säker zon inom skolområdet och i sin förlängning
ansluta till skolgården.
Personbilar leds till en plats för hämtning och lämning som hålls separerad från
körbanorna. Platsen ska utgöra en säker zon som i sin förlängning ansluter till
skolgården.
I övrigt ses gång- och cykelbanor, trottoarer och passager över vägarna över och
ges utformning som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Gång och
cykelbanan på Skolvägen utformas som säker skolväg.
Övrig bearbetning av planhandlingarna
Planbeskrivningen kompletteras med Boverkets beskrivning av vad respektive
användning (Z) och (K) medger för verksamheter och vilka aktiviteter som kan
hänföras till respektive användning.
Tidigare korsmark tas bort.
Planbestämmelse (e) om tomtens utnyttjandegrad införs att max 40 % av tomtens
yta får bebyggas. Det möjliggör ett mer optimalt utnyttjande av tomten.
Planbeskrivningen kompletteras angående naturmarkens värden och skötsel.
Planbeskrivningen kompletteras med prickmark som tydliggör Ellevios
synpunkter gällande rättigheten med den luftburna kraftledningen och dess
säkerhetszon samt vilka begränsningar i rätten att medge bygglov som följer av
detta (hänvisning till plankartan, administrativ gräns bestämmelse (l) respektive
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egenskapsområde belagt med prickmark).
Hagfors kommuns bedömning inför granskningen
I enlighet med plan- och bygglagens kap 2, §§ 2,3 gör Hagfors kommun återigen
bedömningen, efter att ha tagit del av inkomna synpunkter från samrådet, att
planförslaget med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, kan betraktas lämpligt
för den avsedda användningen. Detta innebär i praktiken att den användning som
kommer vara tillåten inom planområdet (när detaljplanen vunnit laga kraft) ska
motsvara och kunna hänföras till de angivna planbestämmelserna (Z)
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (så kallade icke störande
verksamheter) samt (K) kontor.
Kommunen har full rådighet över naturmarken. Det bedöms återigen mest
lämpligt att den befintliga naturmarken inom planområdet planläggs som allmän
platsmark, natur (NATUR), och att den tidigare inaktuella användningen (Ri besöksanläggning för idrottsändamål) utgår.
En förutsättning för att genomföra detaljplanen är att erforderliga
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas, dels inom planområdet och dels utanför
planområdet på berörd kommunägd allmän platsmark, gatumark och gång- och
cykelvägar. Hagfors kommun planerar att påbörja genomförandet under 2019.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsutskottet § 22 2018-03-27 Beslut om begäran om planbesked.
Samhällsbyggnadsutskottet § 87 2018-10-30 Beslut om samråd (PM
kompletterande 2018-10-23).
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-03-25
Planbeskrivning 2019-03-22
Plankarta 2019-03-22
Samrådsredogörelse 2019-03-22
Tidigare beslutade handlingar (hänvisning till tidigare samråd)
Grundkarta
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning/samrådskrets
Beslut Kommunstyrelsen § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys.
Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 aktualitetsförklarad Kommunfullmäktige §
50, 2014-05-26.
Förslag till beslut
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Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samrådsredogörelse daterad 2019-03-22
samt FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR GAMLA BADHUSTOMTEN i
Ekshärad, Hagfors kommun, granskningshandling 2019-03-22, för granskning
(enligt plan- och bygglagen (2010:900) kap 5, §§ 17-24).
_____
Beslutet skickas till
eric@a-emanuelssonakeri.se
sara@sbkvarmland.se
miljö.bygg@hagfors.se
louise.sjöholm@hagfors.se
erling.johansson@hagfors.se
annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS 2013/357-31

§ 37 Riktlinjer för gatubelysningen i Hagfors kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen har i syfte att underlätta förvaltning av
kommunens belysningsanläggningar arbetat fram en riktlinje för belysning.
Riktlinjen syftar till att klargöra ansvarsförhållanden och beslutsmandat och
föreslås gälla från och med 2019-06-01
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Förslag till Riktlinje för gatubelysning inom Hagfors kommun.
Förslag på sammanträdet
Peter Åkerström (OR) yrkar att intervallet för släckning på sommaren påbörjas 1
maj istället för 15 maj.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för
Peter Åkerströms tilläggsyrkande genom acklamation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Riktlinje för belysning att gälla från och med 201906-01, med ändringen att sommarsläckningen påbörjas 1 maj istället för 15 maj.
_____
Beslutet skickas till
Ricard Engström, Hagfors flygplats
T.f. GVA-chef Emil Florell
Driftledare Malin Skoog
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/211

§ 38 Riktlinjer för Flaggning i Hagfors kommun att
gälla från och med 2019-06-01
Mot bakgrund av att det idag finns många olika intressen som kan
uppmärksammas genom flaggning och Hagfors Kommun också får förfrågningar
om att delta i olika forum har utvecklingsenheten arbetat fram ett förslag om vilka
flaggdagar som ska tillämpas för att undvika godtyckliga bedömningar från fall
till fall.
Hagfors Kommun föreslås flagga vid följande tillfällen
*) Samtliga allmänna flaggdagar.
*) Svenska rallyt (flaggning under hela evenemanget i februari). Prioriterat
område Livskvalitet
*) Hagforsyran (flaggning under evenemangets tre dagar). Prioriterat område
Livskvalitet
*) Pride (flaggning under Värmlands Pridevecka) troligen augusti.
*) Europadagen
Förslaget innebär en utökning med två flaggdagar jämfört med idag. På de ställen
som det ska flaggas enligt antagen flaggkalender är utanför stadshuset i Hagfors
samt utanför Bågskytten i Ekshärad. Härutöver finns ett antal kommunala
flaggstänger, främst vid skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar, där berörda
verksamheter själva beslutar om samt verkställer flaggning. Dessa omfattas inte
av detta förslag.
Vid händelse av större idrottsevenemang, officiella besök eller andra arrangemang
där kommunen är delaktig och flaggning bedöms vara rimligt bör
kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef medges mandat att besluta om
att flaggning skall ske.
Vid händelse av anställds eller förtroendevalds bortgång skall flaggning på halv
stång ske under begravningsdagen. Flaggning sker då vid Stadshuset i Hagfors
samt Bågskytten i Ekshärad och om så önskas av arbetsgruppen vid berörd
arbetsplats om möjligheten finns.
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Sammanställning Flaggdagar
Tidpunkt

Anledning till flaggning

Allmän flaggdag eller
lokalt beslutad

1 januari

Nyårsdagen

Allmän flaggdag

28 januari

Kung Carl XVI Gustafs namnsdag

Allmän flaggdag

Februari

Rally Sweden

Flaggning, Hagfors

12 mars

Kronprinsessan Victorias namnsdag

Allmän flaggdag

Påskdagen

Allmän flaggdag

30 april

Kung Carl XVI Gustafs födelsedag

Allmän flaggdag

1 maj

Första maj

Allmän flaggdag

Pingstdagen

Allmän flaggdag

9 maj

Europadagen

Flaggning, Hagfors

29 maj

Veterandagen

Allmän flaggdag

6 juni

Sveriges nationaldag

Allmän flaggdag

Juni

Midsommardagen

Allmän flaggdag

14 juli

Kronprinsessan Victorias
födelsedag

Allmän flaggdag

juli/augusti

Hagforsyran

Flaggning, Hagfors

ca augusti

Pride

Flaggning, Hagfors

8 augusti

Drottning Silvias namnsdag

Allmän flaggdag

September

Val till Sveriges riksdag

Allmän flaggdag

24 oktober

FN-dagen

Allmän flaggdag

6 november

Gustav Adolfs dagen

Allmän flaggdag

10 december

Nobeldagen

Allmän flaggdag

23 december

Drottning Silvias födelsedag

Allmän flaggdag

25 december

Juldagen

Allmän flaggdag
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Flaggning hanteras av fastighetsenheten, utökning kommer att innebära
merkostnader för personal och eller jour i de fall flaggning skall ske på helgdagar.
Enheten får inte någon kompensation för de kostnader som flaggningen medför
dock skall kostnadernas kunna redovisas om så erfordras.
Beslut om utökning innebär att flaggor för Europadagen samt Pride behöver köpas
in, förslagsvis köps två flaggor av vardera slag in, en för Stadshuset och en för
Bågskytten. Den totala inköpskostnaden uppgår till 6000 kronor.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-26.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer om flaggdagar för Hagfors kommun
att gälla från och med 2019-06-01 samt ger fastighetsenheten i uppdrag att köpa in
erforderliga flaggor. Medel för inköp av flaggor skall tas från Utvecklingsenheten.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingschef Lars Nyborg
Arbetsledare fastighet Marcus Ekenhall
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/260

§ 39 Riktlinje för kommunala lekplatser att gälla från
och med 2019-06-01
Samhällsbyggnadsavdelningen har i syfte att underlätta förvaltning av
kommunens lekplatser arbetat fram en riktlinje för lekplatser på allmän mark.
Riktlinjen syftar till att klargöra ansvarsförhållanden, regelverk, driftinstruktioner,
dokumentationskrav och beslutsmandat och föreslås gälla från och med 2019-0601.
Riktlinjen ersätter följande beslut
2006-11-20 § 158 (Dnr205.2006) Policy för lekplatser i Hagfors Kommun
2003-12-16 § 122 (DNR 317.2003) Principer för skötsel och drift av lekplatser
och badplatser från och med 2004.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Riktlinje för kommunala lekplatser
Cheklista för egenkontroll och okulär kontroll av lekplatser
Mall sammanställning och rapportering av åtgärder
2006-11-20 § 158 (Dnr205.2006) Policy för lekplatser i Hagfors Kommun
2003-12-16 § 122 (DNR 317.2003) Principer för skötsel och drift av lekplatser
och badplatser från och med 2004
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Riktlinje för lekplatser på allmän mark att gälla från
och med 2019-06-01 samt beslutar att beslutet ersätter följande beslut: 2006-1120 § 158 (Dnr205.2006) Policy för lekplatser i Hagfors Kommun samt 2003-1216 § 122 (DNR 317.2003) Principer för skötsel och drift av lekplatser och
badplatser från och med 2004.
_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Driftledare Malin Skoog
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
Arbetsledare Marcus Ekenhall
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Dnr KS 2019/250

§ 40 Godkännande av lekplatsplan 2020 samt beslut
om utredningsuppdrag för lekplatssammanslagning
Samhällsbyggnadsavdelningen förvaltar idag 22 lekplatser varav två större
lekparker avsedda att fungera som utflyktsmål, sex stycken placerade inom skola
och förskola och övriga är mindre lekplatser utplacerade inom olika
bostadsområden. Avdelningen har också sedan tidigare i uppdrag att nyanlägga en
lekplats i Hagälven under 2019.
Målsättningen med de mindre lekplatserna är att skapa lekplatser tillgängliga där
barn finns. Som med alla samhällen så varierar förutsättningarna över tid, dels
förändras antalet barn mellan olika områden och dels förändras behov, lagkrav
och efterfrågan på utrustning. Sedan tidigare finns ett beslut om att de små
lekplatserna ska bestå av gungställning och sandlåda. För de allra minsta barnen
kan detta vara fullt tillräckligt men då barn utvecklas behövs variation. Mer
lekutrustning innebär dock också fler punkter som ska kontrolleras och skötas och
med ett stort antal lekplatser är det inte möjligt att arbeta för att utveckla
lekmiljöerna i de områden där lekplatserna bedöms vara prioriterade.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att antalet lekplatser minskas så att
utrymme skapas för att arbeta med de lekplatser som bedömts mer prioriterade i
de områden där det finns många barn samt där barnantalet bedöms vara stabilt
över tid. Sammanlagt föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att antalet lekplatser
minskas med sju stycken under perioden 2019-2020.
Stjärnsnäs/Sund
Inom området Sund/Stjärnsnäs finns idag två små lekparker. En av dem ligger
också nära Sättra och används även av boende i Sättraområdet. Antalet barn inom
de områden som berörs bedöms vara stabilt och i varierande ålder.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att antalet lekplatser minskas ner med en
inom området och att den lekplats som ska vara kvar utreds för att möjliggöra ett
bredare utbud.
Bergsäng
I Bergsäng finns en liten allmän lekplats sida vid sida med en kooperativ förskola
som har en lekplats. Antalet barn har minskat något och det finns idag 16 barn i
blandad ålder. Lekplatsens läge är förvisso centralt inom området men består idag
enbart av en gungställning. Då antalet barn bedöms minska och redan idag är lågt
så är inte lekplatsen prioriterad. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att
lekplatsen istället avvecklas och att en diskussion tas med kooperativet om att
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kunna hänvisa till kooperativets lekmiljö kvällar och helger.
Geijersholm
Lekplatsen i Geijersholm monterades ned under 2018 på grund av stora
säkerhetsbrister. Inom området finns totalt 21 barn i varierande ålder, vilket
bedöms vara lågt. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att lekplatsen inte
ersätts utan utgår från den kommunala lekplatsplanen.
Mjönäs
I Mjönäs finns en lekplats med något mer utrustning än de allra minsta. Antalet
barn har dock minskat och uppgår till 11 barn i varierande ålder vilket bedöms
vara stabilt. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att lekplatsen avvecklas och
att utrustningen används som komplettering på andra platser.
Gustavsfors
Inom området finns endast fem barn. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att
lekplatsen tas bort.
Uddeholm
I Uddeholm finns idag två små lekplatser, antalet barn inom Uddeholm uppgår till
55 och bedöms vara stabilt. Båda lekplatserna är av mindre karaktär och riktar sig
främst mot de mindre barnen. Inom området har avdelningen också fått in många
synpunkter på att lekmiljön inte är tilltalande. Samhällsbyggnadsavdelningen
bedömer Uddeholm som ett prioriterat område för en lekplats och föreslår att
antalet lekplatser minskas ner med en inom området och att den lekplats som ska
vara kvar utreds för att möjliggöra ett bredare utbud.
Råda
I Råda finns det 33 barn i varierande ålder, vilket är en minskning jämfört mot
föregående uppföljning. Inom Råda finns både en centralt belägen allmän lekplats
och en central lekmiljö i anslutning till skola och förskola. I samband med att det
anläggs nya lekmiljöer inom förskolan och skolan då nyproduktion av skolan är
klar vill samhällsbyggnadsavdelningen ha i uppdrag att avveckla den allmänna
lekplatsen vid Prästgården och hänvisa till att de nya lekplatserna inom
skolområdet kan användas för allmänt bruk efter skoltid.
Sunnemo
I Sunnemo finns det 31 barn i varierande ålder, vilket är en kraftig ökning jämfört
mot föregående uppföljning. Dock förväntas barnantalet sjunka på sikt. Precis
som i Råda finns både en centralt belägen allmän lekplats och en central lekmiljö i
anslutning till skola och förskola. För tillfället är det trångt inom skolan och det är
oklart hur framtiden ska formas. I det fall skolgårdsyta inte behöver tas i anspråk
för mer lokaler föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att den allmänna lekplatsen
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avvecklas och att den utrustning som kan återanvändas monteras inom skolmiljön
för ett bredare utbud där och att allmänheten hänvisas till att lekplatsen inom
skolområdet kan användas för allmänt bruk efter skoltid.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Sammanställning lekplatser 2019-01-01
Förslag lekplatsplan 2020
Demografiska förutsättningar 2017-2019
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar att lekplatsen i Mjönäs ska vara kvar samt att innan en
avveckling av lekplatsen i Bergsäng ska en överenskommelse göras med
Förskolan Bergatrollet.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för
Tomas Petterssons tilläggsyrkande genom acklamation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsavdelningens förslag om
Lekplatsplan 2020 med tillägg från Kommunledningsutskottet om att Mjönäs
skall vara kvar samt ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att minska
antalet lekplatser med sammanlagt sex genom att avveckla lekplatserna Bergsäng,
Geijersholm, Gustavsfors, Råda samt genom sammanslagning av lekplatserna i
Uddeholm samt Stjärnsnäs/Sund. Innan avveckling av lekplatsen i Bergsäng
genomförs ska en överenskommelse göras med den kooperativa förskolan
Bergatrollet så att lekmiljön inom det f.d. skolområdet kan nyttjas av allmänheten
kvällar och helger. Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge
Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att bevaka utvecklingen i Sunnemo och i
det fall ingen skolgårdsyta behöver tas i anspråk för utbyggnad, avveckla den
allmänna lekplatsen i området och möjliggöra utveckling för lekmiljön inom
skolgårdsområdet.
_____
Beslutet skickas till
T.f. GVA-chef Emil Florell
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog
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Dnr KS 2014/273-30

§ 41 Välkomstskyltar vid infarterna till Hagfors
kommun
2014-06-09 § 130 fattade Kommunstyrelsen (KS 2014/273) beslut om att köpa in
11 skyltar för montering vid samtliga infarter till kommunen. För inköp och
montering avsattes en budget om 100 000 kronor. Inköp av skyltar uppgick enligt
beslut till 82 000 kronor och då monteringen inte kunde genomföras för avsatta
medel under 2014 beslutades att genomföra en avsättning av resultat om 400 000
kronor 2015 för att möjliggöra montering. Underhåll och skötsel ålades
samhällsbyggnadsavdelningen att hantera och avdelningen fick också i uppdrag
att genomföra montering. Dessvärre har avdelningen konstaterat att Hagfors
Kommun inte äger någon mark lämplig för ändamålet i anslutning till dessa läget
vilket innebär att det för samtliga placeringar krävs att arrendeavtal upprättas.
Bedömda arrendekostnader ligger i genomsnitt på 1000-1500 kronor per plats och
år, dock har inte alla markägare lämnat medgivande och det är oklart om
medgivande kommer att kunna erhållas på samtliga positioner. Sammantaget
beräknas den årliga avgiften uppgå till mellan 11 000 och 20 000 kronor. Det har
inom ramen för avdelningens undersökning framkommit att Hagfors Kommun
inte kommer medges tillstånd att placera skyltarna i vägområdet eller inom
vägrättsområde. Det innebär att skyltarna kommer behöva placeras 20-25 meter
från väg vilket på vissa av platserna medför kostnader för markberedning,
trädfällning och röjning för att montera skylt samt att det för samtliga platser
tillkommer löpande årliga kostnader för att regelbundet hantera röjning och
skötsel på platsen för att undvika att skyltläget växer igen.
Samhällsbyggnadsavdelningen har bedömt den årliga kostnaden för skötsel
medför en extra kostnad mellan ca 50 000 - 100 000 kronor inklusive de
resekostnader arbetet medför under förutsättning att enklare åtgärder kan utföras
av egen personal och är knuten till sommarsäsongen maj-september och att enbart
röjningsarbeten köps externt.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer mot bakgrund av detta att det inte är
rimligt att låta montera dessa skyltar och föreslår istället att skyltarna samt den
budget som är avsatt för montage omdisponeras för renovering och utbyte av de
välkomstskyltar som redan finns i kommunen.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-04.
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-09, § 130
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut om montering av skyltar enligt
tidigare beslut Kommunstyrelsen 2014-06-09, § 130 och beslutar att avsatta medel
omdisponeras att användas för renovering, underhåll och utbyte av befintliga
välkomstskyltar i kommunen.
_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Ekonom Sofia Eriksson
Driftledare Malin Skoog
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Dnr KS 2019/180

§ 42 Svar på Medborgarförslag - önskemål om gångoch cykelväg utmed länsväg 239 mellan Västanberg
och Ekshärad
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun.
Hagfors Kommun har som ambition, där det är möjligt till en rimlig kostnad, att
knyta ihop orter för att främja alternativa färdsätt till bil såsom cykel. För att det
ska vara möjligt att anlägga en gång och cykelväg erfordras i första hand lämplig
mark. I vissa fall finns utrymme inom befintligt vägområde att bygga om och
anpassa för att skapa trygga separerade stråk, saknas utrymme inom befintligt
vägområde så behöver mark lösas in, beredas och byggas om för ett hållbart och
säkert cykelstråk ska kunna anläggas med de krav och riktlinjer som finns att
följa. När det gäller sträckan mellan Västanberg och Ekshärad så är det
Trafikverket som är väghållare och den myndighet som beslutar om vägen och de
anpassningar som ska göras.
Vi kan dock konstatera att det inte finns utrymme inom befintligt vägområde att
vidta erforderliga åtgärder, för att möjliggöra en gång och cykelbana i anslutning
till vägen skulle det således krävas en ombyggnation av vägen med behov av att
lösa in mark längst med hela sträckan. Detta skulle, i det fall Trafikverket inte
önskar vidta åtgärder, innebära stora kostnader för Hagfors Kommun om det
överhuvudtaget är möjligt. Hagfors Kommun äger inte heller någon annan mark
som på ett naturligt sätt sammanhänger med vägen eller kan utgöra lämplig mark
för att anlägga ett gång- och cykelstråk. Med de resurser och de planer för
infrastruktursatsningar som finns för de kommande åren finns det inte några
ambitioner eller möjligheter att starta igång någon process för att lösa in mark
eller vidta åtgärder för att möjliggöra ett gång- och cykelstråk mellan Västanberg
och Ekshärad.
Du nämner i ditt förslag att en stor anledning till ditt förslag är att vägen känns
otrygg och osäker. Då det är Trafikverket som är väghållare för aktuell väg och
således den part som är ansvarig för säkerheten längst med vägen kommer de
synpunkter som du för fram i din skrivelse angående vägens säkerhet för gång och
cykeltrafikanter kommer därför att vidarebefordras till Trafikverket. I övrigt
kommer Hagfors kommun inte att vidta några åtgärder med anledning av ditt
förslag.
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Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2019-02-12.
Ordf. kommunstyrelsens skrivelse 2019-03-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
T.f. GVA-chef Emil Florell
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog
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Dnr KS 2019/150

§ 43 Svar på Medborgarförslag om skötbord på
toaletterna i anslutning till bowlinghallen på ÄBC
Hej, och tack för att du engagerar dig i Hagfors kommun.
Du har inkommit till oss med förslag om att det behövs skötbord på WC i
anslutning till bowlinghallen inom Älvstranden.
Det finns idag skötbord inom Uddeholms Arena samt Hagforsbadet. För att
skötbord ska kunna installeras krävs ett allmänt tillgängligt WC med lite mer
utrymme att röra sig samt att väggar har den bärighet som krävs.
Fastighetsenheten har konstaterat att det finns ett lämpligt WC i anslutning till
bowlinghallen och kommer att montera ett skötbord här under förutsättning att det
är genomförbart med hänsyn till utrymmets tekniska förutsättningar samt beviljad
budget. I annat fall får åtgärden senareläggas eller andra utrymmen utredas.
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2019-01-28.
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed att förslaget är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Fastighetschef Malin Gisselfeldt

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 32/41

2019-04-02

Kommunledningsutskottet

Dnr KS 2019/169

§ 44 Svar på Medborgarförslag om plogning av
Klarälvsbanan
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Du har inkommit till oss med förslag om plogning av Klarälvsbanan i syfte att
möjliggöra för såväl gående som skidåkare att nyttja banan vintertid.
När vägar, gång och cykelvägar anläggs anpassas såväl beläggning som
underliggande material till det tryck och den nederbörd de förväntas få utstå.
Vägar som skall snöröjas behöver anpassas så att de klarar av det tryck som
maskinerna innebär och att de också klarar av att hantera den koncentration av
vatten som blir av plogvallar.
Klarälvsbanans förutsättningar varierar och när man anlade banan så togs inte
någon hänsyn till eventuellt vintervägunderhåll det innebär att de underliggande
materialen och åtgärder som vidtogs när man anlade Klarälvsbanan inte är
dimensionerade för att klara av belastning av tyngre fordon. Inom den sträcka som
löper inom Hagfors Kommun har vi många partier som är vad man brukar kalla
för tjälfarliga i dessa partier har vi har sett att vi får stora sättningar och sprickor.
Snöröjer vi dessa partier så finns risk att problemen förvärras. För att kunna
vinterunderhålla dessa partier skulle bärande delar av banan behöva göras om. Vi
har några partier längst banan där privata initiativtagare har plogat av banan med
stora skador, sättningar och sprickor som efterföljande konsekvens.
Då banan är ett populärt turistmål och också föremål för flera events under
sommarhalvåret är det väsentligt att vara rädd om banan i syfte att undvika att det
bildas skador som kanske inte kan åtgärdas utan större ingrepp. Stora skador kan
medföra att delar av banan under sommarsäsongen måste hållas stängd vilket vi
vill undvika.
Vi har mot bakgrund av detta gjort en samlad bedömning att det inte är lämpligt
att vinterunderhålla Klarälvsbanan.
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2019-02-07.
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
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_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
T.f. GVA-chef Emil Florell
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog
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Dnr KS 2019/188

§ 45 Svar på Medborgarförslag om uppsättande av
plank mot Lillstugevägens fastighet samt målning av
planket
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun! Du har inkommit med ett
medborgarförslag om att plantera träd, uppföra plank eller på annat sätt göra vyn
mot Lillstugevägen mer tilltalande.
Bostadshuset på Lillstugevägen har i omgångar tyvärr varit utsatt för omfattande
skadegörelse och bränder. Några av de fönster som du nämner som är försatta är
fönster i lägenheter med stora skador där Fastighetsenheten av olika anledningar
ännu inte kunnat påbörja någon renovering. Målsättningen är såklart att alla
lägenheter i fastigheten ska vara beboliga och att fastighetens skick och standard
ska vara normal. Det finns en plan för renovering och det pågår åtgärder löpande,
enligt den plan som finns kommer renoveringen i sin helhet att vara klar under
2020 under förutsättning att det inte uppstår oförutsedda omständigheter som
försvårar reparationer. Inom ramen för fastighetsenhetens ansvar så kommer även
den yttre miljön runt fastigheten att ses över och vi lämnar därför över dina idéer
om träd och planteringar till vår fastighetschef som ansvarar för planeringen av
olika åtgärder. Då bostadshuset ligger i nära anslutning till en korsning med flera
övergångsställen och stråk för oskyddade trafikanter kommer det inte att göras
åtgärder som innebär risk för försämrad sikt för trafikanter, montering av plank,
staket eller annan anordning som inte är möjlig att se igenom kommer därför inte
heller att bli aktuell.
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2019-02-18.
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser därmed förslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
Driftledare Malin Skoog
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/207

§ 46 Svar på Medborgarförslag för utveckling av
Tömte 1:14
Hej!
Ni har inkommit med ett förslag där ni önskar att kommunen anpassar ett
skogsparti i Sunnemo för olika vinteraktiviteter såsom pulkaåkning och
barnskidåkning.
Det aktuella skogspartiet ska enligt beslut i Kommunfullmäktige lyftas in i
Hagfors Kommuns skogsvårdsplan. Det innebär att området kommer att
inventeras tillsammans med sakkunnig och efter det anges en lämplig målklass
vilken sedan styr hur området ska förvaltas. Då området ännu inte inventerats så
är det inte möjligt att ge något besked i huruvida områdets skötsel kan medge
någon alternativ användning, det skulle till exempel kunna vara så att man vid
inventeringen stöter på arter eller förekomster som behöver skyddas eller som
medför att valet av målklass och skötselmetod påverkas.
Hagfors Kommun har dock som generell målsättning att all tätortsnära skog skall
förvaltas på ett sådant sätt att den hålls allmänt tillgänglig och kan nyttjas av
allmänheten på bästa sätt för rekreation och friluftsliv. Målsättningen om en
allmänt tillgänglig tätortsnära skog innebär dock inte att delar av skog får
avverkas för särskilda ändamål som inte kan hänföras till skogsvård. I det fall en
del av skogen skall avverkas för att användas till andra ändamål än skogsmark så
måste nya beslut fattas och det utpekade område lyfts då ur skogsvårdsplanen.
Samhällsbyggnadsavdelningar har sett över ert förslag och konstaterat att detta
inte är något vi kan medge med den information, de beslut och de resurser vi har
inom avdelningen.
Att skapa en trygg pulkabacke i enlighet med ert förslag kräver mer arbete än
enbart avverkning av enstaka träd, området behöver efter avverkningen stubbröjas
och markberedas, en kommunal aktivitetspark, även om den är liten till ytan och
säsongsbetonad, skall också förses med vissa riktlinjer, kontrolleras regelbundet
och i vissa fall skall skötselplaner upprättas.
Det krävs således både medel för att investera och skapa anläggningen och
resurser för skötsel och egenkontroller.
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer dock att ta hänsyn till önskemålet om att
fortsatt verka för att en öppen tätortsnära skog inom ramen för den inventering
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och målklassning som ska göras.
Vidare ställer sig Hagfors Kommun positiv till eventuella föreningsinitiativ i
frågan och föreslår att ni utreder frågan vidare tillsammans med befintliga
föreningar inom orten för att se om det finns möjlighet att i föreningsregi vidta
erforderliga åtgärder för att skapa mera möjligheter och också ta ansvar för en
sådan anläggning för vinteraktiviteter i anslutning till befintliga
idrottsanläggningar inom Sunnemo.
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2019-03-08.
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget
_____
Beslutet skickas till
Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson
Driftledare Malin Skoog
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/42

§ 47 Svar på Medborgarförslag att göra isbana vid
Älvstranden Bildningscentrum
Ärendet lyfts ur dagens sammanträde.
_____
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Dnr KS 2018/334

§ 48 Svar på Medborgarförslag angående flaggning i
kommunen
Hej, och tack för att du engagerar dig i Hagfors kommun!
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
Prideflaggan ska hissas. Efter det att kommunen fick förslaget påbörjades ett
arbete med att kolla runt bland andra kommuner hur man hanterar sin flaggning.
Tidigare har Hagfors kommun endast flaggat under allmänna flaggdagar. Dock
har kommunen då och då fått förfrågan eller att önskemål har framförts om att
flagga även vid andra tillfällen.
Kommunen har därför arbetat fram riktlinjer för flaggning i Hagfors kommun att
gälla från och med första juni i år. I dessa riktlinjer har kommunen lyssnat till
förslaget och föreslår därför bland annat att vi ska flagga med Prideflaggan under
Värmlands Pridevecka. Tack än en gång för ditt förslag!
Handlingar i ärendet
Ordf. i kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-25.
Medborgarförslag 2018-08-29..
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
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Dnr KS 2019/20

§ 49 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet
2019-04-02
2019/3
71,SMP/Länsstyrelsen, Miljörapport 2018 för anläggning 1783-050,
Holkesmossens deponianläggning
70,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Kommunförrådet,
Hagfors, Hantverkaren 1
69,Havs- och vattenmyndigheten, Inbjudan granska förslag till havsplaner för
Sverige
68,Värmland Hotel, Thomas Rothschild, Fråga om staket runt Råda skola
67,Personuppgift, Svar på synpunkt om snöröjning i bussficka, Parkvägen
66, Personuppgift, Svar på synpunkt angående Backvägen
65, Personuppgift, Önskemål om att laga Backvägen, Ekshärad
64,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om dammsäkerhetsklass avseende
regleringsdammen Krakerud i Hagfors kommun
63,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om dammsäkerhetsklass avseende
regleringsdammen Forshult i Hagfors kommun
62, Personuppgift, Önskemål om p-förbud samt 30 km/h utmed Filarevägens
södra del
61,APM Sport AB, Besiktningsprotokoll sporthallar Råda skola, Kyrkhedens
skola, Älvstrandens Bildningscentrum 1 och 2
60, Personuppgift, Önskemål om snöröjning på busshållplatsen vid Hotell Monica
59,Trafikverket, Info om statlig medfinansiering i Värmland
58,Länsstyrelsen i Värmlands län, Bidrag till sammanfattande redogörelse ÖP
57, Personuppgift, Ang. målade p-rutor utefter Blinkenbergsvägen 3 A-D
56,Energimyndigheten, Information till kommunstyrelsens ordförande i samtliga
kommuner - Styrels planeringsomgång 2019-2021
55,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Förskolan Asplund
54,Hagfors kommun/Emperor Pipe AB, Renovering av VS och Vent Lappkärrs
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avloppsreningsverk
53, Personuppgift, Svar på önskemål om skötbord på toaletten på Coop i Hagfors
52, Personuppgift, Önskemål om skötbord på den offentliga toaletten på Coop
51, Personuppgift, Önskemål om utmärkning av parkeringsplatser på
Blinkenbergsvägen 3 A-D
50,Anonym, Fråga om gällande hastighet på Gjutarevägen, Hagfors
49,Stora Enso, Kommentar till Skogsgödsling 2019
48,BRF Slånbäret, Svar på brev om tomtindelning Slånbäret, Hagfors
47,Stora Enso, Skogsgödsling 2019
46,BRF Slånbäret, Felaktiga fastighetsgränser gällande BRF Slånbäret, Hagfors
45,Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsens i Värmlands län lokala
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 240 vid Sunnemo, Hagfors
kommun;
44,Länsstyrelsen i Värmlands län, Begäran om underlag till EU-rapportering av
åtgärder mot invasiva arter
43,Bergvik Skog Väst AB, Underrättelse om delning i enlighet med 24 kap. 21 § i
aktiebolagslagen
42,Sveriges Tivoliägareförening, Info från Sveriges Tivoliägareförening
41,Naturvårdsverket, Consent to notification SE 180108. Beslut
gränsöverskridande avfallstransporter
40,Planeringsgruppen, Planeringsgruppen för Brattforsheden
39, Personuppgift, Önskemål om ersättning för skadat däck på Uddeholmsvägen
38, Personuppgift, Svar på fråga om hur kommunen ställer sig till överklagan av
detaljplan för Jysk/Dollarstore
37, Personuppgift, Fråga om hur kommunen ställer sig till överklagan av
detaljplanen för Jysk/Dollarstore
36,Region Värmland, Angående ert bestridande av fakturerad ersättning för
skötsel av busstation
2019/1-12 Personuppgift: Fråga om Global strike for future
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2017/113 Lantmäteriet: Komplettering köpekontrakt Hagfors 2:164
2018/115-41 Elektriska nämnden: Avisering om elbesiktning Grinnemo 1:37,
Bellmansgården
2018/115-42 Elektriska nämnden: Önskar intyg på rättning av anmärkningar
Kyrkhedens skola.
2018/114 Länsstyrelsen: Uppföljning av Miljööverenskommelsen Hagfors
kommun, våren 2019
2016/138, Länsstyrelsen: Ickeprövningsbeslut kv. Cykeln
2016/138, Sweco: Trafikbullerutredning kv. Cykeln
2018/183 Trafikverket: Förslag på föreskrifter om bärighetsklasser i Värmlands
län
2019/198, Emtbjörks: Önskemål om ny utfartsväg på Hedvägen, Hagfors
2018/195 Klarälvens vattenråd: Handlingar årsstämma
2019/212, Personuppgift: Medborgarförslag/fråga samt svar på fråga om hastighet
på Trafikverkets väg i Skymnäs
2019/219 Personuppgift: Medborgarförslag/fråga samt svar om att använda
vårdcentralen i Hagfors till palliativ avdelning.
2019/253 Personuppgift: Medborgarförslag/fråga samt svar om önskemål om
busshållplats i Hagälven.
2018/166, Vattenmyndigheterna: Svar på fråga om åtgärder i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018.
2014/299, WSP: Utlåtande ras Älvbrinken 10, Ekshärad.
2014/299 ÅF: rapport förbesiktning Klarälvsvägen 46, Ekshärad.
2010/308 HSB: Köp av Vågen 6, Vågen 10 och Portvakten 1.
2010/308 Lantmäteriet: Ansökan om lagfart Vågen 6, Vågen 10 och Portvakten 1
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-03-26.
Beslut
Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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