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§ 107 Information om utredningsuppdrag 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25 § 53 i samband med driftbudget 2019 

att ge kommunchefen en del utredningsuppdrag inför den fortsatta 

budgetprocessen.   

Vid dagens sammanträde informerade kommunchef Jan Lilja om vad 

tjänstemännen har kommit fram till i de olika utredningsuppdragen. 

_____ 
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Dnr KS 2018/28 

§ 108 Verksamhets- och budgetuppföljning 

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-juli 2018 uppgår till 

399,7 miljoner kronor (mkr) vilket är 9,1 mkr mer än budget (-2,3 %). 

Kapitalkostnader, interna fördelningar för hyra, kost och städ är nu inlagda i 

budget och redovisningen. Försäkringar är medräknade i budget men bara delvis 

utfördelade. Löneökningspotten är delvis utfördelad. Återstår gör Barn- och 

bildning. Totalt har 7,2 mkr utfördelats och av potten återstår 3,2 mkr. 

Årets andra prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 18:18) har 

använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär lägre intäkter än budgeterat 

om totalt -0,3 mkr. Däremot är prognosen 2,6 mkr bättre än föregående prognos. 

Orsaken till förbättrad intäktsnivå är att avräkningen för 2018 ökar med 2,6 mkr. 

Barn- och bildning samt sociala avdelningen bedöms för helåret uppvisa 

underskott inom respektive avdelnings flykting-verksamhet. I tabellen har därför 

budget för nämnda avdelningar samt budget och utfall för generella bidrag 

påverkats av ersättning från den avsättning som finns sedan 2015 för 

flyktingrelaterade kostnader. Totalt har Barn och bildningsavdelningen tillförts 

4,6 mkr och sociala avdelningen 5,0 mkr och således både utfall och budget för 

generella bidrag med totalt 9,6 mkr. Formellt politiskt beslut tas i samband med 

bokslutet för 2018. Extraordinära poster avser av Region Värmland inlösande av 

revers 28/12-18 med ett bokfört värde om noll kronor. Totalt bedöms 4,8 mkr av 

verksamhetspotten åtgå till att täcka volymrelaterade kostnader inom Barn- och 

bildning (2,0 mkr), Sociala avdelningen (1,3 mkr), Vård- och omsorgsavdelningen 

(1,0 mkr) samt Samhällsbyggnadsavdelningen (0,5 mkr). Återstår därmed 2,3 mkr 

av verksamhetspott. 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 1,1 

mkr högre jämfört med budget (-0,2 %). De större avvikelserna mot budget, innan 

fördelning av verksamhetspott, i helårsprognosen är: 

 

 Barn- och bildningsutskottet   -4,3 mkr 

 IOU: Sociala avdelningen   -1,7 mkr 

 Samhällsbyggnadsutskottet   -0,5 mkr 

 Vård- och omsorgsavdelningen   -1,0 mkr 

 Kommunstyrelsen     1,4 mkr  

 Skatteintäkter o generella bidrag   -0,3 mkr 

 Extraordinära poster     0,9 mkr 
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Budgeterat resultat för 2018 enligt beslut i november 2017 av 

kommunfullmäktige var +2,5 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle 

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli 2,3 mkr (0,3 %). 

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-08-22 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 8/50 

  

2018-09-17 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2016/405 

§ 109 Beslut att anta förslag till detaljplan för ”Cirkus-

platsen” (2:194 samt del av Hagfors 2:161), Hagfors 

kommun 

Hagfors kommun har, på uppdrag av beställaren CT Development genom konsult 

Torbjörn Almroth, upprättat antagandehandlingar daterade 2018-08-17 till Förslag 

till DETALJPLAN FÖR CIRKUSPLATSEN (Hagfors 2:194 m fl), HAGFORS 

KOMMUN. 

Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 

2010:900.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny handelsetablering vid Cirkusplatsen, 

norr om Parkvägen, väster om Uvån i Hagfors. Den nya handeln förläggs bakom 

befintlig handel Lidl, öster om befintligt bostadsområde Abborrtorpsvägen.   

Sammanfattning av ärendet 

Planen berör fastigheterna Hagfors 2:161 (Hagfors kommun) och Hagfors 2:194 

(Lidl KB). Några betydande allmänna intressen bedöms inte beröras utöver att 

strandskyddet mot Uvåns västra strandområde föreslås upphävas i en mindre del i 

syfte att möjliggöra parkering.   

Enligt tidigare beslut har behovsbedömning gjorts och planen bedöms inte 

medföra någon betydande miljöpåverkan så som avses i plan- och bygglagen, 

miljöbalken eller förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte upprättas. 

Detaljplanen har genomgått samråd och granskning. 

I bifogat granskningsutlåtande anges hur bearbetning skett med anledning av de 

inkomna synpunkterna. I bilagan sammanställs de skriftligen inkomna 

synpunkterna åtföljda av Hagfors kommuns kommentarer till hur synpunkterna 

bemötts.   

I övrigt har inga större ändringar skett från granskningshandlingarna. 

Kompletterande åtgärder och utredningar som krävs under genomförandet 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförande påbörjas. En ny fastighet 

avses bildas för den nya handelsverksamheten (enligt exploaterings-avtal). Idag 

utgör marken en del av den kommunägda fastigheten Hagfors 2:161. 

Det framgår av planbeskrivning och PM grundläggning av nybyggnad för handel 
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(2017-06-26) att exploatören, under genomförandet i samband med fortsatt 

projektering, skall ansvara för, ta initiativ till och bekosta dels en kompletterande 

utredning om markstabiliteten mot omgivande icke utfylld mark och dels en 

riskanalys avseende vibrationer som intilliggande bebyggelse kan påverkas av. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 57 

Planhandlingar till antagande: 

Tjänsteskrivelse 2018-08-20 beslut att anta detaljplan 

Granskningsutlåtande med bilaga 2018-08-17 

Plankarta, antagandehandling 2018-08-17 

Planbeskrivning, antagandehandling 2018-08-17 

Tidigare beslutade planhandlingar: 

Grundkarta 

Behovsbedömning 

Fastighetsförteckning 2017-05-02 

Geotekniskt PM 2003-08-06 

PM grundläggning av nybyggnad för handel 2017-06-26 

Naturvärdesbedömning 2018-02-26 

Samrådsredogörelse 2018-03-19 

Tidigare beslut: 

Beslut om granskning Kommunstyrelsen § 44 2018-04-09. 

Beslut om samråd Samhällsbyggnadsutskottet § 80, 2017-09-26. 

Beslut om planbesked Samhällsbyggnadsutskottet § 2, 2017-01-31. 

Övriga dokument: 

Hagfors kommuns översiktsplan/Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998, 

aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige § 50 2014-05-26. 

Hagfors kommuns trafiknätsanalys beslutad av Kommunstyrelsen § 28 2000-03-

14. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtandet 2018-08-17 

enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt anta Förslag till detaljplan för 

Cirkusplatsen 2018-08-17 enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen och upphäva 

dess motsvarande område i gällande detaljplan. 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Beställare CT Development: th@h-retail.se 

Konsult Torbjörn Almroth: torbjorn.almroth@torsby.se 

Lidl Sverige KB, Jimmy Lekensjoe: jimmy.lekensjoe@lidl.se 

Lisbeth Aurén, Abborrtorpsvägen 2, Hagfors 

GVA-chef/samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se 

GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se 

Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se 

Lantmäteriet: kristina.lindqvist@lm.se 

Trafikverket: trafiverket@trafikverket.se 

Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se 

Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 11/50 

  

2018-09-17 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2018/193 

§ 110 Partistöd 2018 

Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i 

kommunfullmäktige. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande 

mandatperioden så för att partier ska kunna erhålla partistöd ska beslut fattas i 

fullmäktige. 

För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna lämna en 

redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en granskningsrapport 

utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd betalas ut i förskott gäller 

dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 2016, dock ska fullmäktige 

fatta beslut om utbetalning av partistöd. 

Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är 

representerade i kommunfullmäktige: 

Socialdemokraterna  18 mandat 

Sverigedemokraterna 5 mandat 

Centerpartiet   4 mandat 

Vänsterpartiet  3 mandat 

Liberalerna  2 mandat 

Moderaterna   2 mandat 

Miljöpartiet   1 mandat 

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6 

enligt följande princip 

- 20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i 

kommunfullmäktige. 

- 80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för 

varje mandat. 

Anslaget för 2018 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10 

600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat). 

Miljöpartiet har inte lämnat in någon redovisning eller granskningsrapport för år 

2017 och gör således inget anspråk på partistöd för år 2018. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-09-09 

Blankett för redovisning av erhållet partistöd - Vänsterpartiet 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande: 

Vänsterpartiet erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2018 

Miljöpartiet erhåller inget partistöd för 2018 

_____ 

Beslutet skickas till 

Marianne Eriksson, ekonomienheten 

Anna Hammar, anna.hammar@hagfors.se 
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Dnr KS 2018/317 

§ 111 Förslag till avsteg från skogsbruksplanen 

angående avverkning i Staffaskogen 

Den 10 maj 2018 inkom information att en avverkning i Staffaskogen pågick. 

Denna stoppades omedelbart den 14 maj, man hade då avverkat 900 kubikmeter 

av de totalt 2000 planerade. 

Enligt skogsbruksplanen är Staffaskogen uppdelat i NS område (naturvård med 

skötsel), PF område (produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn) och PG område 

(produktionsmål med miljöhänsyn) med slutavverkning 2018. Enligt besked från 

skogsstyrelsen vad gällde avverkningsanmälan får avverkning starta som tidigast 

2018-05-02. 

På grund av bristande kommunikation mellan kommun och förvaltare påbörjades 

en slutavverkning trots att Staffaskogen är en tätortsnära rekreationsskog med 

mycket höga sociala värden. I naturvårdsplanen finns mål och strategier för 

tätortsnära skog, bland annat ” tätortsnära skog ska vara tillgänglig för vandring 

och andra friluftslivsaktiviteter, vilket innebär att avverkning ska ske med största 

hänsynstagande. Skogen ska skötas på ett sådant sätt att den inbjuder till 

rekreation samtidigt som naturvärden ökar. Död ved ska sparas och stigar ska 

bevaras. 

Hagforsstrategin 

En av styrkorna som lyfts fram i Hagforsstrategin är Naturens kraft vilket bland 

annat syftar på den mentala kraft vi hämtar när vi vistas i den för motion eller 

rekreation. Naturen, landskapet och kulturmiljön är viktiga delar för Hagfors 

identitet och attraktivitet. Ett av de prioriterade områdena i Hagforsstrategin är En 

god grön kommun vilket bland annat innebär att ”alltid ha nära till skog och bra 

vatten, med tätortsnära naturreservat att utnyttja”. En av åtgärderna för att uppnå 

En god grön kommun är att vi behöver bli bättre på att lyfta fram de möjligheter 

som finns att besöka och vara i naturen, både för boende och för turister. 

Kommunen behöver arbeta aktivt med naturvård för att säkerställa 

tillgängligheten till naturen på lång sikt. Ett annat prioriterat område Livskvalitet 

för alla handlar om att Hagfors kommun skall ha en attraktiv livsmiljö genom att 

vårda, bevara och förbättra bland annat kulturlandskap och friluftsupplevelser. 

Den lättillgängliga tätortsnära skogen är otroligt betydelsefull och viktig ur många 

aspekter. Att ha tillgång till en rekreationsskog har positiv inverkan på både fysisk 

och psykiskt välmående hos oss människor, men det även möjliggör livsrum för 

olika ekosystem och biologisk mångfald. 
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Staffaskogen utnyttjas flitigt av många, under hela året. Det finns ett virrvarr av 

promenadstigar, skoterled och cykelled som korsar skogen samt att förskola och 

skola nyttjar skogen i undervisningen. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 58 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-08-17 

Förslag på sammanträdet 

Mikael Edvardsson (SD) yrkar på återremiss för att utreda om skötselinriktningen 

kanske borde ändras till NS (naturvårdsmål skötsel) istället.  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson ställer liggande förslag mot 

ändringsförslaget och finner bifall för ändringsförslaget genom acklamation. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Naturvårdshandläggare Liisa Larsson 

Handläggare Ingela Axelsson 
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Dnr KS 2018/310 

§ 112 Beslut om förändrad organisation inom 

Samhällsbyggnadsavdelningen från och med 

2019-01-01 

Under våren har samhällsbyggnadschef och GVA-chef tillsammans med 

medarbetarna inom avdelningen sett över organisationen och tagit fram ett nytt 

förslag på struktur och ansvarsfördelning i syfte att skapa en modern organisation 

där uppdrag och ansvar är tydligt fördelat. Bakgrunden till förslaget är att 

organisationen har upplevts oorganiserad och otydlig och inom vissa 

verksamheter, särskilt inom GVA har det har funnits oklarheter kring vem som 

ansvarar för vad och hur vissa arbetsuppgifter ska delegeras vilket har lett till 

problem framförallt med informationsspridning till medarbetare, rekrytering av 

nya medarbetare samt onödigt långa handläggningstider mot kunder. Inom GVA 

har därför ett förslag på en helt ny struktur tagits fram där verksamhetens olika 

uppdrag samordnas till tre renodlade enheter med en varsin driftledare. Samtliga 

arbetsledarbefattningar utgår och istället kommer driftledarna ha stöd av 

samordnare samt ett ökat stöd med administration, kommunikation och 

projektledning i verksamhetens stab. Med en tydlig struktur och ett tydligt 

formulerat uppdrag skapas goda förutsättningar att få en bättre ansvarsfördelning i 

hela organisationen med ökad delaktighet och mer flexibilitet i de uppdrag som 

kan delegeras ut. Den nya organisationen skapar också bättre förutsättningar för 

intern kommunikation och information mellan samtliga led i organisationen. 

Föreslagen förändring avser framförallt GVA men även inom samhällsbyggnads 

övergripande organisation och inom fastighetsenheten föreslås förändringar. 

Avdelningskommunikatör föreslås organiseras om från samhällsbyggnadschef till 

GVA-chef och Byggprojektledare föreslås organiseras om från 

samhällsbyggnadschef till Fastighetschef och ersätter den tidigare 

fastighetsadministratören. 

Samtliga berörda medarbetare har varit delaktiga i processen med att ta fram den 

nya organisationen och beretts möjlighet att tycka till om såväl uppdrag som 

befattningar. Organisationsförändringen är MBL förhandlad och avslutad i 

enighet. Ingen av arbetstagarparterna har haft några synpunkter inom ramen för 

förhandlingen. 

Samtliga förändringar som är föreslagna framgår av sammanfattningen i bifogad 

Förhandlingsprotokoll. Förändringen föreslås gälla från och med 2019-01-01. 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 16/50 

  

2018-09-17 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-08-27 § 18 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-08-15 

MBL-protokoll 2018-06-28 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen förändring av organisationen 

inom samhällsbyggnadsavdelningen att gälla från och med 2019-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Ekonom Marianne Eriksson 

Ingela Axelsson 
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Dnr KS 2018/277 

§ 113 Medarbetarpolicy 

Hagfors kommun arbetar kontinuerligt med utveckling för förvaltningens 

medarbetare. En del i detta arbete är skapandet av en kommungemensam 

medarbetarpolicy. Kommunfullmäktige har inför år 2018 antagit ett reviderat 

kommunövergripande målkort där förvaltningen fått i uppdrag att skapa en 

kommungemensam medarbetarpolicy. 

Medarbetarna i Hagfors kommun utgör en mycket betydelsefull del i den 

kommungemensamma visionen, Hagforsstrategin. 

Personalenheten har arbetat fram ett förslag till medarbetarpolicy. Förslaget har 

förankrats i förvaltningens tjänstemannaledningsgrupp och varit föremål för 

behandling i centralrådet, där samtliga fackliga parter ställts sig bakom detsamma. 

Medarbetarpolicyn kompletterar redan befintliga policys och utgör en betydande 

beståndsdel av förvaltningens arbete med en gemensam värdegrund. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-08-27 § 17 

Personalchef Richard Bjöörns skrivelse, 2018-06-29 

Förslaget till medarbetarpolicy 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till medarbetarpolicy att gälla från och med 

2018-10-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 
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Dnr KS 2018/329 

§ 114 Regionförbundets avveckling och överföring av 

verksamhet och ekonomi 

Vid årsskiftet 2018/2019 bildas en samlad regional politisk organisation i 

Värmland benämnd Region Värmland genom att befintliga verksamheter inom 

Landstinget i Värmland respektive Region Värmland - kommunalförbund 

sammanförs i en gemensam organisation. Ansvar för företagsstöd och 

landsbygdsstöd överförs från Länsstyrelsen till den nya organisationen. 

Regeringen har bifallit landstingets ansökan om att överta det regionala 

utvecklingsansvaret. 

Överföring av verksamheter och personal sker genom verksamhetsövergång. 

Samverkansavtal har upprättats och godkänts av landstinget och samtliga 

kommuner. 

Beslut om överföring av ansvaret för kollektivtrafiken och skatteväxling mm har 

fattats tidigare i särskild ordning. 

Beslut om överlåtelse av aktier i bolagen sker i särskild ordning. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2018-09-09 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-21  

Brev till Region Värmland Kommunalförbunds medlemmar, 2018-08-21  

PM Avveckling av Region Värmland, 2018-07-23 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

1. Huvudmannaskapet för samtliga verksamheter inom Region Värmland - 

kommunalförbund, organisationsnummer 222000-1362, med undantag för 

Gymnasiesamverkan, överförs 2019-01-01 till den nya sammanslagna 

organisationen Region Värmland/Landstinget i Värmland, 

organisationsnummer 232100-0156  

2. Region Värmland – kommunalförbund, organisationsnummer 222000-

1362, träder i likvidation 2018-12-31  
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3. Nuvarande ordinarie ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott utses till 

likvidator, vilket innebär en avvikelse från förbundsordningen. 

Ledamöternas mandatperiod förlängs intill dess att slutlig 

förvaltningsberättelse delgetts medlemmarna, dock längst till och med 

2019-06-30  

4. Region Värmland - kommunalförbunds tillgångar, skulder, eget kapital 

och samtliga åtaganden i övrigt överförs till Region 

Värmland/Landstinget i Värmland, vilket innebär ett avsteg från 

förbundsordningen. Fritt eget kapital per 2018-12-31 som inte tagits i 

anspråk för tidigare beslutade åtaganden avsätts av regionkommunen för 

framtida regionala utvecklingsinsatser. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Region Värmland Kommunalförbunds medlemmar 
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Dnr KS 2018/330 

§ 115 Projekt medborgarbudget 

För att ta vara på alla de idéer som finns bland de knappt 12 000 personer som bor 

i Hagfors kommun har ett förslag om medborgarbudget väckts. 

Syftet med medborgarbudget är att öka det lokala engagemanget och möjligheten 

för medborgarna att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling. Det är 

dessutom ett sätt att tillvarata det engagemang som finns runt omkring i 

kommunen. 

Totalkostnaden för projektets, som föreslås sträckas över fem år, är 700 000 

kronor och första året finansieras genom medel avsatta för Hagforsstrategin. 

Kostnaden för de följande fyra åren arbetas in i kommunens budget. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2018-09-06 

Underlag projekt medborgarbudget 

Förslag på sammanträdet 

Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L) och Roger Brodin (M) yrkar på återremiss 

för att utreda vilka administrativa resurser och kostnader som krävs för att 

genomföra projektet. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) ställer liggande förslag mot 

Stellan Anderssons (C), Hans Liljas (L) och Roger Brodins (M) ändringsyrkande 

om återremiss och finner bifall för liggande förslag genom votering. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång: 

 

Nej-röst innebär bifall till liggande förslag 

Ja-röst innebär bifall till Stellan Anderssons (C) med fleras ändringsyrkande om 

återremiss. 

 

Åsa Johansson (S)  Nej  

Ann-Sofie Ronacher (S) Nej 

Stellan Andersson (C) Ja  

Pernilla Boström (S) Nej 
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Ingemar Tönnberg (S) Nej 

Tomas Pettersson (S) Nej 

Roger Brodin (M) Ja 

Hans Liljas (L) Ja 

Mikael Edvardsson (SD) Ja 

Anna Hammar (V) Nej  

Margot Carlsson (S) Nej 

Ulla Lundh (S) Nej 

Karl Persson (SD) Ja 

 

8 nej-röster  

5 ja-röster 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget om projekt medborgarbudget med start 2019. 

Kostnaden för projektet finansieras första året från Hagforsstrategins medel och 

arbetas sedan in i budgeten från och med 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 22/50 

  

2018-09-17 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2018/339 

§ 116 Konsumtion av energidrycker bland barn och 

unga 

Ökningen av energidryckskonsumtion bland barn och ungdomar har 

uppmärksammats i många kommuner och allt fler butiker har infört åldersgränser 

vid inköp av energidrycker. 

För barn och ungdomar kan de uppiggande ämnena i energidrycker ge många 

negativa effekter såsom exempelvis sömnsvårigheter, hjärtklappning och 

hyperaktivitet. 

Livsmedelsverkets råd om energidrycker är att de inte ska användas som 

vätskeersättning eller törstsläckare och att de inte bör kombineras med alkohol. 

I syfte att främja hälsan hos barn och ungdomar bör kommunen rekommendera 

införande av 18-årsgräns vid inköp av energidrycker. 

Kommunen har samrått med butiksinnehavare i kommunen. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2018-09-06 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera butiksägarna i Hagfors kommun att 

införa 18-årsgräns vid inköp av energidrycker. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunikatör Jenny Fridberg 
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Dnr KS 2018/335 

§ 117 BID-projekt 

Hagfors kommun har fått en förfrågan om att delta i projektet Scandinavian BID 

model. BID är en förkortning för Business Improvement District. 

I projektet utses ett geografiskt avgränsat område där intressenterna, så som 

kommunen, företagarna, fastighetsägarna, tillsammans arbetar fram en 

nulägesanalys och framställer gemensam vision, mål och affärsplan. I detta arbete 

kommer BID-området att få hjälp av Svenska Stadskärnor vilket är en 

medlemsorganisation i vilken bland annat SKL, Svensk Handel, Fastighetsägarna 

Sverige, Visita, Boverket, Trafikverket med flera samverkar. 

I projektet kommer en BID-manager att arbeta med att leda det operativa arbetet 

lokalt. 

Åren 2015-2017 genomförde Svenska Stadskärnor tillsammans med 

Länsstyrelserna i Värmland och Dalarna samt fem pilotkommuner, varav våra 

grannar Torsby och Filipstad deltog, ett BID-projekt. I projektrapporten samt i 

muntliga avstämningar med våra grannkommuner har vi kunnat ta del av positiva 

effekter och resultat. 

Under våren 2018 har kommunens näringslivsarbete haft extra fokus på handeln. 

Bland annat har vi prioriterat den branschen när vi gjort företagsbesök och vi har 

också arrangerat flera träffar/workshops med just handelsföretagare. 

Utifrån de erfarenheterna och den input vi fått i dessa träffar och möten bedömer 

vi att ett BID-projekt vore ett lämpligt nästa steg att ta samt att förutsättningarna 

finns för att vi ska nå positiva resultat och effekter. 

Projektets syfte och mål ligger i linje med Hagforsstrategin och framför allt de 

prioriterade områdena Livskvalitet för alla samt Stärkt näringsliv. 

Projektet föreslås att organiseras hos utvecklingsenheten. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingschef Lars Nyborgs skrivelse, 2018-09-03 

Projektbeskrivning 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Hagfors kommun blir medsökande i projektet 

Scandinavian BID model med planerad projektstart 1 januari 2019 och som ska 

pågå under 3 år. Kostnaderna om 250 000 kronor i kontanta medel samt 250 000 

kronor i tid tas från budgeten för implementering av Hagforsstrategin. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2018/336 

§ 118 Ansökan om bidrag - Höökens Bordtennisklubb 

Höökens Bordtennisklubb ansöker om bidrag från Hagfors kommun för inköp av 

bordtennisbord. Föreningen vill bredda och utveckla sin verksamhet i kommunen, 

främst på ungdomssidan, och kommer därför starta träningsgrupp/er i Hagfors. 

Man behöver köpa in sju (7) stycken bordtennisbord med kringutrustning, den 

totala summan för investeringen uppgår till 55 000 kronor vilket är den summa 

man ansöker om. 

Handlingar i ärendet 

Förening- och evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse, 2018-09-07 

Ansökan från Höökens Bordtennisklubb 

Offertunderlag från TTX 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag på 30 000 kronor till Höökens 

Bordtennisklubb för ovanstående. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto 

för oförutsedda utgifter. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Anette Wikner, Höökens Bordtennisklubb 

Marianne Eriksson, Ekonomienheten 

Leo Larsson, Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2018/133 

§ 119 Remissyttrande trafikförsörjningsprogram  

2017-2021 avseende trafikutveckling 2019-2021 

Sammanfattning 

Region Värmlands kollektivtrafiksnämnd har remitterat förslag till regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Värmlands län 2019-2021 till bland annat länets 

kommuner. Remissen utgör en revidering av nu gällande program som fastställdes 

av regionfullmäktige i april 2016. Region Värmland önskar få synpunkter senast 

den 15 oktober 2018. 

Hagfors kommuns synpunkter gällande trafikförsörjningsprogrammet. 

Kollektivtrafiken i länet har varit föremål för en ambitiös utbyggnad under 2000-

talet. Antalet resor har ökat och restider har förkortats. Ekonomiskt avspeglas 

utbyggnaden i att Värmland är bland de län som har högst kostnad per innevånare 

om man undantar de stora regionerna och är det område som har tillåtits att öka 

mest av alla områden. 

Hagfors kommun anser att kollektivtrafikens utveckling i länet är viktig men att 

den också måste ställas mot andra angelägna verksamheter. 

Hagfors kommun ser inte att det finns möjlighet med ambitionsökning enligt 

något av alternativen. Vi anser att trafikförsörjningsprogrammets kostnad ska 

styras av skatteunderlagets i Värmland dvs. ökningen eller minskningen ska följa 

skatteunderlaget för varje program period. 

Införande av närtrafik ser Hagfors kommun positivt på. 

Områden som bör studeras mera är: 

Hagfors kommun tycker att mer arbete måste läggas på att analysera nuvarande 

trafik vad gäller nyttjandegrad samt självfinansieringsgrad och då framför allt mer 

och bättre analyser av hur kostnadseffektiv nuvarande trafik är, exempelvis 

kostnad per passagerare på en linje med mera. Orsaken till detta är att vi klart kan 

se att kostnadseffektiviteten har minskat trots ett ökat antal resande. 

Hagfors Kommun tycker det är mycket positivt att det i revideringen tydligare 

framgår att möjligheten till samordning mellan olika trafikslag ska utredas men 

vill understryka att det är av yttersta vikt att en sådan utredning prioriteras då en 

samordning och effektivisering med skoltrafiken och den allmänna 

trafiken/linjetrafiken inte bara ger bättre service utan också innebär ett bättre 

utnyttjande av fordon, bättre samordning av trafik och sannolikt minskade 

kostnader. 
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Vidare vill Hagfors kommun återigen lyfta vikten av att utreda möjligheten till 

omprioriteringar mellan linjer inte minst mot bakgrund av att det för Hagfors del 

saknas efterfrågade linjer på helger. Hagfors Kommun är av den åsikten att den 

troligen inte behövs fler linjer utan att behoven av helgtrafik borde kunna mötas 

genom omprioritering och samordning av andra befintliga linjer. Hagfors 

Kommun anser att det tydligare bör framgå att en sådan utredning ska prioriteras 

under programperioden 

En översyn bör ske av möjligheten till ett ändrat trafik upplägg parallellt med att 

få till en översyn av lagstiftningen på området. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2018-09-06 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandens svar på remiss om 

trafikförsörjningsprogran 2017-2021 avseende trafikutveckling 2019-2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Region Värmland, Box 1022, 651 15 Karlstad 
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Dnr KS 2018/110 

§ 120 Redovisning för vidtagna åtgärder med 

anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn i 

Älvstrandsgymnasiet komvux gymnasiesärskola i 

Hagfors kommun 

Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har avhjälpt de brister som 

Skolinspektionen har påtalat i samband med regelbunden tillsyn i 

Älvstrandsgymnasiet komvux gymnasiesärskola i Hagfors kommun. 

Redovisningen ska ha inkommit till Skolinspektionen senast den 2018-09-18. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 28 

Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2018-08-21 

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i 

regelbunden tillsyn i Älvstrandsgymnasiet gymnasiesärskolan i Hagfors kommun 

Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Älvstrandsgymnasiet komvux 

gymnasiesärskola i Hagfors kommun, Dnr 43-2017:5331 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Barn- och bildningschef Tove Frostvik 

Rektor Dan Forkeus 

Barn- och bildningsutskottet 
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Dnr KS 2018/110 

§ 121 Redovisning för vidtagna åtgärder med 

anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn i 

Kyrkhedens skola F-9 grundsärskola i Hagfors 

kommun 

Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har avhjälpt de brister som 

Skolinspektionen har påtalat i samband med regelbunden tillsyn i Kyrkhedens 

skola F-9 grundsärskola i Hagfors kommun. 

Redovisningen ska ha inkommit till Skolinspektionen senast den 2018-09-18. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 29 

Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2018-08-21 

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i 

regelbunden tillsyn i Kyrkhedens särskola 1-9 i Hagfors kommun 

Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Kyrkhedens skola F-9 grundsärskola i 

Hagfors kommun, Dnr 43-2017:5328 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Barn- och bildningschef Tove Frostvik 

Rektor Dan Forkeus 

Barn- och bildningsutskottet 
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Dnr KS 2018/257 

§ 122 Beslut om inackorderingsbidrag för elever på 

NIU-utbildningen på idrottsgymnasiet i Karlskoga, 

Möckelngymnasiet 

Hagfors kommun har idag ett samverkansavtal om gymnasieantagning med övriga 

kommuner i Värmland. Målet är att stärka och utveckla hela området till en 

attraktiv gymnasieregion där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett brett 

utbud av utbildningar med hög kvalité. 

Intresset för gymnasieutbildningar med idrottsinriktning har ökat och flera elever 

har valt att söka till utbildningar utanför samverkansområdet både vad gäller NIU, 

Nationell Idrottsutbildning, och LIU, Lokal Idrottsutbildning. 

För att öka elevens valfrihet finns det skäl för att från kommunens sida kunna 

medge en utökning av samverkansavtalets syfte och andemening. För att 

åstadkomma detta föreslås att det ges möjlighet att bevilja inackorderingsbidrag 

till vissa andra NIU-utbildningar utanför samverkansområdet. Beviljande av 

bidrag ska ske i varje enskilt fall. 

Handlingar i ärendet 

Ordförande i barn- och bildningsutskottet Göran Erikssons skrivelse, 2018-09-10 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att från och med höstterminen 2018 för elev 

folkbokförd i Hagfors kommun och som är eller blir antagen till idrottsgymnasiet 

i Karlskoga, Möckelngymnasiet som bedriver NIU-utbildning, bevilja 

inackorderingsbidrag samt att upprätta ett samarbetsavtal. 

I förekommande fall då NIU-utbildningar sträcks ut över 4 år, skall 

inackorderingsbidrag beviljas även det fjärde året. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlin 

Barn- och bildningsutskottets ordförande Göran Eriksson 

Ekonom Helén Källvik 
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Dnr KS 2018/166 

§ 123 Besluts- och behörighetsattester individ- och 

omsorgsutskottet 

Det har upprättats ändringar inom individ- och omsorgsutskottets 

verksamhetsområde, och därmed även ett nytt och uppdaterat förslag till besluts 

och behörighetsattester, att gälla från och med 2018-10-01. 

  

Handlingar i ärendet 

Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-08-27 § 38 

Ekonom Malin Hedberg Soinis skrivelse, 2018-08-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om behörighets- och beslutsattester, att gälla från och 

med 2018-10-01 enligt förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonom Malin Hedberg Soini 
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Dnr KS 2018/250 

§ 124 Svar på medborgarförslag om att utse 

vardagshjältar 

Det inkom 2018-05-29 ett förslag om att Hagfors kommun skulle diskutera frågan 

om att utse vardagshjältar bland dess innevånare, likt vår grannkommun Munkfors 

gör. Vi har sett hur Munkfors utnämner vardagshjältar och tycker att det är ett 

trevligt initiativ från dem. 

Olika kommuner kan dock välja olika sätt för att uppmärksamma goda initiativ, 

visa uppskattning och uppmuntra. I Hagfors kommun har vi bland annat 

Framtidsarvet. Framtidsarvet syftar till att lyfta fram personer, föreningar och 

företag som genom sitt sätt att verka utgör goda förebilder för Hagfors kommun. 

Sedan 2012 har man årligen i Framtidsarvet namn utsett stipendiater. De som fick 

Framtidarvet ifjol var Sunnemo Folketshusförening, Maria Höög samt Magnus 

Brobäck. Vi tycker att Framtidsavet fyller den funktionen som du efterfrågar i ditt 

medborgarförslag. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-08-27 § 19 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2018-08-22 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag, 2018-05-29 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift 
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Dnr KS 2018/307 

§ 125 Svar på Medborgarförslag med önskemål om 30 

km/h mellan Coop och söderut till korsningen med lv 

246/Dalavägen 

Det har i ett medborgarförslag lämnats förslag på hastighetssänkning från 50km/h 

till 30 km/h på en del av Storgatan/Uddeholmsvägen fram till korsningen mot 

länsväg 246 

Hagfors Kommun delar uppfattningen om att nuvarande sträcka med 30 km/h 

behöver förlängas för att få en god trafiksäkerhet i centrum och har sedan tidigare 

beslutat att utöka aktuell 30-sträcka från Torget fram till strax söder om 

Skolgatan.  

Mot bakgrund av förslaget har en uppföljning av tidigare beslut gjorts och 

Samhällsbyggnadsavdelningen finner det skäligt att justera beslutet och förlänga 

sträckan ytterligare. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer dock inte att det är 

nödvändigt att sänka till 30 km/h hela vägen fram till korsningen mot länsväg 246 

utan föreslår att hastigheten sänks från 50 km/h till 30 km/h på sträckan Norr om 

övergångsstället vid Hagfors Pizzeria fram till söder om korsningen 

Uvedsvägen/Uddeholmsvägen. Hagfors Kommun har sedan tidigare en aktuell 

ansökan om hastighetssänkning hos polismyndigheten och kommer mot bakgrund 

av ditt förslag att justera denna i enlighet med bifogade kartbilagor.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 59 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-08-11. 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-08-21. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift 
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Dnr KS 2018/253 

§ 126 Svar på Medborgarförslag om önskemål om 

återvinningsstation i Lakene/Sörby 

Tack för att du engagerar dig i vår kommun!  

Det inkom till oss 2018-06-04 ett medborgarförslag om att uppföra en 

återvinningsstation i Lakene då närmsta station idag är i Råda vilket upplevs som 

besvärligt att sortera sitt avfall för återvinning. Speciellt svårt är det för äldre 

personer utan tillgång till bil. 

Hagfors kommun håller med om att det finns brister i insamlingssystemet av 

förpackningar och returpapper. Dessvärre är det inte Hagfors Kommun som 

beslutar om nya återvinningsstationer och därför kan vi inte vidta några åtgärder 

med anledning av ditt förslag. 

Ansvaret för förpackningsinsamling ligger på producenterna av returpapper och 

av de varor som säljs med förpackningar. Gemensamt äger dessa producenter 

företaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som sköter insamlingen. 

Hagfors kommun har varit i kontakt med representant för FTI och framfört de 

synpunkter som framgår i ditt medborgarförslag. Svaret som FTI lämnat till 

Hagfors Kommun är att de inte planerar någon återvinningsstation i Lakene. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 60 

Ove Johanssons medborgarförslag 2018-06-04 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Driftledare avfall Emil Florell, emil.florell@hagfors.se 

Skyddande av personuppgift 
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Dnr KS 2018/256 

§ 127 Svar på Medborgarförslag om lekplats i 

Stjärnsnäs 

Tack för att du engagerar dig i vår kommun! 

Lekparken som hör till Stjärnsnäs är belägen på Skålviksvägen, utöver denna 

finns även en lekpark i Nya Sund och en i Sundfall. 

Lekparken på Skålviksvägen är anpassad för barn i olika åldrar och innehåller 

gungställning, gungdjur, klätterställning med rutschkana, bord och bänkar. I år har 

klätterställningen åtgärdats och bord och bänkar har skrapats och målats. Vi håller 

med om att lekparken som hör till Stjärnsnäs kan upplevas vara lite i utkanten av 

bostadsområdet. Placeringen av våra lekplatser beslutas utifrån flera parametrar 

dels ska det finnas lämplig mark för ändamålet och dels ska lekplatsen på ett 

säkert sätt kunna nås från flera delar av upptagningsområdet. 

Vi har sedan en tid påbörjat en utvärdering av de demografiska förhållandena 

inom respektive bostadsområde i syfte att följa upp så att våra lekplatser är rätt 

placerade och innehåller lämplig utrustning i relation till antalet barn i området. 

Då det, precis som du också konstaterar, finns mycket barn i området så ska det 

också självklart finnas en lekpark. Med de investeringar som gjorts och den plan 

för lekplatsutveckling som gäller just nu så finns det i dagsläget inte några beslut 

om att utöka antalet lekplatser i området däremot kommer vi självklart att 

utvärder lekplatsens placering den dagen det blir aktuellt med större renoveringar 

och utbyte av redskap. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 61 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-06-05. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Gata Malin Skoog malin.skoog@hagfors.se 
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Dnr KS 2018/221 

§ 128 Svar på Medborgarförslag angående 

gymnastiksalen i Sunnemo skola 

Tack för att du engagerar dig i vår kommun! 

Många av kommunens gymnastikhallar börjar bli till åren, idrottslokalerna vid 

Sunnemo skola är dessvärre inget undantag. När det gäller våra idrottslokaler så 

samarbetar skolan med fastighetsenheten och ansvaret för olika åtgärder är 

uppdelat för att underlätta. Varje år genomförs en besiktning med ett externt 

företag och protokollet ligger till grund för de åtgärdsplaner som tas fram. 

När det gäller specifikt Sunnemo skolas gymnastikhall så har en besiktning 

genomförts, utifrån den planeras arbetena. Innan några åtgärder vidtas vad det 

gäller inredning och ytskikt är det viktigt att säkerställa att byggnadens klimatskal 

och tekniska installationer fungerar som det ska. Under 2017 genomfördes därför 

ett omfattande underhållsarbete där hela taket byttes ut och ett fönsterbyte 

genomfördes på de övre ljusinsläppen. I samband med projektet sågs även 

ventilationen över. 

För kommande år är gymnastikgolv och ytskikt i våtrum prioriterat och kommer 

att utföras 2019 respektive 2020-2022 enligt den underhållsplan som 

fastighetsenheten arbetar utifrån under förutsättning att det inte händer något 

oförutsett. 

När det gäller den utrustning som finns i lokalen så arbetar skolan just nu med att 

ta fram en plan för vilken basutrustning som ska finnas i alla våra idrottshallar då 

de hyrs ut. Så snart den planen är klar kommer en ny översyn att göras över 

hallarnas utrustning. Observera att det kan vara så i vissa hallar att all utrustning 

som finns tillgänglig för skolans verksamhet inte är tillgänglig för externa brukare 

av våra hallar. 

Har man som privat bokare behov av särskild utrustning så måste man ombesörja 

det själv. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 62 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-05-17. 

Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 37/50 

  

2018-09-17 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Fastighetschef Maria Edesgård maria.edesgard@hagfors.se 
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Dnr KS 2018/169 

§ 129 Svar på Medborgarförslag angående farthinder 

på Rysktorpsvägen och avfart från lv 246 till 

Hagälvsvägen 

Tack för att du engagerar dig i vår kommun! 

Att det ska vara en trygg trafikmiljö i våra bostadsområden är en självklarhet och 

en fråga som är viktig för oss alla. 

Innan beslut om trafiksäkerhetshöjande åtgärder fattas så ska trafiksituationen 

utredas. Vi utreder trafikmiljön genom att mäta antalet fordon och hastighet. Just 

nu har vi många trafikutredningar som väntar och vi mäter och utvärderar löpande 

allt eftersom anmälningar kommer in eller trafikproblem upptäckts. Ansvarig 

enhet har fått ta del av den oro du uttrycker i ditt medborgarförslag och en 

trafikmätning kommer göras under året. Utifrån vad som framkommer i 

trafikmätningen fattas sedan beslut om vilka eventuella åtgärder som är rimliga att 

vidta. Vi kan därför inte ge dig något svar på om åtgärder kommer att vidtas och i 

så fall vad däremot kan vi med detta svar bekräfta att en utredning om 

trafiksituationen kommer att inledas med anledning av ditt förslag. 

Den åtgärd man som boende kan göra utan trafikutredning är att ansöka om att få 

ställa ut blomlådor, mer information kring vad som gäller och hur man går 

tillväga finns på kommunens hemsida https://www.hagfors.se/arkiv/nyheter/2017-

05-04-blomlador-pa-din-gata.html 

När det gäller trafiksäkerhet på Uddeholmsvägen och möjligheten till avfart och 

påfart mot Uddeholmsvägen så är det en fråga som utreds, bedöms och hanteras 

av Trafikverket då Uddeholmsvägen faller under deras ansvar. Hagfors Kommun 

kommer därför inte att hantera den synpunkten på annat sätt än att ditt 

medborgarförslag kommer att skickas till Trafikverket för kännedom.   

Hör gärna av dig till samhällsbyggnadsavdelningen om du har några ytterligare 

frågor. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 63 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-03-17. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Gatuavdelningen Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se 

Trafikverket Lena Löfvenholm, lena.lofvenholm@trafikverket.se 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 40/50 

  

2018-09-17 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2018/262 

§ 130 Svar på Medborgarförslag angående lekpark på 

Granvägen i Ekshärad 

Tack för att du vill vara med och påverka vår kommun.  

Vi tycker precis som du att lekplatser är viktiga därför har vi satsat lite extra på 

lekplatser de senaste åren och under 2018 och 2019 ska alla lekplatsernas 

placering utvärderas på nytt.  

I Hagfors Kommun finns det politiska beslut där det är bestämt att det ska finnas 

två stora allmänna lekparker, vi kallar dem för Drömlekplatser, en i Ekshärad och 

en i Hagfors. Utöver Drömlekplatserna finns det mindre lekparker utplacerade i 

några bostadsområden, de kan variera lite i utformning och storlek. Tyvärr har vi 

inte möjlighet att ha lekplatser i alla våra bostadsområden utan försöker att 

placera lekplatser i de bostadsområden där det bor många barn.  

Efter några år med lek i ur och skur blir lekplatser slitna och är inte längre lika 

säkra att leka i, då måste utrustningen bytas ut helt, vilket är jättedyrt! Därför 

följer vi alltid upp hur många barn som bor i området innan vi byter ut all 

utrustning. Om det visar sig att det inte längre bor så många barn i närområdet 

händer det att vi väljer att ta bort just den lekplatsen och istället anlägga en ny 

lekplats eller renovera upp en lekplats där det bor fler barn. Lekplatsen på 

Granvägen är en sådan lekpark som tagits bort då det för några år sedan när 

lekplatsen började bli dålig bedömdes vara få barn i närområdet. Eftersom barnen 

i Ekshärad bor utspritt och det är få barn i varje enskilt bostadsområde beslutade 

kommunen istället att satsa extra mycket på lekplatsen på Skolvägen då den ligger 

på ett sådant sätt att många barn från flera olika områden kan gå eller cykla till 

lekplatsen. På så vis kunde vi också göra en lekplats med flera olika redskap som 

vi inte skulle ha möjlighet att montera på en liten lekplats i ett bostadsområde.  

Med den plan och de underlag vi har idag kommer vi därför inte att anlägga någon 

ny lekplats på Granvägen. 

Då vi vet att antalet barn i våra bostadsområden varierar över tid försöker vi 

regelbundet att utvärdera lekplatsernas placering. Samhällsbyggnadsavdelningen 

har under 2018 påbörjat en översyn över de lekparker som finns och även de 

bostadsområden som finns inom kommunen. Målsättningen är att klargöra om de 

lekparker som finns idag är belägna på rätt plats i förhållande till antalet barn i 

respektive område och utifrån det också reviderad vår nuvarande plan för 

renovering och utbyte av lekplatserna. Utvärderingen som nu genomförs omfattar 

också en översyn av vilken utrustning som bör finnas utifrån olika åldersgrupper 
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och olika lekplatstyper. Utredningen förväntas vara klar under sommaren 2019 

och innan dess kommer inte några beslut om att nyanlägga eller flytta lekplatser 

att fattas utan vi arbetar utifrån den plan och de beslut som finns sedan tidigare.  

Har du fler frågor om lekplatser eller har du synpunkter på någon av våra 

lekparker så är du välkommen att höra av dig till vår samhällsbyggnadsavdelning.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 64 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-06-12. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Gatuavd. Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se 
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Dnr KS 2018/306 

§ 131 Svar på medborgarförslag om 

handikappanpassad badplats i kommunen 

Tack för att du engagerar dig för vår kommun! 

Du skriver i ditt förslag att det saknas en handikappanpassad badplats i 

kommunen och att det säkert är många med funktionsnedsättning som önskar ta 

sig ett dopp. 

Det är helt korrekt, Hagfors Kommun saknar idag en tillgänglighetsanpassad 

badplats. Inför 2014 sammanställdes kommunens alla badplatser i en 

tjänsteskrivelse. Sammanställningen innehöll en redovisning över kommunens 

alla badplatser och förslag på åtgärder, vissa badplatser föreslogs läggas ned som 

kommunala badplatser och vissa badplatser föreslogs det utvecklingsåtgärder för. 

Uddeholmsbadet var en av de badplatser som bedömdes vara populär och möjlig 

att anpassa. Tjänstemannaorganisationen föreslog därför inom ramen för 

redovisningen att badplatsen skulle tillgänglighetsanpassas. 

Tjänstemannaförslaget återremitterades dock i sin helhet av Kommunfullmäktige 

då man ansåg att underlagen till de olika förslagen var bristfälliga. Någon ny 

sammanställning över åtgärder för badplatser har inte redovisats och det saknas 

därför beslut och uppdrag om tillgänglighetsanpassning av badplatser vilket är 

olyckligt.   

Livskvalité för alla är ett prioriterat område i Hagforsstrategin och innebär att vi 

ska verka för att alla som bor och verkar i vår kommun ska må bra, trivas och 

känna att vår kommun är en bra plats att leva, bo och verka på. Gemenskap, 

delaktighet och en meningsfull fritid med möjlighet till aktiviteter är viktiga 

faktorer för att man ska känna livskvalité. 

Att det ska finnas en anpassad badplats inom vår kommun för att göra det möjligt 

för våra medborgare med särskilda behov eller funktionsnedsättning att ta del av 

en del av kommunens utbud av aktiviteter och service är en självklar ambition. 

Kommunfullmäktige ger med anledning av ditt förslag 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att återuppta utredningen av kommunens 

badplatser och arbeta in ett investeringsprojekt för tillgänglighetsanpassning av 

Uddeholmsbadet inom ramen för kommunens ordinarie budgetarbete. 
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Handlingar i ärendet 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-07-26. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-10. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och ger 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta in en tillgänglighetsanpassning 

av Uddeholmsbadet inom ramen för kommunens ordinarie arbete med 

investeringsbudget 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 
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Dnr KS 2018/23 

§ 132 Anmälningar  

UPH 2017-18 

Avtal Korttidshyra Fordon  

UPH 2018-12 

Avtal 2018-12 ”Digital läkemedelsfördelare” 

UPH 2018-12 

Avtal 2018-12B ”Digital läkemedelsfördelare” 

UPH 2018-13 

Avtal 2018-19 ”Läromedel” 

UPH 2018-17A 

Avtal 2018-17A ”Förskolematerial” 

UPH 2018-17B 

Avtal 2018-17B ”Förskolematerial” 

UPH 2018-17C 

Avtal 2018-17C ”Förskolematerial” 

UPH 2018-18 

Avtal 2018-18 ”Mejeriprodukter” 

Dnr 2018/1 handling 33 

Tillsyn av Hagfors kommuns riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella 

trakasserier och reprissalier 

Dnr 2018/1 handling 46 

Svar till Skatteverket 

Dnr 2018/1 handling 48 

Överklagan till förvaltningsrätten i Göteborg avslag beslut i ärendet 733-2018-

24478 

Dnr 2018/2 handling 11 

Tillsyn enligt miljöbalken, Hagfors kommun Solrosen, Sunnemo 1:41 

Dnr 2018/11 handling 42 

Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 

Munkfors kommun 
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Dnr 2018/11 handling 47 

Avtal Fritidsbanken Värmland 

Dnr 2018/11 handling 63 

Samverkansavtal mellan Hagfors kommun och Viking HC 

Dnr 2018/11 handling 66 

Förlängning av avtal – Banktjänster 

Dnr 2018/11 handling 67 

Förlängning av ramavtal ”Årlig besiktning och service av gymnastik och 

sporthallsanläggningar m.m” 

Dnr 2018/11 handling 68 

Förlängning av ramavtal 2015-01 ”Företagshälsovård” 

Dnr 2018/11 handling 69 

Förlängning av ramavtal 2015-04 Lastmaskin ÅVC. Holkesmossen 

Dnr 2018/11 handling 70 

Förlängning av avtal 2016-13C ”Vinterväghållning” 

Dnr 2018/12 handling 10 

Skolavtal, Örebro kommun 

Dnr 2018/12 handling 11 

Skolavtal, Örebro kommun 

Dnr 2018/12 handling 12 

Skolavtal, Tierp kommun 

Dnr 2018/110 handling 7 

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn av utbildningen i Hagfors kommun 

Dnr 2018/122 handling 2 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

Dnr 2018/122 handling 3 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

Dnr 2018/188 handling 3 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Hagfors 

kommuns klagomålshantering 

Dnr 2018/220 handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 
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Dnr 2018/233 handling 1 

Anmälan om kränkande behandling vid Kyrkhedens skola F-9, Hagfors kommun 

Dnr 2018/233 handling 2 

Yttrande om omprövning av beslut Dnr 45-2017:3541 

Dnr 2018/233 handling 3 

Beslut om anmälan om kränkande behandling vid Kyrkhedens skola F-9, Hagfors 

kommun 

Dnr 2018/240 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (Kyrkheden) 

Dnr 2018/240 handling 2 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (Kyrkheden) 

Dnr 2018/244 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (Kyrkheden) 

Dnr 2018/251 handling 1 

Anmälan om elevs skolsituation vid Älvstrandens Bildningscentrum i Hagfors 

kommun 

Dnr 2018/251 handling 2 

Komplettering av anmälan om elevs skolsituation vid Älvstrandens 

Bildningscentrum i Hagfors kommun 

Dnr 2018/255 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

Dnr 2018/255 handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

Dnr 2018/260 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

Dnr 2018/315 handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr 2018/316 handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr 2018/318 handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 
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Dnr 2018/324 handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr 2018/309 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (ÄBC) 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2018/23 

§ 133 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2018-05-23 tom 2018-08-20 

Dnr 2018/5 handling 22 

Hemställan om att kvarstå som medfinansiär till projekt SIAM 2.0  

Dnr 2018/5 handling 23 

Beslut i brådskande ärende 

Dnr 2018/5 handling 24 

Personalärenden – juni/juli 2018 

Dnr 2018/5 handling 25 

Personalärenden – maj 2018 

Dnr 2018/5 handling 26 

Beslut i brådskande ärende 

Dnr 2018/5 handling 27 

Avskrivningar om fordringar mindre än 10 000 kr/st 

Dnr 2018/8 handling 31 

Delegeringsbeslut t o m maj 2018 Bostadsanpassning 

Dnr 2018/8 handling 32 

Delegeringsbeslut t o m maj 2018 Vård- och omsorg 

Dnr 2018/8 handling 33 

Delegeringsbeslut t o m maj 2018 LSS 

Dnr 2018/8 handling 34 

Delegeringsbeslut t o m maj 2018 Ekonomiskt bistånd 

Dnr 2018/8 handling 35 

Delegeringsbeslut t o m maj 2018 Familjeenheten 

Dnr 2018/8 handling 36 

Delegeringsbeslut t o m maj2018 Vård- och behandling 

Dnr 2018/8 handling 37 

Delegeringsbeslut t o m juni 2018 Vård- och omsorg  

Dnr 2018/8 handling 38 

Delegeringsbeslut t o m juni 2018 Familjeenheten 
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Dnr 2018/8 handling 39 

Delegeringsbeslut t o m juni 2018 Vård- och behandling 

Dnr 2018/8 handling 40 

Delegeringsbeslut t o m juni 2018 Ekonomiskt bistånd 

Dnr 2018/8 handling 41 

Delegeringsbeslut t o m juli 2018 Familjeenheten 

Dnr 2018/8 handling 42 

Delegeringsbeslut t o m juli 2018 Vård- och omsorg 

Dnr 2018/8 handling 39 

Delegeringsbeslut t o m juli 2018 Vård- och behandling 

Dnr 2018/182 handling 19 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 

Dnr 2018/182 handling 20 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Konstföreningen Kreativitet 

Dnr 2018/182 handling 21 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors-Uddeholms Ridklubb HURK 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-08-27 §§ 15-20 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2018-08-27 §§ 36-44 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-06-25 §§ S 75-89 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-07-24 § S 90 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-08-27 §§ S 91-109 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-08-28 §§ 27-31 

Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2018-08-28 §§ 3-34 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-05-29 §§ 55-68 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 134 Information 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerade om att 

kommunledningsutskottets sammanträde 2018-09-24 kommer att ställas in på 

grund av för få ärenden. 

Kommunchef Jan Lilja informerade om att barn- och bildningschefen har sagt upp 

sig och avslutar sin anställning 30 september 2018. Under rekryteringstiden går 

biträdande barn- och bildningschef in som barn- och bildningschef. 

_____ 

 
 


