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Dnr KS 2019/154

§ 24 Val av ett ombud till Centrum för Mänskliga
Rättigheter i Värmland
Kommunstyrelsen ska välja ett ombud till Centrum för Mänskliga Rättigheter i
Värmland för mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Boo Westlund (OR) till ombud till Centrum
för Mänskliga Rättigheter i Värmland.
_____
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Dnr KS 2019/157

§ 25 Val av en representant och en ersättare
(tjänsteman) till Nätverk för folkhälsofrågor i Värmland
2019-2022
Kommunstyrelsen ska välja en representant och en ersättare till Nätverk för
folkhälsofrågor i Värmland för mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ingen representant och ersättare väljs, och att
ärendet tas upp när behov föreligger.
_____
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Dnr KS 2019/158

§ 26 Val av en representant och en ersättare till
Politiska referensgruppen för social hållbarhet 20192022
Kommunstyrelsen ska välja en representant och en ersättare till politiska
referensgruppen för social hållbarhet för mandatperioden 2019-01-01 - 2022-1231.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som representant välja Boo Westlund (OR) och
ersättare välja Thony Liljemark (OR) för perioden 2019-2022.
_____
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Dnr KS 2019/160

§ 27 Val av ett ombud till VärmlandsMetanol AB - vid
bolagsstämmor 2019-2022
Kommunstyrelsen ska välja ett ombud till VärmlandsMetanol AB:s bolagstämma
för mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Jens Fischer (OR) som ombud till
VärmlandsMetanol AB vid bolagsstämmor 2019-2022.
_____
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Dnr KS 2019/156

§ 28 Val av representant, ersättare och kontaktperson
i Klarälvens vattenvårdsförbund för perioden 20192022
Klarälvens vattenvårdsförbund hanterar recipientkontrollen i Klarälvens
vattenområde, tar prover på vatten och sammanställer och utvärderar dessa
årligen. Verksamheter som har utsläpp i vatten som omfattas av kontrollprogram
har en skyldighet att vara med. Dit hör t.ex. Uddeholms AB. Alla kommuner i
området är representerade. Klarälvens vattenvårdsförbund sköts av tjänsteman
från Karlstad.
Kommunstyrelsen har att utse representant och kontaktperson till Klarälvens
vattenvårdsförbund i frågor rörande förbundets verksamhet. För representant skall
ersättare utses.
Representant kan enligt stadgarna vara politiker eller tjänsteman.
Kontaktperson ska vara tjänsteman. Vanligen har tjänstemannen ansvar för de
verksamheter som omfattas av recipientkontrollen. Representant kan vara samma
person som kontaktpersonen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja Stellan Lundqvist (OR) som representant med
ersättare Tomas Pettersson (S) och som representant väljs kommunens
Naturvårds- och miljöhandläggare.
_____
Beslutet skickas till
Stellan Lundqvist
Tomas Pettersson
Liisa Larsson
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Dnr KS 2018/427

§ 29 Kommunkoncernens låneram 2019
Enligt kommunkoncernens finanspolicy, KF 2009-09-29 § 68, skall
kommunfullmäktige besluta om storlek på kommunkoncernens låneram att gälla
för kommande år. Idag uppgår totala låneskulden till 242 990 883 kronor. För
2019 finns planer, enligt budget 2019, att i kommunen ta upp nya lån om
maximalt totalt 25 000 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 1
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-01-07
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar låneramen för 2019 till totalt maximalt 267 990 883
kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att, gemensamt,
underteckna de dokument som krävs för att genomföra nämnda upplåning samt
omsätta de lån som i övrigt förfaller under året.

_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Hagfors Energi AB
Hagforshem AB
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Dnr KS 2019/40

§ 30 Policy för kränkande särbehandling, trakasserier
och diskriminering
Hagfors kommun arbetar kontinuerligt med att förvaltningens arbetsmiljö ska
omfatta en gemensam värdegrund. För att möjliggöra detta arbete krävs att
arbetsgivaren tydligt tar avstånd från kränkande särbehandling, trakasserier och
diskriminering.
Mot bakgrund av detta har personalenheten arbetat fram ett förslag till policy för
kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Hagfors kommun har
sedan tidigare policydokument antagna som berör dessa områden, men som är
antagna var för sig.
Förslaget har förnakrats i förvaltningens tjänstemannaledningsgrupp och varit
föremål för behandling i centrala arbetsmiljökommittén (Centralrådet), där
samtliga fackliga parter ställt sig bakom förslaget.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 4
Förslag till policy – kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.
Personalchefens skrivelse 2019-01-08.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till Policy för kränkande särbehandling,
trakasserier och diskriminering att gälla från och med 2019-03-01.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
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Dnr KS 2019/72

§ 31 Serviceplan för Hagfors kommun
För att vardagsliv, näringsliv och kommunal service ska fungera krävs tillgång till
service. Syftet med serviceplanen för Hagfors kommun är att ge en översikt och
helhetsbild av tillgången till service i kommunen och en handlingsplan för att
upprätthålla och utveckla en rimlig servicenivå för landsbygdens boende,
föreningar, företagare och besökare.
En aktuell serviceplan är även en förutsättning för att Länsstyrelsen ska besluta
om ekonomiskt stöd till aktörer som bidrar till serviceutbudet i Hagfors kommun.
Denna plan har tagits fram med stöd och rådgivning från Länsstyrelsen i
Värmland.
Denna serviceplan avgränsas till grundläggande kommersiell service när det gäller
planens mål och handlingsplan.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 16
Utvecklingschef Lars Nyborgs tjänsteskrivelse, 2019-01-18
Upprättat förslag till Serviceplan för Hagfors kommun
Förslag på sammanträdet
Göran Eriksson (S) föreslår att regionens service (sjukvård, tandvård, filial till
folkhögskolan) inarbetas i serviceplanen. Christina Axelsson (OR) föreslår att
postens service inarbetas i serviceplanen.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta serviceplan för Hagfors kommun med de
ändringar som kom upp på kommunstyrelsens sammanträde och godkänner
därefter förslag till Serviceplan för Hagfors kommun.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Länsstyrelsen i Värmland
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Dnr KS 2019/114

§ 32 Beslut om Antagande av verksamhetsområden
för kommunalt huvudmannaskap för vatten och
avlopp i Hagfors kommun att gälla från och med 201907-01
Verksamhetsområden för VA och kommunalt huvudmannaskap ska beslutas av
kommunfullmäktige för att vara giltiga. Samhällsbyggnadsavdelningen kan
löpande föreslå områden för utredning.
Samhällsbyggnadsavdelningen påbörjade under 2018 arbetet med att färdigställa
VA-plan för Hagfors kommun. Inom ramen för arbetet har genomgång av
befintliga kommunala verksamhetsområden från beslut 2007-10-29 analyserats.
Med utgångspunkt dels i vad det gäller skydd för människors hälsa och miljö och
dels utifrån att det historiskt gjorts många undantag och avsteg från de beslutade
verksamhetsområdena har samhällsbyggnadsavdelningen därför föreslagit en
revidering för fyra av de elva befintliga verksamhetsområdena. Revideringarna är
framtagna i syfte att skapa en mer aktuell områdesindelning och kunna lyfta in en
del undantag och avsteg inom ramen för verksamhetens ordinarie hantering.
Vidare har samhällsbyggnadsavdelningen under arbetet identifiera behov av att
utreda möjligheten att bilda verksamhetsområde i ytterligare sju områden utöver
de områden som redan idag är utpekade. Utredningen skall kartlägga
förutsättningarna för att bilda verksamhetsområde samt i det fall att
verksamhetsområde bedöms som lämpligt fastslå lämplig avgränsning. Föreslagna
utredningsområden redovisas i Bilaga 3. Observera att gränsdragningen är satt
preliminärt med hänsyn till att ingen utredning ännu gjorts.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 14
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-01-21.
Bilaga 1. Verksamhetsområden, oförändrade (7 sidor)
Bilaga 2. Reviderade verksamhetsområden, (4 sidor)
Bilaga 3. Förslag till utredningsområden, (1 sida)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområden utan revidering
enligt bilaga 1 att gälla från och med 2019-07-01 samt reviderade
verksamhetsområden i enlighet med samhällsbyggnadsavdelningens förslag enligt
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bilaga 2 att gälla från och med 2019-07-01.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att genomföra utredning av förslag till nya verksamhetsområden enligt
bilaga 3.
_____
Beslutet skickas till
Driftledare VA Johannes Ainegren
Ingela Axelsson
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Dnr KS 2019/116

§ 33 VA-Policy för Hagfors kommun att gälla från och
med 2019-07-01
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till VA-policy att gälla från
och med 2019-07-01.
Va-policyn anger inriktning och mål för den kommunala verksamheten och är
styrande för såväl enhetens dagliga arbete som arbetet med långsiktig planering
och utveckling av verksamheten för en långsiktigt hållbar VA-försörjning.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 13
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-01-21
Förslag till VA-policy att gälla från och med 2019-07-01
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till VA-policy att gälla från och med
2019-07-01.
_____
Beslutet skickas till
Driftledare VA Johannes Ainegren
Ingela Axelsson
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Dnr KS 2016/138

§ 34 Antagande av detaljplan för kvarteret Cykeln
(fastigheterna Cykeln 1 och 2, Hagfors 2:166, 2:5 och
2:53), Hagfors kommun
Hagfors kommun har upprättat antagandehandlingar daterade 2018-12-13 till
Förslag till DETALJPLAN FÖR KVARTERET CYKELN (fastigheterna Cykeln
1 och Cykeln 2, Hagfors 2:166, 2:5 och 2:53), Hagfors kommun.
Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL)
2010:900.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra förtätning inom kvarteret
Cykeln i Södra centrum. Planen möjliggör att ett helhetsgrepp ska kunna tas över
hela planområdet för att uppföra flerbostadshus med förbehåll för
centrumverksamheter i gatuplanet och eventuell källare/suterrängvåning för t ex
garage, samt att erforderliga bullerskydd får uppföras i närmiljön inom
planområdet.
Därutöver föreslås strandskyddet upphävas inom hela planområdet, bl.a. som ett
led för att möjliggöra en centrumnära tillgänglig plats där Anders Olssons
handikapp-anpassade brygga/terrass är möjlig att uppföra. Ansökningar om
bygglov prövas av miljö och byggkontoret. Fortum ska vara remissinstans vid
bygglovärenden. Beslut om mark- och bygglov fattas i miljö och byggnämnden.
Planen berör fastigheterna Cykeln 1 (Hagfors kommun) och Cykeln 2 (privatägd)
samt i viss mån Hagfors 2:166, 2:5 och 2:53 (Hagfors kommun). Några betydande
allmänna intressen bedöms inte beröras utöver att strandskyddet vid Uvåns östra
strandområde föreslås upphävas inom planområdet.
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.
Förändringar efter granskningsskedet
I granskningsutlåtandet anges de huvudsakliga förändringar som utförts efter
granskningen. I bilagan till granskningsutlåtandet sammanställs de skriftligen
inkomna synpunkterna från granskningen åtföljda av Hagfors kommuns
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kommentarer och ställningstaganden som föranlett de åtgärder som behövt utföras
för att kunna ta planen vidare till antagande.
• En tillkommande nyhet är att hastighetsbegränsning 30 km/h gäller från och med
2018-09-15 på Storgatan. På Geijersholmsvägen och Köpmangatan m.fl. gator
inom området Gärdet gäller 30 km/h sedan 2011-05-01. (Hänvisning till övriga
handlingar 14c och 14 d utdrag från de lokala trafikföreskrifterna).
• En kompletterande trafikbullerutredning för Cykeln 2 har tagits fram:
- Den sammantagna bedömningen av resultatet av Trafikbullerutredning 1 för
Cykeln 1 och Trafikbullerutredning 2 för Cykeln 2 redovisar att båda tomterna
bedöms lämpliga att bebygga med flerbostadshus, dock under förutsättning att
gemensamma uteplatser anordnas där 50 dB(A) ekvivalent eller 70 dB(A)
maximal ljudnivå uppfylls. (Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
2015:216 med ändringar som trädde i kraft 1 juli 2017).
- Som boende ska man ha möjlighet att vistas på en uteplats i trafikbullerskyddat
läge i nära anslutning till bostadshuset. Om värdet 50 dB(A) ekvivalent nivå/70
dB(A) maximal ljudnivå överskrids på en enda av de enskilda
uteplatserna/balkongerna måste en gemensam uteplats anordnas där 50 dB(A)
ekvivalent ljudnivå/70 dB(A) maximal ljudnivå uppfylls. Om en gemensam
uteplats finns i ett trafikbullerskyddat läge kan t ex enskilda uteplatser/balkonger
med utsikt över staden, parken och vattendraget utformas som inglasade
balkonger/uterum.
- Med erforderlig dimensionering av ljudisolering av fasader, fönster, dörrar och
ventiler etc., kommer de maximala ljudnivåerna utomhus att kunna reduceras så
att ljudnivåer inte överskrids inomhus (Boverkets byggregler BBR 26).
• Fortums rättighet och verksamhetsområde markeras på plankartan: Fortum
innehar en rättighet för vattentäkt för elkraftproduktion i vattendraget samt en
dammanläggning som är belägen söder ut vid gamla bron. På plankartan redovisas
därför den yta som utgör Fortums rättighet och verksamhetsområde och som i
princip motsvarar utbredningsområdet för beräknade höga vattenstånd vid
översvämning, skyfall och 100-årsflödet. Inom ytan bör ej byggnader och
anläggningar tillåtas pga. av att främmande materia riskerar att brytas loss, flyta
nedströms och störa elkraftproduktionen. (Hänvisning till 2b bilaga till
granskningsutlåtande).
Genomförandefrågor
När detaljplanen vunnit laga kraft kan externa intressenter upprätta
exploateringsavtal med Hagfors kommun.
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- Exploatören bär ansvaret för att identifiera alla berörda ledningar.
Kabelanvisning kan beställas hos Hagfors kommun via
https://www.ledningskollen.se. Kostnader för erforderliga undanflyttningsåtgärder
och skydd ska bekostas av exploatören om inget annat är överenskommet.
Exploatören ska i god tid kontakta respektive
ledningsrättsinnehavare/ledningsägare för ledningssamordning.
- Exploatören bär ansvaret för att ta fram eventuell geoteknisk utredning med
provtagningar som kan krävas i bygglovskedet i det fall eventuell källarvåning
avses uppföras.
- Planförslaget förutsätter att den parkmark som utgör en del av fastigheten
Hagfors 2:166 får användas för de parkeringsbehov som planen i övrigt för med
sig.
Konsekvenser av planens genomförande
Hagfors har, liksom många andra kommuner, ett behov av att tillskapa nya
bostäder med god tillgänglighet. En åldrande befolkning antas i allt högre grad
komma att efterfråga bostäder med nära till service, kollektivtrafik och tätortsnära
friluftsområden. Att kunna tillhandahålla attraktiva bostäder av den typ som
efterfrågas startar ofta en flyttkedja som är positiv för orten. Exempelvis kan
villor frigöras och bli attraktiva alternativ för yngre som står i begrepp att bilda
familj.
Ett genomförande av planen innebär att Hagfors kan tillföras ett tjugotal nya
bostäder i ett mycket attraktivt läge nära såväl service, kollektivtrafik och
tätortsnära friluftsområden. Det innebär också förädling av ett stycke centralt
belägen mark som i gällande detaljplan avsatts för parkerings-ändamål och som
inte får bebyggas. Möjligheten att lösa parkerings-behovet är god inom
centrumområdet och kan ske på betydligt mindre attraktiv mark.
Planen möjliggör som mest bebyggelse i högst sex våningar och innebär en
kontrast till den närmaste omgivningen som till största delen utgörs av bebyggelse
i en till tre våningar, på Gärdet förekommer även bebyggelse i upp till totalt fem
våningar om man räknar in vindsvåning och förhöjt källarplan. Visuellt kommer
detta självklart att upplevas som en tydlig förändring jämfört med dagens
situation. Stadsbildsmässigt kommer dock kompletteringen att ske i direkt
anslutning till befintlig centrumbebyggelse och läsas in i den kontexten. Höga
byggnader är dock inget nytt i Hagfors där de fyra höghusen på andra sidan Uvån
utgör ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden sedan över 50 år. Helhetsmiljön
representeras av bebyggelse som tillkommit under olika tidsepoker och ett nytt
byggnadsverk skulle komma att bidra med vår tids arkitektur. Detta bedöms vara
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välgörande för stadsmiljön som därmed ges en chans till ny livskraft.
Ett plangenomförande innebär också att belastningen på området kom- mer att
öka något. Fler kommer att röra sig i området och trafiken kom- mer att öka
något. Bedömningen görs dock att området klarar detta utan problem.
Ett ökat antal boende i centrum, med möjligheten till verksamheter i
bottenvåningen, bidrar till ett ökat stadsliv under fler av dygnets trimmar och ger
ett bättre serviceunderlag. Fler bostäder och boende i Hagfors centrala delar bidrar
även till en ökad trygghet.
Granskning
Inför granskningen kommer samrådskretsen att underrättas om att granskningshandlingarna ställs ut under minst två veckor. Samrådskretsen ges därmed tillfälle
att ta del av hur planhandlingarna har bearbetats. Länsstyrelsen kommer att skicka
sitt granskningsutlåtande. Hagfors kommun sammanställer ett granskningsutlåtande inför antagandet.
Tidigare beslut
Protokoll samhällsbyggnadsutskottet planuppdrag 2016-03-01 § 26.
Protokoll samhällsbyggnadsutskottet beslut om samråd 2017-01-31.
Handlingar i ärendet
Planhandlingar: Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 9
11a. Tjänsteskrivelse
11b. Besvärshänvisning tillhörande KF beslut att anta detaljplan.
1. Innehållsförteckning.
2a. Granskningsutlåtande 2018-12-10.
2b. Bilaga till granskningsutlåtande (sammanställning efter granskningen).
3. Planbeskrivning 2018-12-10.
4a. Plankarta 2018-12-10_slutversion_A1-L.pdf
5a. Grundkarta A2.pdf.
5b. Grundkarta A4.pdf.
6a. PM Trafikbullerutredning Cykeln 1 2018-01-12.
6b. PM Trafikbullerutredning Cykeln 2 2018-12-10.
7. Behovsbedömning med bilaga tekniskt PM geoteknik 2017-01-25.
8. Fastighetsförteckning 2017-02-06
9. Samrådsredogörelse 2018-04-16
10a. Illustration exempel på punkthus Cykeln 1 (underlag bullerutredning).
10b. Illustration exempel på punkthus Cykeln 2 (underlag bullerutredning).
Tidigare beslut:
11c. Beslut om granskning kommunstyrelsen § 68 2018-05-14.
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11d. Beslut om samråd samhällsbyggnadsutskottet § 9, 2017-01-31.
11e. Beslut om planuppdrag samhällsbyggnadsutskottet § 26, 2016-03-01.
Övriga handlingar:
12a. Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998.
12b. Beslut att aktualitetsförklara översiktsplanen kommunfullmäktige § 50 201405-26.
13a. Utdrag ur Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 209 Hagfors
13b. Gräns kartbild 209 Hagfors.
14 a. Trafiknätsanalys
14b. Beslut kommunstyrelsen § 28 2000-03-14.
14c. Lokal trafikföreskrift 2018-09-15
14d. Lokal trafikföreskrift 2011-05-01.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtandet 2018-12-10
enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt anta FÖRSLAG TILL DETALJPLAN
FÖR KVARTERET CYKELN (fastigheterna Cykeln 1 och Cykeln 2), Hagfors
kommun, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen och upphäva dess motsvarande
område i gällande detaljplan.
_____
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se
Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se
Trafikverket: trafiverket@trafikverket.se
PTS: pts@pts.se
Fortum: pernilla.spetz@fortum.se
Skanova: ulf.larsson@skanova.se
IP-Only Networks AB, Bäverns gränd 17, 753 81 Uppsala jan.hillerstrom@iponly.se
Seniorboendeföreningen: bm-ch.engstrom@telia.com och
tore.johansson@riksbyggen.se
Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se
Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se
GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se
Planeringsarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se
Därutöver ska kommunen skicka meddelande om antagandebeslutet med
protokollsutdrag och besvärshänvisning i enlighet med plan- och bygglagen (PBL
kap 5 § 29). Hänvisning till sändlista.
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Dnr KS 2019/73

§ 35 Beslut om revidering av Hagfors kommuns
Skogsbruksplan 2019-2028 samt uppdrag att besluta
om områdesklassning
Hagfors Kommuns skogliga resurser har sedan antagandet av Skogsbruksplanen
2015-2024 förändrats och det finns därför anledning att på nytt ta beslut om att
anta planen och de revideringar som samhällsbyggnadsavdelningen bedömt
nödvändiga för en god förvaltning framåt.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att Skogsbruksplanen dels uppdateras med
de områden som tillkommit, utgått eller ändrats sedan planen upprättades samt att
samtliga beräkningar och uppgifter om det skogliga innehavet uppdateras till
aktuella siffror per 2019-01-01.
Uppdatering av tillväxtberäkning
Alla skiften i skogsbruksplanen har omräknats på nytt för att den reviderade
planen ska innehålla korrekta siffror. Tillväxtberäkningen uppdaterades under
september-oktober 2017 för flygplatsen, Värmullsåsen och Ekshärad. Ytterligare
uppdateringar för bland annat Ekshärad har skett under november 2018.
Kommunens beslut om att stoppa avverkningen av Staffaskogen norr om Hagfors
tätort är inte korrigerat i planen då det kräver fältinventering på grund av den
påbörjade avverkningen, vilket kommer ske under 2019. Uppskattningsvis har
900 kubikmeter av de totalt 2000 planerade avverkats men dessa finns inte
medräknade i planen än.
Den förväntade totala tillväxten per år 2018-2027 är marginellt lägre än tidigare
uppdatering, 4425 m3sk jämfört med den tidigare beräkningen om 4458 m3sk.
Avverkningsförslaget för den kommande perioden är något lägre, detta då
avverkning av de flesta stora områdena redan är genomförda. Förslaget i den
reviderade planen är 21 163 m3sk jämfört med det tidigare förslaget på 28 594
m3sk.
Vi har idag ett virkesförråd på 147 953 m3sk vilket är en minskning med 941
m3sk sedan förra uppdateringen.
Andelen kalmark, d.v.s. mark där åtgärder behövs för att bibehålla
tillfredsställande föryngring, har minskat från 11,6 ha till 7,6 ha. Jämfört med
tidigare uppdatering har andelen behandlad kalmark ökat under denna period,
d.v.s. mark som fullständigt behandlats med återväxt men föryngringen inte är
säkerställd, från 14,3 ha till 49,2 ha. Detta är positivt då detta tidigare släpat efter.
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Plantering har skett 2018 på flera avdelningar norr om flygplatsen i Råda. Stora
Enso planterade även av misstag drygt 1000 plantor på kommunens mark,
plantorna överläts utan kostnad till kommunen.
Andelen plantskog med säkerställd föryngring och andelen ungskog är ungefär
densamma som tidigare.
Den normala och den äldre gallringsskogen har minskat. Den normala
gallringsskogen har minskat från 317,2 ha till 305,6 ha och den äldre från 15,5 ha
till 13 ha. Det är en total minskning på 2133 m3sk.
De största skillnaderna har skett i den föryngringsavverkade skogen. Skog som
kan föryngringsavverkas, S1, har minskat från 73,8 ha till 60,0 ha, med en total
minskning på 2440 m3sk. Skog som är mogen att föryngringsavverkas, S2, har
minskat från 83,3 ha till 68,4 ha, vilket innebär en minskning på 2560 m3sk. Skog
i föryngringsbar ålder, S3 (där föryngringsavverkning ej bör genomföras) har
minskat, utifrån hur det ser ut i planen, från 201,9 ha till 38,1 ha. Det är dock inte
helt korrekt. I den äldre skogsbruksplanen var inte målklasserna likadana som
idag. I den nya versionen finns även målklasserna NO (naturvårdsmål orört) och
NS (naturvårdsmål med skötsel). NO områden är ofta samma sak som den äldre
klassningen S3, men även NS ligger inom klassen för S3. De 38,1 ha S3 är idag
glesare skog eller skog nära bostadsområden som inte uppnått tillräckligt höga
naturvärden för att klassas som NS eller NO. Idag har vi 121,6 ha NS områden
och 55,8 ha NO områden. Totala m3sk för S3, NS och NO har ökat med 4372
m3sk från tidigare S3.
Skogens fördelning på målklasser behöver dock justeras ytterligare efter beslut
om att ändra målklassen av Staffaskogen till NO. Om det ändras enligt förslaget
på sidan 3 minskar målklass NS med 3,1 ha från 121,6 ha till 118,5 ha, PG
(produktionsmål med miljöhänsyn) minskar med ungefär 18,2 ha från 541,5 till
523,3 ha och PF (produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn) minskar med
ungefär 9 ha från 135,3 ha till 126,3 ha medan målklassen NO ökar från 55,8 ha
till 86.1 ha med 30,3 ha.
Ett fel har funnits med från förra skogsbruksplanen, angående sammanställningen
av lövdominerade bestånd. Där har andelen framtida lövdominerade bestånd
räknats till 0 % vilket inte stämmer. Detta är något komplicerat att rätta till men
kommer att ske i samband med verkställning av revideringen av
skogsbruksplanen med hjälp av kommunens skogsförvaltare Forimp. I nuläget
finns det cirka 96 ha eller 12,7 % lövdominerade bestånd (av frisk eller fuktig
skogsmark) och då planen generellt är att bevara eller gynna dessa bestånd bör
inte dessa siffror ändras nämnvärt.
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Övriga förslag på revidering kommer innebära mindre ändringar i fördelning på
sammansättning, målklasser och tillväxtberäkning.
Förslag på tillägg och ändringar avseende nya, utgående eller justerade
skogsområden
I samband med beslut om att stoppa avverkningen inom Staffa samt ändra
målklass till NO preciserades inte exakt vilka avdelningar som avsågs.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att de områden som tidigare
motsvarade NS, PF och PG, d.v.s. avdelning 2, 3, 4, 12, 13 samt 22 i skifte 3,
klassas om till NO i enlighet med det tidigare beslutet då det är dessa avdelningar
som bildar den äldre, sammanhängande tallskog som är så värdefull för
friluftslivet i området och vilket var grunden till rekommendationen för
omklassning till NO-område. Vid denna gränsdragning inkluderas därmed inte
några mindre avdelningar väster om det föreslagna området. Dessa områden har
en annan karaktär med en stor andel lövinslag i kombination med direkt
anslutning till bebyggelse och var inte inkluderade i avdelningens diskussioner
om NO som lämplig målklass. Lövskogen skulle riskera att övertas av barrträd vid
målklass NO. För att uppfylla mål för FSC-certifiering av skogen behöver
skogsbruksplanen innehålla en viss procent lövskog, dessutom är lövskog en
bristvara ur naturvårdssynpunkt. Dessutom skulle förvaltningen av skogen allra
närmast bebyggelsen försvåras något vid målklass NO. Därför föreslår
Samhällsbyggnadsavdelningen att dessa områden får behålla sin nuvarande
målklass.
Kommunens fastighet Hagfors Tömte 1:14 i Sunnemo är idag inte med i
skogsbruksplanen. Fastigheten består av cirka 0,8 hektar skogsmark plus väg.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår i enlighet med de rekommendationer som
finns att skogsdelen av fastigheten planläggs i skogsbruksplanen. Lämplig
målklass föreslås beslutas av samhällsbyggnadsavdelningen efter inventering samt
dialog med kommunens skogsförvaltare.
Fastigheten Hagfors Gunnerud 1:21 i Gunnerud, Edebäck är idag inte med i
skogsbruksplanen. Fastigheten består av cirka 0,7 hektar skogsmark plus väg.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår i enlighet med de rekommendationer som
finns att skogsdelen av fastigheten rekommenderas att planläggas i
skogsbruksplanen. Lämplig målklass föreslås beslutas av
samhällsbyggnadsavdelningen efter inventering samt dialog med kommunens
skogsförvaltare.
Hösten 2018 köpte kommunen in en del av fastigheten Råda 1:20 söder om
flygplatsen. Marken köptes in efter att det vid hindermätning runt flygplatsen
framkommit att flertalet träd behövdes avverkas då området ligger i
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inflygningszonen till flygplatsen. På grund av EU-certifiering av flygplatsen har
kraven på hinderfrihet skärpts. Området består av cirka 9,3 hektar skogs- och
våtmark med angränsande motionscentral och fotbollsplaner. Ett elljusspår går
igenom området. Efter dialog med Forimp är rekommendationen att fortsätta
bruka marken även om avverkningen måste ske i förtid när de når 20 meters höjd
så hinner träden ändå nå tillräcklig höjd för att bli lönsam då efterfrågan på
biomassa är hög. Området rekommenderas att läggas till i skogsbruksplanen.
Lämplig målklass föreslås beslutas av samhällsbyggnadsavdelningen efter
inventering och dialog med kommunens skogsförvaltare. Kommentarer att ta
särskild hänsyn till våtmark, älvstrand och friluftsliv bör läggas till vid
planläggning.
Fastigheterna Proberaren nr 1-6 (skifte 3, avd. 39) i Hagfors tätort har bebyggts
och ägs inte längre av Hagfors Kommun men finns kvar i skogsbruksplanen.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att området utgår ur planen. Det kommer
minska andelen mark i skogsbruksplanen med cirka 0,8 hektar.
Kommunen har beviljats bidrag från landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom
stödet “Skogens miljövärden” för åtta mindre skogsområden som innefattas av
skogsbruksplanen. De är på sammanlagt 14,4 hektar med natur- och kulturmiljöer
som skall skötas samt ett område med en kulturlämning som skall rensas. Dessa
miljöinvesteringsområden skall finnas kvar i minst fem år från slututbetalningen
av bidraget, det vill säga minst till december 2023. De föreslås skötas även på
längre sikt då naturvärdena kommer att öka med tiden och det finns
förutsättningar att i dess områden få riktigt höga naturvärden. Att följa
rekommendationen bidrar till att uppfylla målen för en God grön kommun i
Hagforsstrategin samt de regionala och nationella miljökvalitetsmålen som till
exempel Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv samt bidrar till friluftsliv
och naturturism. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår följande justeringar med
hänsyn till de åtgärder som gjorts inom miljöinvesteringsområden:
De gröna kommentarerna på samtliga avdelningar med miljöinvesteringsområden
föreslås ändras så de överensstämmer med Skogsstyrelsens målbild enligt
bidragsbeslutet och rådgivningskvittot för bidraget “Skogens miljövärden”. Detta
innebär endast mindre justeringar av de befintliga kommentarerna.
Målet för miljöinvesteringsområde fem (skifte 9, avdelning 19 och 21) skall vara
att på sikt kunna klassa skogen som ädellövskog.
Miljöinvesteringsområde 1 på fastigheten GRINNEMO 1:187, längs med
elljusbanan i Ekshärad är en del av en större avdelning (skifte 1, avdelning 69)
som klassas som PF (Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn). Detta

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 25/50

2019-02-11

Kommunstyrelsen

miljöinvesteringsområde föreslås styckas av från den befintliga avdelningen och
istället bli en ny, mindre avdelning på cirka 1,4 hektar. Målklassen för den nya
avdelningen föreslås bli NS (Naturvårdsmål med skötsel). Av de sju
miljöinvesteringsområdena med natur-och kulturmiljö som skall skötas är idag
samtliga utom detta klassade som NS. Denna målklass är den mest lämpliga då
det kommer att krävas framtida åtgärder för att behålla områdenas karaktär och
naturvärden. Om detta område planläggs som NS kommer den totala mängden
skog med målklass NS öka med 1,4 hektar och mängden PF minska med
motsvarande.
Sammanfattning Samhällsbyggnadsavdelningens förslag
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att:
1) skogsbruksplanen revideras med de områden som tillkommit, utgått eller
ändrats sedan planen upprättades samt att uppdatera samtliga beräkningar och
uppgifter om det skogliga innehavet till aktuella siffror per 2019-01-01.
2) Justering sker av lövdominerade bestånd.
3) de områden inom Staffaskogen som tidigare motsvarade NS, PF och PG, d.v.s.
avdelning 2, 3, 4, 12, 13 samt 22 i skifte 3, klassas om till NO då det är dessa
avdelningar som bildar den äldre, sammanhängande tallskog som är så värdefull
för friluftslivet.
4) fastigheterna Proberaren nr 1-6 (skifte 3, avd. 39) utgår ur skogsbruksplanen.
5) skogsbruksplanen revideras med hänsyn till de miljöinvesteringsområden som
gjorts för att främja en långsiktig förvaltning och leva upp till de mål som
Hagforsstrategin stadgar avseende Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.
6) skogsbruksplanen kompletteras med Hagfors Tömte 1:14, Hagfors Gunnerud
1:21 samt del av fastigheten Råda 1:20 samt att beslut om klassning görs i samråd
med sakkunnig
7) den reviderade planen antas för perioden 2019-06-01 till och med 2028-12-31..
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 8
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-01-10.
Tidigare gällande Skogsbruksplan 2015-2024
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsavdelningens samtliga förslag
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på revideringar i enlighet med samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse och ger
samhällsbyggnadschef i uppdrag att tillsammans med sakkunnig låta genomföra
erforderlig inventering, utredningar samt klassningar som krävs för att revidera
planen i enlighet med förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/118

§ 36 Taxa för Hagfors Kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2019-07-01 -- 2020-12-31
Samhällsbyggnadsavdelningen har genomfört en översyn av gällande taxa. Taxan
har setts över både vad det gäller utformning och avgifter.
Förslaget till ny taxa har tagits fram i jämförelse med taxor i övriga Värmland
samt Svenskt Vattens rekommendation. Vidare har verksamhetens behov för de
kommande åren samt förutsättningar för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar
verksamhet beaktats.
Såväl anslutningsavgifter som brukningsavgifter har justerats.
Anslutningsavgifter tas ut i samband med att en fastighet ansluts till det
kommunala VA-nätet. Som exempel kan nämnas att anslutningsavgiften för en
genomsnittlig villa på 120 kvm med en tomt på 1000 kvm uppgår till 110 625
kronor med den nya taxan vilket är en ökning med 21 250 kronor jämfört med den
tidigare taxan. För bostadsfastighet där antalet lägenheter/bostadsenheter är flera
erläggs med den nya taxan full lägenhetsavgift endast upp till och med lägenhet
nummer två och från nummer tre och vidare tas endast avgiften ut till 70%. Detta
innebär t.ex. att för ett lägenhetshus med 10 lägenheter blir lägenhetsavgiften 25
500 kr lägre jämfört med gamla taxan.
För en kontors- eller servicefastighet om 150 kvm med en tomt på 1000 kvm blir
anslutningsavgiften 110 625 kronor vilket innebär en kostnadshöjning med 7568
kronor jämfört mot tidigare taxa.
För kategorin annan fastighet såsom till exempel industrifastigheter har taxan
förändrats genom att avgifterna för framdragning av servisledning och
upprättande av förbindelsepunkt justerats uppåt med sammanlagt 16 250 kronor,
vilket också blir hela den sammanlagda ökningen. I övrigt lämnas avgifterna
oförändrade vilket t.ex. innebär att för en industrifastighet på 10 000 kvm blir det
nya priset 210 000 kronor att jämföra med 193 750 kronor med den gamla taxan
och därmed en ökning av det totala priset med 16 250 kronor.
Brukningsavgifterna är de löpande avgifterna som betalas för den förbrukning
som kunden har. Brukningsavgifterna delas upp i fasta och rörliga kostnader.
Hagfors Kommun har haft en låg rörlig avgift och en hög fast kostnad. I det nya
förslaget har de fasta kostnaderna lämnats oförändrade medan den rörliga avgiften
har höjts med sammanlagt 1,25 kr per kubikmeter levererat vatten.
För en genomsnittlig villa med en årsförbrukning om 150 kubik innebär detta att
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den totala kostnaden i den föreslagna taxan kommer att uppgå till 7 306,5 kronor
om året, vilket är 187,5 kronor mer per år än tidigare taxa.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 15
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-01-21.
Förslag till VA-taxa 2019-2020 Hagfors kommun
Nu gällande VA-taxa Hagfors Kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad VA- taxa att gälla för
perioden 2019-07-01 – 2020-12-31.
_____
Beslutet skickas till
Driftledare VA Johannes Ainegren
Ingela Axelsson
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Dnr KS 2019/41

§ 37 Fullmakt för uttag från bankkonton m.m.
Tidigare beslut om vilka personer som äger underteckna och kontrasignera kvitton
och anvisningar på uttag från bankkonton m.m. behöver med anledning av
personalförändringar justeras.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 2
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-01-07
Beslut
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från 2017-10-16 § 135, gällande fullmakt
för uttag från bankkonton m.m.
Kvitton och anvisningar på uttag från Hagfors kommuns jämte av kommunen
förvaltade donationsfonders bankkonton skall från och med 2019-02-11
undertecknas av:
kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer, eller
kommunchef Jan Lilja, eller
ekonomichef Jonas Nilsson, eller
ekonom Malin Hedberg-Soini, eller
ekonom Helén Källvik, eller
ekonom Carina Lindskog, eller
ekonom Sofia Eriksson
med kontrasignation av
ekonomiassistent Desireé Walstad, eller
ekonomiassistent Nina Törnqvist.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson
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Dnr KS 2019/163

§ 38 Ansökan om lån - Mjönäs Bygdegårdförening
Mjönäs bygdegårdsförening har av Boverket beviljats bidrag om 250 000 kronor
för renovering av dusch/hygienutrymme samt uppförande av tre stationer utegym.
Boverkets bidrag betalas efter det att föreningen har genomfört renoveringen och
uppförandet och därefter kan redovisa erlagda och godkända kostnader.
Föreningen måste därför ligga ute med pengarna och det har man inte likviditet att
klara av.
Bygdegårdsföreningen ansöker därför om ett lån hos Hagfors kommun om 250
000 kronor. Boverket har meddelat att de kan utbetala bygdegårdsföreningens
bidrag direkt till kommunen om så bygdegårdsföreningen medger. Dock först
efter att föreningen gjort investeringarna och kan redovisa sina kostnader. Ett
förslag till avtal parterna emellan har därför upprättats.
Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Nyborgs skrivelse, 2019-02-05
Ansökan om lån från Mjönäs bygdegårdsförening.
Beslut från Boverket.
Förslag till avtal.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Mjönäs bygdegårdsförening ett lån om 250
000 kronor. Lånet ska löpa räntefritt och amorteras i sin helhet senast 2019-12-31.
Kommunstyrelsen uppdrar åt utvecklingschef samt ekonomichef att upprätta och
underteckna skuldebrev samt övriga erforderliga handlingar.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Mjönäs Bygdegårdsförening
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Dnr KS 2019/161

§ 39 Avvecklande av styrgrupp för Barn- och ungas
hälsa
Utifrån ett närsjukvårdsprojekt startades det år 2009 upp ett arbete kring barn- och
ungas hälsa. Det skapades en styrgrupp som består av politiker och tjänstemän
från både kommun och dåvarande Landstinget i Värmland. Styrgruppen
beslutades innehålla representanter från verksamheterna allmänmedicin, psykiatri,
socialtjänst, skola och förskola.
En viktig del i styrgruppens arbete har över tid varit arbetet med uppstart av
Första linjen VISIT Hagfors genom samverkansavtal för samverkan mellan
Hagfors kommun och dåvarande Landstinget i Värmland. Idag finns nya
arbetssätt och samverkansformer. För verksamheterna Familjecentralen Kärnhuset
och ungdomsmottagningen i Hagfors finns en ledningsgrupp med tjänstemän som
representerar socialtjänst, förskola, skola och Region Värmland. Mellan Hagfors
kommun, Munkfors kommun, Sunne kommun, Torsby kommun samt Region
Värmland finns samverkansavtal för Första linjen norra Värmland. I denna
samverkan finns en ny styrgrupp där verksamheterna representeras på
tjänstemannanivå.
Behovet av en styrgrupp utifrån tidigare samverkansavtal har över tid minskat
genom att verksamhet permanentas och nya samverkansformer bildats. I
samverkan med verksamhetschef IFO samt skolchef föreslår undertecknad
härmed att avveckla styrgrupp för Barn- och ungas hälsa. Den styrgrupp som
kommunstyrelsen 2019-01-03 valt Thony Liljemark (OR) och Boo Westlund
(OR) som ledamöter till.
Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-02-01
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avveckla styrgrupp för Barn- och ungas hälsa.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2019/135

§ 40 Initiativ av ledamöter - Lunchservering på
helgerna på Skogvaktaren
På trygghetsboendet Skogvaktaren i Hagfors erbjuds de boende ingen
lunchservering i matsalen under helgerna. Detta vill OR ändra på så att lunch
serveras i matsalen även lördag och alla röda dagar.
Handlingar i ärendet
Jens Fischers med fleras skrivelse, 2019-01-22
Beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för att införa
lunchservering på helgerna i matsalen på Skogvaktaren i Hagfors och att
förvaltningen återkommer inom tre månader med ett förslag på hur ett
återinförande av denna service ska ske. I utredningen ska även ingå att se över
möjligheten att handla upp lunchservering under helgerna från privat entreprenör
om det visar sig att detta utgör en bättre och mer ekonomisk lösning för
kommunen.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2019/136

§ 41 Initiativ av ledamöter - Skolresultaten i Hagfors
kommuns grundskolor
Skolresultaten i Hagfors kommuns grundskolor ligger återkommande på en allt
för låg nivå. I en jämförelse med andra kommuner ligger resultaten i Hagfors
kommun under eller långt under jämförbara kommuner i länet och riket.
Det är vi inte nöjda med.
Att spara på barnens skola och utbildning är enligt Oberoende Realisters mening
djupt olyckligt. Dåliga skolresultat kommer att följa barnen under lång tid, och
även leda till ökade kommunala kostnader i andra led. Bra skolor är centralt för en
positiv samhällsutveckling. Hagfors kommun betonar att ” Du som är förälder kan
förvänta dig att skolan arbetar för att ge alla elever de bästa förutsättningarna för
att lära och utvecklas.”
Att vända en negativ utveckling är samtidigt inget som låter sig göras över en natt.
Det finns inget ”quick fix”, inga enkla lösningar – men däremot en rad åtgärder
som på sikt kan ge Hagfors kommun bra skolor med resultat om ligger högre än
dagens.
Bra skolor är en förutsättning för att ge våra barn den bästa starten in i vuxenlivet,
och helt avgörande om vi vill vara en attraktiv kommun för våra invånare och
familjer som vill bosätta sig i Hagfors kommun.
Handlingar i ärendet
Jens Fischers med fleras skrivelse, 2019-01-29
Förslag på sammanträdet
Stellan Andersson (C) föreslår att ärendet lyfts ur dagens sammanträde och att vid
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019 så ska kommunens rektorer samt
skolchef informera kommunstyrelsen om hur skolan arbetar med målarbetet idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Stellan Anderssons förslag mot liggande förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Stellan Anderssons förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lyfta ärendet ur dagens sammanträde samt beslutar
att vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019 så ska kommunens rektorer
samt skolchef informera om hur skolan arbetar med målarbetet idag.
_____
Beslutet skickas till
Skolchef Jenny Dahlin
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Dnr KS 2018/483

§ 42 Ändring av studentdag 2019
Eleverna på Älvstrandsgymnasiet vill flytta fram studentdagen från 180612
till 180614. På möte med elevkåren 181108 framförde de följande
argument för byte av dag:
● skolan har många idrottselever som kommer från andra orter. För
att deras anhöriga ska kunna komma och fira deras student vill man
att studenten ligger på en fredag.
● elever vill att släktingar som inte bor i Hagfors ska kunna komma
till Hagfors och fira deras student och det anser man blir lättare då
den ligger i anslutning till en helg.
● eleverna vill att studenten ska ligga på en fredag eftersom det alltid
har gjort det i Hagfors. De ser det som en tradition att studenten
ligger på en fredag.
Skolan ser inga bekymmer med att flytta studenten. Eleverna får då gå alla
sina skoldagar och sedan ta studenten på fredagen den 14:e juni. Det som
inte är bra med byte av studentdag är att eleverna får två lediga dagar innan
själva studenten.
För personalens arbetsår och arbetstid har det ingen betydelse vilken dag
studenten blir.
Eleverna har gjort en omröstning och den visar att 64 av 98 elever vill
flytta avslutningsceremonin till fredagen den 14:e juni. En elev har röstat
på att ha kvar studenten på onsdag den 12:e juni och övriga har inte svarat.
Några föräldrar till elever som är inflyttade har hört av sig och tycker det
vore olyckligt med en flytt eftersom det innebär att eleverna är kvar här i
Hagfors utan att ha skola under två dagar. Skolan har förståelse för
elevernas argument om att studenten på en fredag har blivit tradition i
Hagfors. Även nästa år kommer studenten att ligga på en fredag. Om det
blir en flytt av avslutningsceremonin så kommer eleverna inte ha skoldagar
den 12:e och 13:e juni och skolan har därför inget tillsynsansvar för
eleverna.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-01-22 § 2
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-01-14
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att studentdagen 2019 flyttas från den 12:e juni till den
14:e juni.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Carina Ek-Stenmark, rektor
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Dnr KS 2019/110

§ 43 Vårdbiträdesutbildning
Inom ramen för det lokala vård-och omsorgscollege Hagfors/Munkfors
avseende kompetensförsörjning för vård och omsorgsverksamheten startar
Hagfors kommun 2019-03-22 en vårdbiträdesutbildning inom ramen för
vuxenutbildningen. Detta är en ny utbildning som avses finnas i
vuxenutbildningens utbud och finansieras i dagsläget av statsbidrag.
Verksamheterna i Hagfors- och Munkfors kommun har efterfrågat denna
utbildning genom vård-och omsorgscollege som ett sätt att höja
personalens kompetens. Utbildningen är påbyggnadsbar så de studerande
kan efter avslutad utbildning läsa vidare till undersköterska.
Utbildningen kommer att kunna sökas av elever i Hagfors- och Munkfors
kommun.
Hagfors kommer att inom denna utbildning erbjuda följande kurser:
- Hälsopedagogik 100 p
- Medicin 1 150 p
- Etik och människans livsvillkor 100 p
- Psykiatri 1 100 p
- Psykologi 1 50 p
- Specialpedagogik 1 100 p
- Vård- och omsorgsarbete 1 200 p
Totalt omfattar utbildningen 800 poäng.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2019-01-22 § 3
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-01-15
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upplägget gällande
vårdbiträdesutbildning VUX i Hagfors som startar 2019-03-22.
_____
Beslutet skickas till

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Dan Forkéus, rektor
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Dnr KS 2019/108

§ 44 Ansökan om bidrag - Skoga Bygdegårdsförening
Skoga Bygdegårdsförening ansöker om kommunalt bidrag då de tvingats till ett
akut byte av jordvärmepanna då befintlig gått sönder. Vid tillfället var det kall
väderlek och risken för sönderfrysning var stor. Man har även ansökt om
fonderade bygdemedel från Länsstyrelsen och går även in med egna medel. Den
totala kostnaden uppgår till drygt 90 000 kronor enligt offert.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 5
Ansökan, Skoga Bygdegårdsförening
Kommunalråd Jens Fischers skrivelse, 2019-01-22.
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 20 000 kronor som medfinansiering till
investeringen. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter.
_____
Beslutet skickas till
Skoga Bygdegårdsförening
Ekonomienheten, Sofia Eriksson
Jens Fischer
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Dnr KS 2019/19

§ 45 Slutredovisningar investeringsprojekt,
samhällsbyggnadsavdelningen 2019
Samhällsbyggnadsavdelningen ska redovisa slutförda investeringsprojekt till
kommunstyrelsen med budget och utfall.
Projnr

Vad

Budget

Utfall

1005

Nätverksuttag Kyrkhedens skola

180 000 kr

135 800 kr

1006

Reservel Häggården

120 000 kr

114 080 kr

1047 och 1007

Tak ÄBC

2 473 000 kr

2 476 500 kr

Avsättning 2016, fastighetsunderhåll

4 000 000 kr

3 498 000 kr

50 000 kr

66 900 kr

1009

Sugledning hus 3, ÄBC

1010

Tak brandstationen, Hagfors

150 000 kr

145 000 kr

1011

Lokalanpassningar 2017

300 000 kr

195 000 kr

1012

Mattor, stadshuset

75 000 kr

57 000 kr

1013

Förtätning ÄBC, etapp 1

538 000 kr

318 200 kr

1018

Tillgänglighetsinventering

400 000 kr

333 200 kr

1019

NO-salar, Kyrkhedens skola

239 000 kr

308 400 kr

1021

Järnvägsmuseet

360 000 kr

283 800 kr

1022

Ventilation Primus

100 000 kr

106 895 kr

1025

Lekutrustning Sunnemo förskola

100 000 kr

104 700 kr

1026 och 1040

Belysning Bellmansgården och
bilvärmarcentraler Bellmansgården

145 000 kr

136 200 kr

1026

Nytt ventilationsaggregat förskolan
Treklövern

325 000 kr

298 000 kr

1027

Reparation utrymningsvägar
Kyrkhedens skola

120 000 kr

60 000 kr

1028

Tilläggsisolering Valhall

88 000 kr

87 442 kr

1031

Konvektorer serverrum, stadshuset

130 000 kr

123 298 kr
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1039

Temperaturloggar nätverk

180 000 kr

120 219 kr

1040

Byte torkskåp skolor och förskolor

50 000 kr

49 920 kr

1041

Halkmålning köket ÄBC

50 000 kr

68 200 kr

1042

Sanering och pumpbyte, brandstation
Ekshärad och Folktandvården,
Hagfors

60 000 kr

36 800 kr

1043

Luftvärmepumpar kommunförrådet

60 000 kr

47 715 kr

1044

Målning golv, Kyrkhedens skolas
kök

100 000 kr

33 500 kr

1045

Belysningsarmaturer

400 000 kr

328 000 kr

1046

Byte av fläktar i f.d. apotekshuset

95 000 kr

98 600 kr

1052

Belysning Forsskolan

200 000 kr

200 100 kr

1053

Bilvärmarcentral Häggården

75 000 kr

70 000 kr

1054

Styrsystem Kyrkheden hus C

90 000 kr

77 500 kr

1057

Åtgärdspaket ÄBC ventilation

1 500 000 kr

1 020 000 kr

1058

Styrsystem Kyrkhedens skola UC

95 000 kr

93 000 kr

1060

Ny styrutrustning f.d. apotekshuset

90 000 kr

73 700 kr

1061

Vattenburen värme, Valhall

230 000 kr

225 400 kr

1062

Ny styrutrustning stadshuset

160 000 kr

140 000 kr

1063

Förtätning Lillåsen, fortsättning

1 200 000 kr

1 062 500 kr

1064

Styr/övervakning förskolan Milan,
TA1

110 000 kr

99 500 kr

1066

Styr/övervakning förskolan Milan,
TA2+TA3

130 000 kr

125 000 kr

1068

Installation tagglås, fastighet

300 000 kr

316 000 kr

1069

Brandlarm

867 000 kr

712 700 kr

1071

Växlarenheter Lillåsen

170 000 kr

165 000 kr

1072

Styrsystem Kyrkhedens skola LA1

190 000 kr

176 000 kr

1073

Ljudmiljö plenisalen, etapp 2

418 000 kr

365 000 kr
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1074

Ozonrening köket ÄBC

263 000 kr

192 200 kr

1077

Garageportar f.d. apotekshuset

55 000 kr

53 000 kr

1078

Renovering vattenskada,
Lillstugevägen

205 000 kr

125 000 kr

1079

Valhall, grind och innertak

55 000 kr

50 100 kr

1080

Injustering Häggården

50 000 kr

16 000 kr

1080

Port räddningstjänsten, Ekshärad

60 000 kr

52 400 kr

1081

Inköp pumpar Kyrkhedens skola och
Bågskyttten

70 000 kr

65 500 kr

1082

Markarbeten Lillåsen

100 000 kr

66 000 kr

1083

Elrevisioner

371 000 kr

364 000 kr

1084

Ventilation förskolan Milan

75 000 kr

61 000 kr

1086

Avdelningskök Häggården

250 000 kr

280 500 kr

1089

Värmesystem Kyrkhedens skola

100 000 kr

81 000 kr

1095

Hissdörrar Lillåsen

65 000 kr

55 000 kr

1096

Röjning yttre slänt Bellmansgården

60 000 kr

57 000 kr

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 6
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-01-22
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Sofia Eriksson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2018/15

§ 46 Svar på motion om 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön
Försök med sex timmars arbetsdagar för vissa yrkesgrupper har gjorts på flera
ställen i landetmed varierande resultat. Främst har det handlat om projekt där
arbetstagare under en viss tid, vanligtvis sex månader eller ett år, har fått sin
arbetsdag förkortad till sex timmar för att efter projekttidens slut återgå till sin
ursprungliga arbetstid. Just att återgå till tidigare arbetstid har varit en stor och
svår omställning för många av medarbetarna som har deltagit i projekten.
För yrkesgruppen socialarbetare skulle en eventuell minskad arbetstid dessutom
behöva följas av minskad arbetsbelastning och skulle i så fall innebära en
utökning av antalet tjänster. Även inom yrkesgrupperna barnskötare och
förskollärare skulle en arbetstidsförkortning leda till ökade ersättningsbehov av
personal för att täcka ersättningsbehovet. Kommunen har redan idag svårigheter
att rekrytera dessa yrkesgrupper på tillsvidareanställningar. Att få personal att
täcka upp anställningsbehovet på visstidsanställningar under projektets gång ser vi
som väldigt svårt. Arbetsmarknaden är idag mycket god för nämnda yrkesgrupper
som då istället kommer att välja vakanser som är tillsvidare.
Motionärerna berör dock ett viktigt ämne. Att effektivisera och modernisera
arbetsplatser för att skapa bättre arbetsmiljö och sänkta ohälsotal är ett viktigt
perspektiv men osäkert om en kortare arbetstid skulle kunna leda till detta. Att
korta arbetstiden för vissa yrkesgrupper, med ökade behov av resurser på både
bemanning och det finansiella planet som resultat, är inte rätt väg att gå.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 10
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-01-18
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
_____
Beslutet skickas till
Anna Hammar
Kristoffer Ejnermark
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Dnr KS 2018/340

§ 47 Svar på medborgarförslag om röjning av rötter
mm i Vågbackens motionsspår
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun! Du har i ett
medborgarförslag inkommit med önskemål om att kommunen ska göra i ordning
befintliga stigar inom Vågbackens motionsområde.
När det gäller våra skogs- och naturområden så finns det inom vissa områden
utpekade leder, slingor och stråk. För de leder och slingor som finns utpekade har
kommunen beslut om skötsel utifrån vad som är skäligt utifrån områdets som
helhet och områdets förutsättningar. Det är enbart de leder och motionsslingor
som är utpekade för ett visst ändamål som ibland förses med särskilda underlag
som t.ex. bark eller grus. Utöver de slingor som finns utpekade finns i alla våra
naturområden stigar och stråk som uppkommit över tid. Dessa stigar är ofta av
enklare karaktär och räknas som naturstigar, de förvaltas därför inte som utpekade
gångstråk eller slingor. Samtliga våra skogliga leder, stigar och stråk har en
naturlig karaktär och ibland uppstår problemet att det blir mycket rötter eller höga
rötter i eller på vissa stråk såväl enklare stråk som utpekade leder.
Vi har följt upp den aktuella sträckan och förstår att den bitvis kan upplevas som
besvärlig för vissa. Att påföra material eller ta bort rötter och vidta åtgärder för att
jämna ut underlaget kan ibland skada kringliggande växtlighet eller påverka mark
och miljö på ett oönskat sätt, vi utför därför markåtgärder i den här typen av
miljöer restriktivt. Hagfors Kommun har i nuläget inte några planerade åtgärder
inom området men kommer inom ramen för vårens besiktning att utvärdera om
det finns anledning att vidta åtgärder på den utpekade stigen.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 11
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-09-10.
Ordf. i kommunledningsutskottets skrivelse 2019-01-07
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget därmed är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren, Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson, driftledare
Malin Skoog och vik Driftledare Sven-Erik Strandberg
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Dnr KS 2016/16

§ 48 Svar på medborgarförslag angående
namngivning av torg, vägar och gator
Skyddande av personuppgift inkom i december 2016 med ett medborgarförslag
angående namngivning av torg, vägar och gator. Vi vill tacka för ert förslag och
börja med att be om ursäkt för att ni fått vänta länge på att få ert förslag behandlat.
Ni föreslår ett projekt i vilket torg, gator och vägar skulle kunna namnges med
kända och välmeriterade personer som på olika sätt satt sin prägel på idrotten i
kommunen. Ni skriver vidare att ni gärna ställer upp för att föra frågan framåt.
Vi tackar er för ert intresse och tycker att det är positivt att ni är villiga att på olika
sätt lägga ned ideellt arbete för att göra vår kommun attraktivare. I dagslägget
planerar vi dock ingen översyn av befintliga namn på våra torg, vägar och gator.
Det blir oftast vid nyanläggningar etcetera som namnfrågor aktualiseras.
Exempelvis när vårt nya torg i Hagfors invigdes så gavs det namnet Järntorget,
dels med avseende på idrottsmannen Anders Olsson som står staty på torget och
dels med anknytning till vår industri och dess historia.
Vi är som sagt glada över ert visade intresse och om ni har någon specifik
idrottare som ni vill ska namnge någon specifik väg eller gata så är ni givetvis
välkomna att återkomma med ett sådant förslag. I annat fall så är det bra att vi har
kännedom om ert intresse och kan komma att bjuda in er om eller när frågan
aktualiseras.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 § 12
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-01-09
Skyddande av personuppgift medborgarförslag, 2016-12-30
Förslag på sammanträdet
Mötet förslår att formuleringen på beslutet ska vara kommunfullmäktige beslutar
att förslaget därmed är besvarat.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget därmed är besvarat.
_____
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Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift

Telefon
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Dnr KS 2019/23

§ 49 Anmälningar
Dnr KS 2018/2, handling 30
Lagakraft dom Hovrätten för västra Sverige, Hot mot tjänsteman
Dnr KS 2018/12, handling 22
Skolavtal- Strängnäs kommun
Dnr KS 2018/12, handling 23
Skolavtal – Årjängs kommun
Dnr KS 2018/19, handling 2
Synpunkter eller klagomål på skolans eller förskolans verksamheter
Dnr KS 2018/19, handling 3
Synpunkter eller klagomål på skolans eller förskolans verksamheter
Dnr KS 2018/19, handling 4
Synpunkter eller klagomål på skolans eller förskolans verksamheter
Dnr KS 2018/19, handling 5
Synpunkter eller klagomål på skolans eller förskolans verksamheter
Dnr KS 2019/107
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2018/110, handling 31
Begäran från skolinspektionen om komplettering ÄBC 7-9
Dnr KS 2018/110, handling 32
Beslut från skolinspektionen efter uppföljning för grundsärskola
Dnr KS 2018/110, handling 33
Beslut från skolinspektionen efter uppföljning för gymnasiesärskola
Dnr KS 2018/251, handling 4
Beslut från skolinspektionen med anledning av anmälan mot Älvstrandens
bildningscentrum
Dnr KS 2018/488, handling 1 och 2
Uppföljning av tidigare granskning samt offentlig statistik avseende hemtjänsten
Dnr KS 2018/494
Skolskjuts vid växelvis boende
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Dnr KS 2018/518, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr KS 2018/519, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr KS 2019/1, handling 1
Information från Studieförbundet Sensus och handlingsplan för 2019
Dnr KS 2019/2, handling 1
Tillsyn av Miljö- och byggavdelningen enligt miljöbalken, Förskolan Asplund,
Rektorn 4
Dnr KS 2019/10, handling 1
Skolavtal, Mölndals stad
Dnr KS 2019/11, handling 1
Samverkansavtal mellan Liu och Niu, Innebandyutbildning ÄBC och Hagfors
innebandysällskap HIBS, 2018-08-15–2019-06-12
Dnr KS 2019/33, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/34, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Treklövern)
Dnr KS 2019/35, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Treklövern)
Dnr KS 2019/36, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Treklövern)
Dnr KS 2019/37, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Treklövern)
Dnr KS 2019/38, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Treklövern)
Dnr KS 2019/39, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Treklövern)
Dnr KS 2019/67, handling 1
Beslut om mottagande i grundsärskolan
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Dnr KS 2019/67, handling 2
Beslut om mottagande i grundsärskolan
Dnr KS 2019/68, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Fritids, Hagforsen)
Dnr KS 2019/69, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/70, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/71, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Fritids, Kyrkheden)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2019/23

§ 50 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2018-11-14 tom 2019-02-04
Dnr 2019/5 handling 1
Personalärenden – oktober-december 2018
Dnr 2018/8 handling 61
Delegeringsbeslut t o m november 2018 Vård- och omsorg
Dnr 2018/8 handling 62
Delegeringsbeslut t o m november 2018 Bostadsanpassning
Dnr 2018/8 handling 63
Delegeringsbeslut t o m november 2018 LSS och socialpsykiatri
Dnr 2018/8 handling 64
Delegeringsbeslut t o m november 2018 Vård- och behandling
Dnr 2018/8 handling 65
Delegeringsbeslut t o m november 2018
Dnr 2018/8 handling 66
Delegeringsbeslut t o m november 2018 Familjeenheten
Dnr 2018/8 handling 67
Delegeringsbeslut t o m december 2018 Bostadsanpassning
Dnr 2018/8 handling 68
Delegeringsbeslut t o m december 2018 Vård- och omsorg
Dnr 2018/8 handling 69
Delegeringsbeslut t o m december 2018 LSS och socialpsykiatri
Dnr 2018/8 handling 70
Delegeringsbeslut t o m december 2018 Ekonomiskt bistånd
Dnr 2018/8 handling 71
Delegeringsbeslut t o m december 2018 Vård- och behandling
Dnr 2018/8 handling 72
Delegeringsbeslut t o m december 2018 Barn- och ungdomsgruppen
Dnr 2019/8 handling 1
Delegeringsbeslut Ordförandebeslut, överklagan av beslut enligt LVU
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Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2019-01-22 §§ 1-4
Barn-och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2019-01-22 §§ S 1-4
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2019-01-28 §§ 1-5
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2019-01-28 §§ S 1-9
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-01-29 §§ 1-18
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
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