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Peter Brunius (OR), 13:30-14:00 
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Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2020-03-11 

 

  

Avser paragrafer 25 - 43 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 
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§ 25 Information 

Socialchef Maria Persson och Ann-Sofie Ronacher, verksamhetschef ESA/EKB, 

inledde kommunstyrelsens sammanträde med att informera om Fritidsbanken som 

startade under 2018 och drivs i projektform under en treårsperiod. Syftet med 

Fritidsbanken är att bidra till aktivitet och spontanidrott samt att man kan testa nya 

sporter genom att låna utrustning.  

Verksamheten har skickat ut cirka 50 brev till föreningar och organisationer för 

att undersöka möjligheter och intresse för att ta över driften av Fritidsbanken efter 

projektets slut. Bland de svar som kom in kan sammanfattas att intresset för att ta 

över driften har varit måttligt, främst på grund av att ingen förening har möjlighet 

att driva Fritidsbanken då kostnaderna blir alltför höga.  

Verksamheten behöver därför få reda på hur man ska gå vidare efter projektets 

slut. 

Därefter redogjorde ekonomichef Jonas Nilsson för kommunens bokslut och 

ombudgeteringar. Kommunen gör ett positivt resultat på 9,3 miljoner. 

_____ 
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Dnr KS 2020/24 

§ 26 Bokslut för år 2019 

Bokslutskommittén har gjort en genomgång av 2019 års bokslut och diskuterat 

ekonomiskt utfall för året. 

Hagfors kommun redovisar år 2019 ett positivt resultat om +9,3 miljoner kronor. 

Med ett budgeterat resultat på +2,8 miljoner kronor innebär det en positiv 

avvikelse mot budget med +6,5 miljoner kronor. 

Utskott/nämnders nettokostnader i driftsredovisningen är 692,4 miljoner kronor, 

vilket är 7,2 miljoner kronor mindre än budgeterat. Kommunledningsutskottet 

visar totalt en positiv avvikelse mot budget med 7,5 miljoner kronor. 

Kommunledningsavdelningen visar en positiv avvikelse med 2,6 miljoner kronor 

och samhällsbyggnadsavdelningen en positiv avvikelse med 4,9 miljoner kronor 

mot budget. Barn- och bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget 

med 4,3 miljoner kronor. Individ- och omsorgsutskottet visar en negativ avvikelse 

med 5,1 miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 

0,3 miljoner kronor. Valnämnden, överförmyndaren och gemensam 

hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget. 

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 710,6 miljoner kronor vilket är 0,6 

miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag visar en positiv 

avvikelse mot budget med 4,6 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter 

redovisar tillsammans en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor. 

Nettoinvesteringarna uppgår till 79,5 miljoner kronor. 

Kommunkoncernen Hagfors redovisar år 2019 ett positivt resultat om 16,5 

miljoner kronor. 

Representanter för utskott och verksamhetsansvariga har getts tillfälle att redogöra 

för sina verksamheter samt att kommentera årets resultat. 

Handlingar i ärendet 

Bokslutskommitténs protokoll, 2020-02-17 § 1 

Årsredovisning 2019 för Hagfors kommun 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar: På sidan 56 under SBA ”Viktiga händelser” näst sista 

punkten: Nya Råda skola F-3 färdigställs samt projektet med en utbyggnation till 

F-6 påbörjades. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för år 2019 med föreslagen 

ändring. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/24 

§ 27 Ombudgeteringar till år 2020 

Önskemål har framförts om ombudgeteringar av investeringsanslag för ej 

slutförda projekt till 2020 med netto 43 756 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Bokslutskommitténs protokoll, 2020-02-17 § 2  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel till 2020 

med totalt 43 756 000 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/24 

§ 28 Fondering avfall 

Överskott från avfallsverksamheten skall fonderas till framtida investeringar inom 

avfallssektorn. Storleken av fonderade medel avgörs av beslutad sluttäckningsplan 

och beslutas av bokslutskommittén. 

Den årliga avsättningen för sluttäckningsplanen är 427 000 kronor. 

Total avsättning 2019 uppgår därmed till 7 451 137 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Bokslutskommitténs protokoll, 2020-02-17 § 3 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner total avsättning i 2019 års bokslut till 7 451 137 

kronor för återställande av deponi. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 10/34 

  

2020-03-09 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2020/24 

§ 29 Avstämning mot balanskravet 

Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet. Om årets resultat är 

negativt skall, enligt god ekonomisk hushållning, resultatet regleras och det egna 

kapitalet återställas under de tre närmast följande åren. 

Det kan finnas skäl att acceptera avsteg från krav på reglering. Exempel är när 

avyttring av tillgångar har skett och förlust uppstått, om avyttringen samtidigt 

innebär att kommunen därigenom skapat förutsättningar för framtida minskade 

kostnader. 

Avstämning mot balanskravet 2019 

Årets resultat enligt resultaträkning   9 301 tkr 

Avgår: Realisationsvinster vid försäljning          0 tkr 

Tillkommer: Realisationsförluster vid försäljning                       0 tkr 

Tillkommer: Omställningskostnader                                            0 tkr 

Justerat resultat    9 301 tkr  

Kommunen uppfyller balanskravet enligt kommunallagen. 

Negativt underskott från tidigare år finns inte. 

Handlingar i ärendet 

Bokslutskommitténs protokoll, 2020-02-17 § 4 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avstämningen mot balanskravet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/127 

§ 30 Samverkan om gemensamt ledningssystem 

räddningstjänsten inom Räddningsregion Bergslagen 

Det finns ett behov att stärka räddningstjänstens förmåga att leda och hantera 

storskaliga och komplexa räddningsinsatser. Detta kan åstadkommas genom att 

skapa ett gemensamt ledningssystem för ett större geografiskt område. 

Ledningssystemet är gemensamt för de deltagande organisationerna då det har 

konstruerats gemensamt, bemannas gemensamt och används gemensamt. Ett 

gemensamt ledningssystem disponerar de samlade räddningstjänstresurserna för 

att hantera insatser och bedöms vara det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå 

nuvarande krav och kommande lagstiftning. 

Bruttokostnaden för det gemensamma ledningssystemet blir 17 kr per invånare, 

om samarbetspartners enligt tabell 1 i budgetförslaget ingår. Det medför en 

kostnad för kommunen på ca 120 tkr 2020, och därefter ca 200 tkr per år. Ett 

förväntat statsbidrag kommer att täcka en mindre del av kostnaden. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-02-25 § 6 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-31 

Tjänsteyttrande, 2019-11-26 

Samverkansavtal, 2019-11-22 

Beskrivning av ledningssystemet för Räddningsregion Bergslagen, 2019-11-22 

Förslag till budget RRB 2019-11-22 

Bilaga ekonomiska rutiner 2019-11-22 

Riskanalys RRB 2019-11-22 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet med bilagor avseende 

gemensamt ledningssystem genom Räddningsregion Bergslagen under 

förutsättning att samarbetspartners ingår enligt tabell 1 i bilaga budgetförslag 

2020-2023 från räddningsregionen. 

Räddningschefen får i uppdrag att underteckna avtalet. 

För att täcka kostnaden som samarbetet innebär, äskas motsvarande medel till 

räddningstjänsten.  

_____ 
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Beslutet skickas till 

Räddningschef Håkan Finnkvist 

Miljö- och byggnämnden 

Nerikes Brandkår, avdelning Räddningsregion Bergslagen 
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Dnr KS 2019/373 

§ 31 Målkortsrapportering 2019 

Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som 

bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna 

kortsiktiga mål som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga mål; nöjda 

medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett kreativt och målinriktat 

arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi. 

Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det tredje tertialet 

2019. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun 

har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande 

resultatet av de kortsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns 

övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort. I rapporten för 

tredje tertialet redovisas bland annat resultaten från 2019 års 

medarbetarundersökning. 

De kortsiktiga målen bedöms utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. För de 

icke-numeriska målen så innebär rött: ej påbörjat, gult: påbörjat/ännu inte uppfyllt 

och grönt: uppfyllt/inga fler aktiviteter. För de numeriska målen så bedöms målet 

som rött om mindre än 90 % av målet är uppfyllt, gult om 90 % eller mer av målet 

är uppnått och grönt om 100 % eller mer av målet är uppnått. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2020-03-02 

Målkortsrapportering, 2019-12-31 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för tredje tertialet 2019. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/258 

§ 32 Medborgardialog om Folkets park, Hagfors 

Hagfors folkets park som ägs av Hagfors kommun har en lång och gedigen 

historia, som väcker många minnen. 

Parken har under modern tid varit utarrenderad till näringsidkare som bedrivit 

verksamhet på området, men står idag utan arrendator. Byggnaderna på området 

är i dåligt skick. 

Ambitionen med medborgardialogen är att ta in synpunkter från medborgarna om 

vilka framtidsplaner som kan tänkas för folkets park. Kommunen vill med 

dialogen skapa engagemang runt frågan för att få så breda underlag som möjligt 

för framtida beslut i frågan. 

Dialogen ska ske under hösten 2018 med administrativt stöd av administrativa 

enheten och metodstöd av utvecklingsenheten. En parlamentarisk grupp på 8 

personer utses av fullmäktige där majoriteten har två personer och övriga partier 

en person, majoriteten utser ordförande. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingschef Lars Sätterbergs skrivelse, 2020-03-04 

Reviderad rapport från fullmäktigeberedningen om Folkets Park, Hagfors 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar: En av anledningarna till att en medborgardialog om 

Hagfors Folkets park genomfördes, på initiativ från Socialdemokraterna, var att 

fastigheterna på området är i väldigt dåligt skick. 

Därför yrkar S på att verksamheten även återkommer med förslag på vad 

kommunen ska göra med fastigheterna inne på området i Hagfors Folkets park. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utvecklingsenheten får i uppdrag att utifrån det 

samlade materialet kring medborgardialogen göra en översyn och se om och i så 

fall vilka områden det finns förutsättningar att utreda vidare.  
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Utvecklingsenheten får vidare i uppdrag att i samverkan med 

samhällsbyggnadsavdelningen utreda förutsättningarna för att ordna ställplatser i 

området vid Hagfors Folkets Park samt att se över möjligheterna till fortsatt 

utveckling av den kommunala badplatsen Gatabadet. 

Medborgardialogen kring Folkets park Hagfors avslutas. 

Dessutom ska verksamheten återkomma med förslag på vad kommunen ska göra 

med fastigheterna inne på området i Hagfors Folkets park som ska redogöras för i 

en separat rapport. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Dnr KS 2020/166 

§ 33 Revidering av delegeringsordning 

Administrativa enheten har arbetat fram ett förslag till revidering av gällande 

delegeringsordning. 

En omorganisation inom verksamhetsområdet för barn- och bildning har föranlett 

revideringen då det har medfört ändrade befattningar. Förändringar och tillägg har 

även gjorts avseende LSS inom individ- och omsorgsavdelningens 

verksamhetsområde. 

Den reviderade delegeringsordningen bör gälla från och med 2020-04-01. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-03-02 

Förslag på reviderad delegeringsordning 

Förslag på sammanträdet 

Thony Liljemark (OR) yrkar: ”sid 45 Beslut enligt LSS: Beslut gällande insatser 

över 20 tim/v ska fortsatt beslutas av IOU”. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för Thony Liljemarks (OR) yrkande genom acklamation. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning med 

föreslagen ändring att gälla från och med 2020-04-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2020/162 

§ 34 Biträdande signalskyddschef i Hagfors kommun 

Informations- och kommunikationssystem är viktiga och strategiska resurser inom 

i stort sett all samhällsverksamhet och måste skyddas med olika medel och 

metoder, där kryptografiska funktioner är ett sätt. Idag finns nationellt godkända 

kryptosystem för att skydda information som omfattas av sekretess. För att system 

som använder kryptografiska funktioner ska kunna ge ett effektivt skydd krävs att 

hela processen, allt från generering av kryptonycklar till slutanvändarnas 

hantering av systemet, håller en nivå som är anpassad för den information som 

systemet avser skydda. Inom för planering av det civila försvaret ställs det krav på 

att kommunerna börjar arbeta med signalskyddsfrågor, varför det bör tillsättas en 

signalskyddsorganisation under ledning av en biträdande signalskyddschef. 

Länsstyrelsen verkar idag som signalskyddschef för Värmlands län. 

Handlingar i ärendet 

Administrativ chef Johnny Lövgren, 2020-02-26 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse förvaltningssekreterare Malin Qvicker till 

biträdande signalskyddschef. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/34 

  

2020-03-09 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2020/148 

§ 35 Översiktsplan som verktyg för lokal utveckling 

Hagforsstrategin 2017-2027 har varit i bruk i drygt 3 år. Det är ett dokument som 

sätter riktningen för vår kommuns utveckling och som följs upp av 35 mätbara 

mål. Strategin ger oss en framtidsbild av ett önskat läge men pekar inte på vad 

som konkret behöver göras - vilket en strategi inte heller ska. Det är upp till alla 

inom Hagfors kommunala organisation, näringsliv och medborgare, att genomföra 

aktiviteter som för oss i rätt riktning för måluppfyllnad. Just avsaknaden av 

konkreta aktiviteter och att våra mål utvecklas i rätt riktning påtalades av 

kommunstyrelsen 13 maj 2019 i samband med en genomgång av 

Hagforsstrategin. Både innan detta datum och efter har det jobbats med frågan och 

fyra insatsområden har identifierats som särskilt viktiga för Hagfors kommuns 

utveckling. Till detta kan också ett konkret aktivitetsprogram presenteras. De 

olika områdena är: 

Platsbaserad utveckling - översiktsplan som nav för lokal utveckling. 

Kompetensförsörjning/utbildning - Smart Industri Center. 

Kulturförändring - process med engagerade medborgare och näringsliv i ledning 

av Hagfors Innovation Park 

Innovation inom existerande näringsliv - lyfta besöksnäring, handel och 

livsmedelsproducenter, därtill start av ny näringslivsförening. 

Inom de tre sistnämnda områdena finns just nu tillräckliga resurser för att driva 

arbetet framåt (förutsatt att strukturfondsmedel beviljas för utveckling av Smart 

Industri Center). För jobbet med platsbaserad utveckling krävs medel för att på 

rätt sätt kunna jobba med området. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 87 att en ny översiktsplan ska tas 

fram. Det traditionella sättet att göra detta är att en planarkitekt med medhjälpare 

uppdaterar den tidigare översiktplanen och att den efter en tid ställs ut på samråd. 

Jobbet blir fokuserat på “hårda” värden och ren fysisk planering och 

användningsområden av mark i kommunen. Det blir troligtvis en produkt som 

berör väldigt få och som inte används aktivt för att jobba med utvecklingen av 

kommunen. 

Vår tanke är att tillföra en “mjuk” process parallellt med den “hårda” och på så vis 

kunna använda översiktsplanen som ett verktyg för utveckling. Vi vill dela in 

kommunen i fem geografiska områden, Hagfors, Ekshärad, Råda, Gustav Adolf 

och Sunnemo, orter utpekade i serviceplanen som serviceorter med undantaget 
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Gustav Adolf som behövs för att täcka in östra delen. Där genomförs 

dialogmöten/medborgardialog med fokus på utveckling som tar sin ansats i 

historia, nutid och framförallt framtid. De idéer och uppslag som kommer fram 

kan till viss del användas som inspel till översiktsplanen medan andra kan jobbas 

vidare med på annat sätt, exempelvis i kulturförändringsarbetet där det pågår en 

process. 

I framtagandet av Hagforsstrategin genomfördes flera dialogprocesser med 

grupperna näringsliv, offentlig sektor, idéburna verksamheter och allmänheten. I 

jobbet med översiktsplanen vill på nytt genomföra dialogmöten men denna gång 

på de geografiska platser där folk bor. Förhoppningen är att detta ska skapa ett 

engagemang för att utveckla sin bygd och leda fram till lokala utvecklingsplaner. 

Det blir kommunens tjänstepersoners uppgift att sätta igång och leda processen 

för att sedan övergå till samarbetspartner till den lokala utvecklingsgrupp som 

förhoppningsvis kommer bildas för att driva arbetet framåt. Till detta kan man 

med fördel koppla till en medborgarbudget. 

Samhällsbyggnadsavdelningen kommer genomföra den “hårda” processen med 

befintlig personal då de kompetenser som krävs finns i organisationen. För att 

kunna genomföra den “mjuka” processen behöver utvecklingsenheten stärka upp 

med expertkunskap i metod och genomförande av dialogprocesser.  

Det stora projektet med fyra insatsområden ligger helt i linje med implementering 

av Hagforsstrategin och berör alla prioriterade områden. Översiktsplanen berör 

också alla till viss del men kanske framför allt livskvalitet för alla då det handlar 

om att utveckla platser där våra medborgare finns. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-02-25 § 7 

Utvecklingschef Lars Sätterbergs skrivelse, 2020-02-17 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 450 000 kronor ur budgeten för 

implementering av Hagforsstrategin för köp av konsulttjänst. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2020/151 

§ 36 Arrende del av Övre Lid 1:4 

Under hösten 2019 inkom, lagfaren ägare till fastigheten Nedre Lid 1:41, 

muntligen med förfrågan om att få arrendera ett mindre område av fastigheten 

Övre Lid 1:4 i direkt anslutning till sökandens bostadsfastighet.  

Övre Lid 1:4 ägs av Karl Bengtsson i Lid Donationsfond. Mark får inte överlåtas, 

något hinder för utarrendering av mark bedöms dock inte föreligga utifrån 

donationsfondens stadgar och övriga riktlinjer. Syftet med arrendet är att 

möjliggöra nyproduktion av garagebyggnad.  

I anslutning till efterfrågat område finns åkermark som sedan lång tid arrenderas 

ut till annan part. Denne har rådfrågats och deltagit vid en gemensam syn på plats 

2020-01-17 och där godkänt föreslagna gränser för det tänkta arrendet.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har bedömt att ett arrende enligt förfrågan bör 

kunna medges och avtalsförslag har tagits fram och godkänts av sökanden.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-02-25 § 9 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-02-18 

Karta och arrendeavtal 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i egenskap av förvaltare av Karl Bengtsson i Lid 

Donationsfond, godkänna förslag på arrendeavtal, där ett område om ca 1360 kvm 

av Övre Lid 1:41 utarrenderas till Ingemar Bergström till en årlig avgift om 

femhundra kronor samt på de villkor som i övrigt stadgas i föreslaget avtal. 

Kommunstyrelsen beslutat att ge Samhällsbyggnadschef i uppdrag att ingå avtal 

och verkställa upplåtelsen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Personuppgift 
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Dnr KS 2019/668 

§ 37 Svar på inkomna brev och frågor angående 

dammutrivningar 

Just nu är det många förslag på dammutrivningar på gång i vår kommun då 

kommunens största kraftdammsägare Fortum ser över sitt damminnehav. Det är 

bland annat ny lagstiftning på gång som kommer att kräva moderna miljötillstånd 

för kraftverksdammar. Kommunen har varit på två samråd angående olika grupper 

av Fortums dammar det senaste året men medborgarförslagen antas med tanke på 

avsändarna referera till det senaste yttrandet om dammar vid Sunnemo och 

Ekshärad. Utifrån sammanhanget tolkas punkt ett i medborgarförslagen att det 

föreslås att inga dammar skall rivas ut. En verksamhetsutövare som bedriver 

verksamhet i form av kraftproduktion från vatten ska enligt gällande lagstiftning 

precis som andra verksamhetsutövare ha möjlighet att avsluta sin verksamhet om 

denne så önskar. Om den som äger en damm för kraftändamål vill avsluta sin 

verksamhet genom att riva ut dammen kan denne alltså i princip inte nekas. Går 

ärendet till domstol beslutas alltså inte egentligen om utan hur en dammutrivning 

skall ske. Kommunen har alltså inga möjligheter att påverka om en damm som 

någon annan äger skall rivas ut eller ej.   

Vad kommunen gör är att vara med på det inledande samrådet och kommer med 

synpunkter gällande det samrådsunderlag som verksamhetsutövaren tagit fram - 

alltså hur en föreslagen utrivning skall gå till - och samt eventuellt på 

samrådsprocessen. Eventuella synpunkter från kommunen sammanfattas i ett 

samrådsyttrande och därefter har verksamhetsutövaren möjlighet att komplettera 

eller ändra i sitt underlag så att detta skall bli så korrekt som möjligt innan det 

skickas ut till sakägarna. Det är verksamhetsutövaren som håller och utformar 

samrådet, tar fram och skickar ut underlag och väljer om och när de håller 

samrådsmöten. Har man som sakägare eller annan intressent synpunkter på 

samrådsunderlaget eller samrådsprocessen skall man vända sig till den som håller 

i det aktuella samrådet, d.v.s. Fortum i detta fall. Kommunen skulle dock kunna 

komma med synpunkter som att till exempel påtala vikten av att 

verksamhetsutövaren håller samrådsmöten för sakägare och andra intressenter. 

Innan det inledande samrådsmötet har samrådsunderlag skickats ut som 

kommunen granskar utifrån kommunala och allmänna intressen. Det handlar om 

relevant lagstiftning/planer/strategier/mål på både lokal, regional och nationell 

nivå samt viktiga samhällsfunktioner som kommunala vattenledningar och vägar, 

om det berör kommunal mark eller detaljplaner men även allmänna 

friluftsintressen som leder/elljusspår, naturvärden etc. Även om kommunen i 
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allmänhet vill värna om sina medborgare är kommunens uppdrag att bevaka det 

allmänna och inte det enskilda intresset. Detta kan skilja sig vilket är viktigt att ha 

med sig för att förstå kommunens ställningstaganden. Kommunen har en annan 

utgångspunkt och översikt än den enskilda har att ta hänsyn till förutom diverse 

lagkrav och riktlinjer, till exempel rättviseaspekter och en tidsaspekt som är 

längre än livstiden för enskild. En återställningstid på ett par år för en strandremsa 

kan exempelvis i ett naturvårdsperspektiv vara försumbart om det leder till 

levande stränder och tusentals år av fri vandring för fisk i systemet. 

Påståendet om att bortrivning av dammarna skulle ha stor miljöpåverkan beror 

såklart från fall till fall och också på vad man menar med miljöpåverkan men 

pratar man om naturmiljö så har oftast har bortrivning av en damm en positiv 

påverkan. För att klassificera miljökvaliteten gällande vatten brukar man kolla på 

miljökvalitetsnormer och statusklassning efter dessa. En av de genomgående stora 

orsakerna till att vattendrag i Hagfors kommun inte uppnår god status är för att de 

påverkas negativt av reglerdammar som utgör både vandringshinder och ger ett 

onaturligt flöde s.k. flödesregim. Att riva dammar vid dessa vattendrag kan göra 

att vattenförekomsten kan klassas om till god status, det räknas alltså som en 

naturmiljöförbättrande åtgärd. Kommunen har krav enligt vattendirektivet att 

arbeta för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Bortrivning av reglerdammar kan 

också ha positiva effekter för rekreation och friluftsliv, till exempel för fiske samt 

friluftsliv på vintern genom stabilare vinterisar och allmänt mindre påverkan av 

reglering för närboende. 

Det negativa som upplevs handlar ofta om estetiska värden, kulturmiljövärden 

samt främst under en övergångsperiod påverkan för rekreation och friluftsliv 

vilket också är viktigt att väga in i en samlad bedömning. Detta har kommunen 

gjort i det senaste samrådsyttrandet genom att särskilt uppmärksamma de negativa 

effekter som åtgärderna kunde ha för närboende samt kulturmiljö. Fortum föreslår 

flera åtgärder för att minska dessa, bland annat genom att nivån på sjön Grängen 

inte skall ändras nämnvärt vilket kommunen ställer sig positiv till. Alternativet 

här vore att kraftig dra ner på sjöns nivå.  

Alla dessa olika aspekter vägs samman till en samlad bedömning för det aktuella 

samrådet. Frågor om dammar är komplexa och varje fall är unikt. Kommunen har 

många krav, åtaganden och mål att uppfylla som påverkar. En generell policy i 

linje med vad medborgarförslaget tolkas förespråka i denna fråga är inte 

ändamålsenlig vilket även konstateras i översiktsplanen. Att ha som mål att alla 

kommunens sjöar skall bibehållas (tolkat som att inga dammar skall rivas ut) 

skulle verka mycket begränsande och gå emot vissa mål. Dessutom är det som 

tidigare redogjorts inte ändamålsenligt då kommunen inte har någon befogenhet 

att besluta om dammar skall rivas ut eller ej. 
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Gällande naturvårdsplanen är detta alltså bara ett underlag bland många som 

granskas innan kommunen lämnar ett yttrande. Den gällande naturvårdsplanen 

(2011) är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. En översiktsplan är 

ett vägledande dokument. För att ändra i naturvårdsplanen gäller samma regler 

som för att ändra i en översiktsplan. Hur man tar fram och ändrar är en process 

som är reglerat i lag och tar lång tid. Nu pågår dock denna process redan då 

naturvårdsplanen håller på att revideras och har gjorts om till en naturvårds- och 

friluftsplan. Naturvårds- och friluftsplanen har varit ute på allmänt samråd under 

sommaren 2019 fram t.o.m. 30 september och samrådssvaren håller på att 

sammanställas. Några synpunkter angående specifika dammar har inkommit. Ett 

förslag som framförts är att de nu inkomna skrivelserna lyfts med som ett sent 

yttrande inom ramen för samrådet. Eftersom samrådet redan genomförts är inte 

det ett alternativ. Det kommer heller inte påverka det aktuella samrådsyttrandet 

till Fortum. Nyligen beslutades även att en ny översiktsplan skulle tas fram. När 

processen kring denna har kommit så pass långt att det är dags för samråd 

kommer förslaget till den nya översiktsplanen att ställas ut på allmänt samråd, då 

kommer det finns möjlighet för alla att lämna synpunkter. 

Gällande politisk förankring så har såväl tjänstemän som politiker varit inbjudna 

till samtliga tidiga samråd som Fortum har haft med kommunen.  En förankring 

sker kontinuerligt av det arbete och den diskussion som pågår och 

samrådsyttrandena förankras politiskt innan de skickas. Systemet med delegering 

styrs utifrån gällande delegeringsordning, denna är politiskt beslutad och syftar till 

att underlätta processer. Kommunen behandlar en mängd ärenden där sakkunniga 

måste yttra sig och som skulle vara omöjligt att hinna med utan detta system. Det 

är väsentligt att skilja på politiska visioner, riktlinjer och styrdokument och 

sakkunniga yttranden som grundar sig i nationell eller internationella direktiv. 

Sammanfattningsvis upplyses om att varken kommunen eller någon annan än 

kraftdammägaren har rådighet över att besluta om en damm skall rivas ut eller ej. 

Kommunen kan ge synpunkter på samrådsprocessen och samrådsunderlaget. 

Bedömningen utgår från att bevaka olika kommunala och allmänna intressen och 

kan skilja sig från det enskilda intresset. Kommunen har särskilt uppmärksamma 

de negativa effekter som åtgärderna kunde ha för närboende samt kulturmiljö i det 

senaste samrådsyttrandet för dammar i Ekshärad och Sunnemo och ställde sig 

positiv till åtgärder som skulle minska dessa. Naturvårdsplan och översiktsplan är 

några av många underlag att ta hänsyn till för kommunen men oavsett vad som 

står i kommunens dokument skall kommunen uppfylla en mängd nationella mål, 

till exempel att förbättra miljökvalitetsnormerna. Varje fall är unikt och en stark 

policy på detta område är inte ändamålsenig. Bedömningen är att yttrandet är 

korrekt utifrån de aspekter som kommunen skall bevaka och att det inte skall tas 
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tillbaka. 

Delegeringsordningen är politiskt beslutfattad och bedöms som nödvändig för att 

klara den mängd ärenden som ryms inom begreppet vattenfrågor inklusive 

dammutrivningar men samrådsyttranden förankras alltid politiskt i någon form. 

Som allmänhet är man dessutom välkommen att lämna synpunkter direkt när 

kommunens planer är på samråd, till exempel när den nya översiktsplanen 

kommer tas fram framöver. 

Kommunen kan vid framtida samråd kring dammar tydligare påpeka vikten av att 

verksamhetsutövaren har samrådsmöten med sakägare och övriga intressenter. 

Då det är väsentligt att skilja på politiska visioner och riktlinjer, styrdokument och 

sakkunniga yttranden som grundar sig i nationell eller internationella direktiv bör 

det tilläggas att det bland de politiska partier som finns representerade i Hagfors 

kommunfullmäktige finns en uttalad oro över att människor och miljöer påverkas 

negativt av planerade åtgärder med dammutrivningar. Det finns även bland de 

politiska företrädarna en förståelse för den oro som åtgärderna leder till, och oro 

för att såväl människor som verksamheter, fritidsintressen och turism, kan 

påverkas negativt. På olika nivåer och i olika sammanhang påtalas och förmedlas 

dessa åsikter i samtal med Fortum och myndigheter som har del i processen. Det 

politiska initiativet ska ses som en möjlighet och ett försök att påverka processen 

och i förlängningen de lagar och riktlinjer som styr hanteringen nu och i 

framtiden. Därför är det också viktigt att skilja på kommunens hantering och 

politiska initiativ. 

Det har också från människor som berörs av åtgärderna framförts en skepsis och 

oro över att det inte finns garantier för att Fortums planerade åtgärder är varaktigt 

hållbara. Som alltid med åtgärder som görs i naturen så finns det inga garantier då 

naturen förändras och påverkas av många olika faktorer. Men utifrån de underlag 

som presenterats för Hagfors kommun är vi, både tjänstemän och politiker, av den 

uppfattningen att de åtgärder som Fortum föreslår möjliga att genomföra. Syftet 

att mildra konsekvenserna för omgivningen har goda möjligheter att bli 

framgångsrika. 

Mot bakgrund av den oro flera av er upplever lyfts också frågan om kommunens 

möjlighet att ta över dammar för att undvika dammutrivning eller mildra 

eventuella konsekvenser. Frågan om att ta över, äga och förvalta en damm är inte 

enkel och det kan krävas mycket resurser för att hantera. Med det regelverk som 

tillämpas idag finns det också en risk att det krävs åtgärder av motsvarande 

karaktär som Fortum nu presenterar. Vi kan inom några år hamna i en situation 

där vi tvingas riva dammen, oavsett vem som äger den. Inom utskottet råder det 
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mot bakgrund av detta en politisk samsyn kring att ett beslut om att överta en 

damm inte är en lösning på problemet. 

För att fullmäktige ska kunna behandla ett medborgarförslag i sak måste det 

handla om ett ärende som ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. En del av 

skrivelserna har kommit in till kommunen i form av medborgarförslag men som 

framkommer av svaret kan inte kommunen råda över vilka dammar som ska rivas 

eller inte. Beslut i detta ärende fattas därför av kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-02-25 § 10 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2020-02-18 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar: Socialdemokraterna tycker detta är en viktig fråga för 

alla som kan drabbas av konsekvenserna vid en dammutrivning. Det är en fråga 

där kommunen inte kan göra så mycket. En sak vi ändå kan bidra med är att 

informera oroliga medborgare om processerna runt dessa. 

S yrkar på att kommunen ska ta initiativ till en informationsträff för allmänheten, 

tillsammans med Fortum och Länsstyrelsen angående Fortums planer på 

dammrivningar och vad det kan innebära. Detta ska ske senast juni månad. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för Tomas Petterssons yrkande genom acklamation. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående förslag till svar på inkomna 

skrivelser rörande dammutrivningar i Hagfors kommun.  

Kommunen ska ta initiativ till en informationsträff för allmänheten, tillsammans 

med Fortum och Länsstyrelsen, angående Fortums planer på dammrivningar och 

vad det kan innebära. Detta ska ske senast juni månad. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personuppgift  

Personuppgift  

Personuppgift  
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Personuppgift  

Personuppgift  

Personuppgift  

Personuppgift  

Naturvårds- och miljöhandläggare Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se 
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Dnr KS 2020/164 

§ 38 Val av ersättare till kommunledningsutskottet 

Då Åsa-Kréstin Höglund (OR) avsagt sig sin plats som ersättare i 

kommunledningsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Boo Westlund (OR) till ersättare i 

kommunledningsutskottet för mandatperioden 2019-2022. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Boo Westlund 

Administrativa enheten 

Personalenheten  
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Dnr KS 2020/165 

§ 39 Val av ersättare till individ- och omsorgsutskottet 

Då Åsa-Kréstin Höglund (OR) avsagt sig sin plats som ersättare i individ- och 

omsorgsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fyllnadsväljer Peter Brunius (OR) till ersättare i individ- och 

omsorgsutskottet för mandatperioden 2019-2022. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Peter Brunius 

Administrativa enheten 

Personalenheten 
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Dnr KS 2020/169 

§ 40 Val av representant till Leader 

Då Åsa-Kréstin Höglund (OR) avsagt sig sina uppdrag som förtroendevald i 

Hagfors kommun måste en representant för Leader väljas. 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Boo Westlund (OR) till representant för Leader för 

perioden 2015-08-17 – 2020-12-31. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Boo Westlund 

Administrativa enheten 

Personalenheten  

 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 30/34 

  

2020-03-09 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Dnr KS 2020/23 

§ 41 Anmälningar  

UPH 2018-12 

Avtalsförlängning ”Digital läkemedelsfördelare”  

UPH 2018-12 B 

Avtalsförlängning ”Digital läkemedelsfördelare” 

Dnr KS 2020/4, handling 16 

Tillsyn av ej verkställt beslut-IVO 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom mål nr 3950-19 

Kammarrätten i Göteborg 

Dom mål nr 4069-19 

Kammarrätten i Göteborg 

Dom mål nr 7145-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom mål nr 6169-19 

Dnr KS 2020/2, handling 1 och 2 

Skrivelse från Hif angående instruktörsfördelning 2020-2021 samt svar från rektor 

Dnr KS 2020/2, handling 4 

Information om skolchef på föräldrakooperativet Kojan 

Dnr KS 2020/2, handling 5 

Beslut avslutat ärende angående inköpsstöd folkbiblioteket 

Dnr KS 2020/125, handling 1 och 2 

Ansökan och yttrande från Torsby kommun om plats i Hagfors kommuns 

barnomsorg 

Dnr KS 2020/124, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2020/135, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2020/136, handling 1 

Skolskjuts vid växelvis boende 
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Dnr KS 2020/10, handling 2 

Angående enskild elev mellan Hagfors kommun - Göteborgs kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 3 

Angående enskild elev mellan Hagfors kommun - Göteborgs kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 4 

Angående enskild elev mellan Hagfors kommun - Göteborgs kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 5 

Angående enskild elev mellan Hagfors kommun - Göteborgs kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 6 

Angående enskild elev mellan Hagfors kommun - Nässjö kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 7 

Angående enskild elev mellan Hagfors kommun - Göteborgs kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 8 

Angående enskild elev mellan Hagfors kommun - Göteborgs kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 9 

Angående enskild elev mellan Hagfors kommun - Göteborgs kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 10 

Angående enskild elev mellan Hagfors kommun - Göteborgs kommun 

Dnr KS 2019/529, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC åk f-3 

Dnr KS 2019/672, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC åk 7-9 

Dnr KS 2019/698, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC åk 7-9 

Dnr KS 2020/32, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC åk 7-9 

Dnr KS 2020/33, handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC åk 7-9 

Dnr KS 2020/109, handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola åk 4-9 

Dnr KS 2020/110, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC åk 7-9 
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Dnr KS 2020/111, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC åk 7-9 

Dnr KS 2020/112, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC åk 7-9 

Dnr KS 2020/113, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC åk 7-9 

Dnr KS 2020/114, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC åk 7-9 

Dnr KS 2020/121, handling 1 

Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, 

Förskolan Solrosen 

Dnr KS 2020/122, handling 1 och 2 

Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/123, handling 1och 2 

Anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 
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Dnr KS 2020/23 

§ 42 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsavdelningen 2020-02-04 tom 2020-03-02 

Dnr KS 2020/5, handling 5 

Nomineringsanmodan till förtroendeposter för Agera Värmland 

Dnr KS 2020/5, handling 6 

Fullmakt att teckna avtal 

Dnr KS 2020/8, handling 5 

Delegeringsbeslut bostadsanpassning t o m januari månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 6 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m januari månad 2020 

Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande samt placeringsbeslut 11 § LVU 

Barn-och bildningsutskottets protokoll, 2020-02-25 §§ 6-8 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2020-02-24 §§ 6-11 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2020-02-24 §§ S 3-10 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-01-28 §§ 6-12 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 43 Information 

Kommunchef Jan Lilja informerade om en rapportering från Regionen om Corona 

som skulle äga rum i Apotekshuset kl. 14:00. 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (S) informerade om föreläsningen om 

kommunutredningen i Torsby 1 april.  

Jens Fischer informerade vidare om att blanketter gällande partistöd har skickats 

ut.  

Jens Fischer påminde sedan om fotbollsmatchen 30 maj. 

Thony Liljemark informerade om att Friskvården i Värmland ska ha årsmöte och 

borde då ha en representant från kommunen på plats. 

_____ 

 
 


