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Dnr  

§ 35 - Information  

 Naturvårds- och miljöhandläggare Liisa Larsson och Axel Jonsson, 

Skogssällskapet redogjorde för kommunens skogsförvaltning 

 Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm och GVA-chef Emil Florell 

informerade om arbetet med Hagforsvägen. 

 Skolchef Jenny Dahlin informerar om arbetet med teknikhuset vid ÄBC 

 Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm informerade om  

o Minigolfbanorna i Hagfors 

o Entreprenör klar för Hagfors badhus 

Utvecklingschef Lars Sätterberg informerade om 

 Handelsprojektet 

 Seminarieserie med Torfolk 

 Översyn av stödområden 
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Dnr KS/2021:28 

§ 36 - Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-april 2021 

 Budget 
jan-april 

Redovisn 
jan-april 

Års-
budget 

Prognos 

Kommunledningsutskott 33 679 30 168 108 982 105 644 

- varav kommunledningsavdelning 17 860 15 592 66 424 63 086 

- varav samhällsbyggnadsavdelning 15 819 14 576 42 558 42 558 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen 
(KLA), januari-april 2021 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i 

nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam 

förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen 

som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från sociala 

avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg, 

samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är 

organiserade i en kommunledningsavdelning med administrativ enhet, 

ekonomienhet, personalenhet samt utvecklingsenhet. Sedan 2019-01-01 är 

Samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet. 

Verksamhet 

Ekonomienheten - Perioden har präglats av bokslutsarbete avseende 2020 samt 

arbete med budget 2022. Utöver det har vikarie rekryteras för medarbetare som 

ska vara föräldraledig. Ny medarbetare kommer att vara på plats redan i mitten av 

maj och bedöms vara kvar till slutet av november 2022. På helår bedöms 

ekonomienhetens budget i balans.  

Utvecklingsenheten - Pandemin påverkar fortsatt vår möjlighet att genomföra 

aktiviteter och arrangemang. Svenska rallyt fick t ex inte tillstånd att genomföras i 

år. För kommunens del medför detta att ett av våra största arrangemang ställts in. 

Ekonomiskt betyder detta en positiv budgetavvikelse men i nuläget prognostiseras 

inget överskott utan en särskild rapport kommer presenteras för politiken för att 

avgöra hur vi bäst jobbar vidare med dessa resurser för att öka kommunens 

attraktivitet. Vi vet nu också att rallyt fr om 2022 kommer att flytta från Värmland 

vilket gör att frågan om hur vi jobbar vidare med att finna nya vägar inte bara 

gäller i år utan löpande framåt. 
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Inför sommaren har också förberedelserna för ett nytt “Hemesterprojekt” 

påbörjats i samarbete med besöksnäringens aktörer. Vi har också påbörjat ett 

fördjupat samarbete med våra kranskommuner för att stärka varandras möjligheter 

att locka nya besökare samt att bidra till att besökare förlänger sin vistelse i 

regionen. 

Mötena kring platsbaserad utveckling baserad på en nära dialog med enskilda och 

föreningar i våra huvudorter Råda, Sunnemo, Ekshärad, Gustavsfors och Hagfors 

genomfördes under hösten/vintern. Nu har en uppföljningsträff kring dessa 

genomförts. Kommunstyrelsen fick en särskild information om arbetet i april.  

För att ta nästa steg i utvecklingen av Hagfors som nod inom robotisering och 

additiv tillverkning har ett särskilt utvecklingsprojekt, Smart industricenter 

Värmland i Hagfors, påbörjats. Vi kan genom detta lägga extra resurser på 

uppbyggnaden av ett regionalt utbildnings-, utvecklings-, test- och democenter I 

Hagfors. 

Ett mer samlat arbete kring våra centrummiljöer har påbörjats. En del av detta är 

bl. a att det pågår ett arbete med att f fram ett förslag till hur området vid 

Hagforsparken ska tillvaratas på ett bättre sätt. 

Utvecklingsenheten är också projektägare för Leaderprojektet “Mera mångfald 

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

ytterligare öka förutsättningarna för att upphandla lokalt producerade livsmedel. 

Förslag till nya styrdokument och målsättningar inom kommunikationsområdet 

har påbörjats. Planen är att vi under första halvåret ska ta ställning till ett förslag 

om att införa ett intranät i kommunen.   

 

Personalenheten - Personalenheten har fortsatt arbeta aktivt för att säkerställa 

bemanningen inom individ- och omsorgsavdelningens verksamhet. 

Personalenheten har bevakat och utvecklat rutiner och riktlinjer utifrån covid-19.  

Digitaliseringen fortgår och arbetssättet och resurser gällande timecare pool har 

strukturerats om med införandet av tillägget Lediga jobb. Implementering av 

modulen Folkbokföring pågår. 

Personalspecialist har ansvaret som tf. personalchef t o m juni -21. Rekrytering av 

vikarie personalspecialist pågår liksom rekrytering av vikarie bemannings- och 

löneadministratör samt rekrytering, med anledning av pensionsavgång, av 

löneadministratör.  

 

Administrativa enheten - Leveranser av IT-utrustning är fortfarande ett problem 

på grund av rådande Corona Pandemi. Nya beställningar av IT-utrustning till 

elever och lärare har genomförts i april och beräknas att levereras under maj/juni 

månad vilket möjliggör att utrustningen finns på plats vid skolstart höstterminen 

år 2021. 

En ny app av Lex meeting för utskick av handlingar till våra politikers Ipad:s har 

installerats under april månad. Vad gäller android-plattor är det inte klart ännu 
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utan det krävs alternativa lösningar tills uppgraderingen är testad och stabil för 

utskick. Behovet av digitala möten kvarstår utifrån rådande pandemi. 

Mötesformen har i huvudsak fungerat bra dock har problem förekommit i 

samband med utskick av handlingar som vi hoppas ska minimeras i samband med 

uppgraderingen till en ny app. Funktionen för utsändning av kommunfullmäktiges 

möten i Stadshusets plenisal installerades under mars månad och kan kombineras 

med digitala möten med deltagare på distans. Det förutsätter dock att 

utsändningen från det fysiska mötet genomförs från Stadshusets plenisal. 

Utbyggnaden av stamfiber är klar och slutbesiktigad för etapp 3 och byggnation 

ut till slutkunder har påbörjats av vår samverkanspart Telia.  

Administrativa enheten påvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden 

januari-mars år 2021 med 303 Tkr vilket till stor del kan förklaras av avvikande 

periodisering. På helår bedöms administrativa enhetens budget i balans.  

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental kronor (tkr) 
Budget 

jan-april 
Redovisn 

jan-april 
Års- 

budget 
Prognos 

helår 

Kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse 

976 966 2 927 2 927 

Partistöd 123 0 371 371 

Revision 188 134 564 564 

Kommunledning och gemensam adm. 7 522 7 551 23 937 23 681 

Gemens. verksamheter och 
Servicefunktioner 

2 981 2 587 8 930 8 830 

Föreningsstöd och övrigt stöd 1 291 885 3 715 3 652 

Näringslivsutveckling inkl. EU-projekt 799 651 2 390 2 390 

Information, marknadsföring, turism 353 342 1 061 1 061 

Räddningstjänst 3 572 3 693 10 662 10 662 

Rivningskostnader 0 740 0 0 

Anslag för oförutsedda behov 55 0 298 298 

Jämförelsestörande kostnad 0 −1 957 1 000 −1 919 

Reserverat till löneökning 0 0 10 569 10 569 

Summa KLA 17 860 15 592 66 424 63 086 

Sammanfattning 

För perioden januari - april 2021 redovisar KLA 15 592 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 2 268 tkr högre. På helår bedöms Anledningarna till avvikelsen 

avseende perioden januari till och med april är flera. Stora delar av avvikelsen kan 

härleda till periodiseringar vilka kommer att jämnas ut under året samt de faktum 

att kommunen kompenseras för “höga sjuklönekostnader vilket bokförs på KLA. 

Orsaken till ett bättre årsresultat är dock i princip enbart en. Under perioden har vi 

fått ersättning för “höga sjuklönekostnader” för januari till och med mars. 
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Ersättningen fås som del av kompensation för coronapandemin och kommer, 

förutsatt att vi i övrig verksamhet har “höga sjuklönekostnader”, kompenseras till 

och med april månad. Storleken på framtida kompensation är inte möjlig att 

beräkna varför endast januari-marskompensationen om 2 919 tkr tagits med i 

prognosen. 

Årsbudgetramen per 2021-04-30, för KLA är 66 424 tkr. Prognos för helår är 63 

086 tkr d.v.s. 3,3 mkr lägre nettokostnader än budgeterat. 

Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen 
(SBA), januari-april 2021 

Verksamhetsbeskrivning 

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för ett brett ansvarsområde. Inom 

avdelningen hanteras strategisk planering såsom översiktsplan, detaljplan, 

markförvaltning och naturvårdsfrågor, kommunalteknik och förvaltning av 

anläggningstillgångar såsom gator, VA, Avfall och fastighetsdrift och intern 

service med lokalvård och kost. Inom avdelningen förvaltas också Hagfors 

Airport.  

Inom avdelning finns förutom specialister och administrativa funktioner, fyra 

verksamheter, Fastighet, Serviceenheten, GVA och Flygplats.  

 

Skattefinansierad verksamhet 

Flygplatsen - Verksamheten följer budget för perioden. Inkomstbortfall gällande 

flygplatsavgifter för linjefart januari till maj. Linjefarten uppstartad igen 26 april 

med halverat antal flighter mot tidigare vilket kommer medföra ett 

inkomstbortfall på flygplatsavgifter och kan komma att påverka resultatet negativt 

längre fram under året. Inga nya investeringar har gjorts sedan förra 

budgetuppföljningen.  

Serviceenheten - Serviceenheten följer budget för perioden. Ligger något plus på 

de flesta konton förutom på intäkter för måltider, personalkaffe samt EU-bidrag 

som ännu inte kommit in. 

Fastighet - Verksamheten går totalt bättre än budget för perioden, främst på 

grund av mindre aktiviteter i våra lokaler under pandemin. Projekt pågår enligt 

plan.  

Gata och park - Årets första månader har varit relativt snörika. 

Vinterväghållningen har utförts enligt plan och följer budget. Sandupptagning 

pågår. Övriga delar av verksamhetens arbete, som är mer knutet till vår- och 

sommarsäsongen, har inte påbörjats ännu. 

Nytt avtal för gräsklippning med slaghacka är dyrare än föregående avtal, vilket 

kommer märkas i årets resultat. 

Underhåll av lekplatser, badplatser, vägar och utemiljö sköts utifrån framtagen 

plan. Underhåll av broar ligger efter i plan på grund av ett större behov av 
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utredning och tillstånd än vad som förväntats. Flera större åtgärder för broar 

planeras under 2021. 

Då det framkommit nya förutsättningar för projektet med Hagforsvägen har 

projektet tillfälligt stoppats och kommer därför inte att bli färdigställt under året 

som planerat.  

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten - Underhåll av ledningsnät går enligt plan. Renovering av de 

större avloppsreningsverken, för att säkerställa reningsprocessen av 

avloppsvatten, pågår och beräknas vara klart innan sommaren. 

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

på Lappkärrs reningsverk pågår. Tillståndsansökan för vattenuttag på de mindre 

vattenverken har påbörjats, samråd ska ske under 2021 

Avfallsverksamheten - Avfallsenheten erbjuder nu källsortering av matavfall i 

delar av Hagfors kommun. Arbetet med att utöka källsorteringen fortsätter under 

året och under kommande år. En inventering av renhållningsabonnemang inom 

Hagfors kommun pågår sedan tidigare. Översyn av taxan blir nödvändig när fler 

hushåll i kommunen fått möjlighet att källsortera matavfall. 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tkr 

Budget  
jan-april 

Redovisn 
jan-april 

Års-
budget 

Prognos 
helår 

Samhällsbyggnadschef 4 102 3 984 10 916 10 916 

 varav Flygplatsen 2 426 2 268 3 020 3 020 

Fastighetsenheten 3 481 3 583 9 800 9 800 

GVA Avgift- och 
Skattefinans. 

7 827 6 706 21 375 21 375 

 varav Avfall 99 73   

 varav VA 156 367   

 varav Gata/Park 5 785 4 631 15 739 15 739 

Serviceenheten 409 303 467 467 

 varav Kost 206 212 332 332 

 varav Städ 203 91 135 135 

S:a 
Samhällsbyggnadsavd. 

15 819 14 576 42 558 42 558 
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I denna uppföljning är alla interna fördelningar såsom internhyra, 

kapitalkostnader, kost och städ utfördelade i både budget och redovisning.  

 

Sammanfattning 

Verksamheten följer plan, dock märks pågående epidemi både positivt och 

negativt. Rådande situation med pandemin har medfört ökade kostnader för 

förbrukningsmaterial jämfört mot vad som budgeterats samtidigt som det också 

påverkar delar av verksamheten som inte kan genomföras som planerat eller som 

påverkas på annat sätt.  

Förslag till åtgärder: Inga åtgärder i nuläget 

Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen  
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Dnr KS/2021:288 

§ 37 - Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar 

2021 

Kommunstyrelsen tog 2019-06-10 § 141 beslut om ny fördelning av bidrag till 

lokalhållande föreningar. Kommunstyrelsen beviljade Ekshärads Folkets hus, 

Sunnemo Folkets hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors bygdegårdsförening 

lokalbidrag såsom lokalhållande förening för åren 2019, 2020, 2021. 

Bidragets storlek beslutas inför varje nytt verksamhetsår. Hagfors kommun 

förbehåller sig rätten till ändring av beslut om förutsättningarna för upplåtande av 

lokal ändras. I budget för 2021 finns 130 000 kronor att fördela. 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larsson, Utvecklingsenheten, Tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar bidrag för 2021 med 37 500 kronor till Ekshärads 

Folkets hus, 37 500 kronor till Sunnemo Folkets hus, 27 500 kronor till 

IOGT/NTO Råda och 27 500 kronor till Gustavsfors bygdegårdsförening. 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

Ekshärads Folkets hus 

Sunnemo Folkets hus 

IOGT/NTO Råda 

Gustavsfors bygdegårdsförening  
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Dnr KS/2021:289 

§ 38 - Ansökan om bevarandebidrag 2021 

Ansökan har inkommit från fem hembygdsföreningar; 

 Sunnemo hembygdsförening ansöker om 22 000 kronor 

 Gustav Adolfs hembygdsförening ansöker om 12 000 kronor 

 Norra Råda hembygdsförening ansöker om 30 000 kronor 

 Ekshärads hembygdsförening ansöker om 15 000 kronor 

 Hagfors hembygdsförening ansöker om 19 000 kronor 

Då budget för bevarandebidrag är oförändrad, 60 000 kronor, föreslås en 

fördelning enligt nedan. Totalsumman överskrider budget med 8 000 kronor, 

dessa medel omfördelas internt inom Utvecklingsenheten: 

 Sunnemo hembygdsförening 12 000 kronor 

 Gustav Adolfs hembygdsförening 12 000 kronor 

 Norra Råda hembygdsförening 20 000 kronor 

 Ekshärads hembygdsförening 12 000 kronor 

 Hagfors hembygdsförening 12 000 kronor 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, Förening- och evenemangssamordnare Leo Larsson 2021-05-24 

Ansökningshandlingar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar föreslagen fördelning och kostnaden belastar 

Utvecklingsenheten konto 32430. 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten och Utvecklingsenheten 

Sunnemo hembygdsförening 

Gustav Adolfs hembygdsförening 

Norra Råda hembygdsförening 

Ekshärads hembygdsförening 

Hagfors hembygdsförening  
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Dnr KS/2021:167 

§ 39 - Samarbetsavtal - Hagfors Motorcykelklubb 

Valsarna 

Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) har erbjudit ett Hagfors kommun ett 

samarbetsavtal, ”Guldsponsor”, för säsongen 2021. Valsarna kommer under 

säsongen att köra i allsvenskan, fortsätta sin satsning på den egna 

ungdomsverksamheten samt att nå en framskjuten placering i allsvenskan 2021. 

Som ”Guldsponsor” för ett belopp om 50 000 SEK för säsongen 2021 erbjuds 

exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på 

förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam 

samt reklam på hemsida. 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2021-05-25 

Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Motorcykelklubb 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upprätta ett samarbetsavtal med Hagfors 

Motorcykelklubb (Valsarna) som innebär att man blir ”Guldsponsor” 

speedwaysäsongen 2021. Genom upprättande av samarbetsavtal ska kommunen 

ges möjlighet till exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor 

läktarskylt, reklam på förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i 

programblad, sargreklam samt reklam på hemsida. 

För detta erhåller Hagfors Motorcykelklubb en ersättning på 50 000 kronor för 

säsongen 2021. Kostnaden belastar utvecklingsenhetens konto 31310. 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

Hagfors Motorcykelklubb – Valsarna  
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Dnr KS/2021:270 

§ 40 - Förslag till planbesked - Ändring av detaljplan 

för Gula villan, Brage 10 i Hagfors, Hagfors kommun 

En begäran om planbesked har inkommit till Hagfors kommun 2021-05-03, för att 

ta fram en detaljplan och därigenom ändra användningen för fastigheten Brage 

10, som lokalt benämns Gula villan, Dalavägen 5 i Hagfors, Hagfors kommun. 

I ansökan anges att fastigheten är privatägd och har använts för 

kontorsändamål i över tio år med tidsbegränsat bygglov. Befintlig 

användning har ändamål för skola (S). Nu behöver detaljplanen ändras. 

Önskad användning är kontor (K) och flerbostadshus (B). Inget ska ändras 

på fastigheten. 

 

Förutsättningar för planläggningen  

Syfte och intentioner med planen 

Syftet med planen är att den befintliga särskilt beaktansvärda Gula villan fortsatt 

ska skyddas men möjliggöra användning för kontorsändamål (K) - en användning 

som pågått de senaste tio åren. Önskemålet är även att pröva användning för 

flerbostadshus (B) stadigvarande boende. Gula villan uppfördes 1895-96 som 

ingenjörsbostad till Hagfors järnverk. 

Gällande plan fastställdes 1994 och togs fram för att möjliggöra användning för 

skola (S), närmare bestämt en musikskola som på den tiden var aktuell men som 

senare lades ned. 

Planområde 

Planområdet föreslås omfatta fastigheten Brage 10 som har en area på 5 236,0 

kvm. Fastigheten är avstyckad från Brage 7. En befintlig angöring finns från 

matargatan Nordvalls väg norr om fastigheten som har anslutning till 

Uvedsvägen. Parkeringsmöjligheter finns i nordöstra delen av fastigheten. 

Fastigheten är privatägd.  

Läge  

Fastigheten Brage 10 är belägen i södra delen av Hagfors centralt belägna 

stadsdelar. Mot öster gränsar Brage 10 till Dalavägen (väg 246) som är 

genomfartsväg och rekommenderad väg för farligt godstransporter. Drygt femtio 

meter sydväst om Brage 10 ligger Uvedsvägen som är en genomfartsgata som går 

genom västra delen av Hagfors centrala stadsdelar. Norr och nordväst om Brage 

10 finns ett bostadsområde med radhus, flerbostadshus och en matargata med 

angöring till Brage 10. I väst och syd angränsar Brage 10 till en grönyta med gräs 

och träd (Brage 7) belägen mellan Dalavägen och Uvedsvägen. Brage 7 ägs av 
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Hagfors kommun. Söder om Brage 7 ligger fastigheten Brage 9 med det före detta 

scouthuset som flyttats dit, något inklämd norr om korsningen Dalavägen och 

Uvedsvägen. Cirka 240 meter väster om Gula villan (eller cirka 164 meter från 

fastighetsgränsen) ligger Hagfors järnverksområde.   

Karaktär 

Gula villan ligger inbäddad i en lummig parkmiljö med gräs och träd, ett stenkast 

från genomfartsvägar och järnverksområdet. Gula villan uppfördes 1885-86, 

ursprungligen som ingenjörsbostad för Hagfors järnverk. Byggnaden består av två 

tvärställda huskroppar i två våningar och ett mellanliggande något lägre mittparti. 

På kortsidorna finns verandor med överliggande balkonger. Gula villan är utpekad 

i den kulturhistoriska inventeringen från 1975-78 som särskilt beaktansvärd 

byggnad. 

Under mitten av 1900-talet planerades nya bostadsområden över Hagfors centrala 

delar och många av byggnaderna i de ursprungliga bruksmiljöerna revs. Nya 

planer upprättades för att ge plats för de nya behov som uppkom i och med att 

staden expanderade starkt och saneringar genomfördes. NKlJ banan Nordmark 

Klarälvens järnvägar gick mellan Dalavägen och Brage 10 men lades slutgiltigt 

ned.  

1994 upprättades en ny detaljplan för delar av kvarteret Brage. Då infördes 

skyddsbestämmelser och förbud mot rivning för att bevara Gula villan och 

kommunen gjorde bedömningen att en då aktuell kommunal musikskola var 

lämplig att inrymmas i Gula villan. För att erhålla funktionella lokaler för 

musikskolan skulle planen möjliggöra om- och tillbyggnad av den ursprungliga 

byggnaden. Bl. a installation av en hiss i verandadelen mot norr och en mindre 

tillbyggnad av byggnadens mittparti mot väster för att tillskapa en lokal. 

Gällande plan 

Gällande plan (1783-P94/4) benämnd Detaljplan för del av kvarteret Brage, 

upprättades 1994 för att möjliggöra att en på den tiden aktuell kommunal 

musikskola skulle komma till stånd, samtidigt som den beaktansvärda byggnaden 

behövde ges erforderligt skydd. 

Planen anger användningsändamål för skola (S) med byggrätt för högst två antal 

våningar. Bestämmelse om att marken inte får bebyggas (prickmark) har införts 

utanför ett område runt byggnaden. Utfartsförbud gäller mot Dalavägen. 

Byggnaden omfattas av skyddsbestämmelse q (Förbud mot förvanskning) som 

anger Värdefull byggnad. Vid utvändiga underhållsarbeten skall utförande 

beträffande utseende och kvalitet väljas i överensstämmelse med orginalutförande 

eller i utförande som är tidstypiskt för byggnaden. Byggnaden får inte rivas. 

Planen vann laga kraft 1994. Genomförandetiden har gått ut.  
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Regionala intressen 

Kulturmiljö 

Byggnaden är belägen inom område 209 Hagfors och omfattas av länsstyrelsens 

regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland från 1989-90. Där omnämns bl. a 

bruksorten Hagfors ursprungliga bruksmiljöer och bebyggelsemiljöer med 

märkliga tidstypiska och välbevarade byggnader samt övriga kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader från 1800- och 1900-talen. Särskilt intressanta är de som 

kan hänföras till det sammanhang som haft betydelse för bruksortens utveckling. 

Det kulturhistoriska värdet ligger dels i helheten och samspelet mellan olika 

bebyggelseområden, och dels i befintlig bebyggelses utformning, utförande, 

materialval och färgsättning. Kulturmiljöprogrammet påpekar betydelsen av att 

planlägga detaljplaner för att delvis kunna skydda befintliga kulturvärden. 

 

Trafik  

Dalavägen/Uddeholmsvägen är rekommenderad primär väg för farligt gods 

transporter (lila markering). Trafikverket är väghållare. Vägtypen är GCM. 

Vägbredden är 9 meter. Hastighetsgräns 50 km/h gäller. 

Riksintressen 

Tomten ligger inom riksintresseområde för Försvarsmaktens lågflygningsområde 

enligt miljöbalken kapitel 3 § 9, som sträcker sig från Vänern upp över Värmland, 

Dalarna, Jämtland och utgör stoppområde för höga objekt. Planen berörs inte av 

detta. 

Risker  

Närheten till genomfarten väg 246 Dalavägen, medför bl. a störningar och risker 

för människors hälsa. 

 Störningar från vibrationer: Vibrationer från trafiken riskerar att fortplanta sig 

i marken vilket kan leda till otätheter, sättningar och störningar. Väg 246 har 

också hög trafikbelastning, Vid bostäder bör man klara riktvärden för 

vibrationer - t ex tillämpar Trafikverket riktvärde för miljökvalitet för 

vibrationer som innebär att 0,4 mm/s vägd RMS inte ska överskridas i 

permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler - d.v.s. i rum där 

människor vistas stadigvarande. 

 Störningar på grund av buller: Numera krävs i regel en bullerutredning för att 

planen ska vinna laga kraft. För bostadsbyggnader gäller Förordningen om 

trafikbuller (SFS 2015:216) med de ändringar som trädde i kraft 1 juli 2017. 

Underlag från industribuller (Uddeholms AB) ska beaktas. Ett 

bedömningsunderlag i form av en trafikbullerutredning med trafikmätning, 

bullerberäkning (för prognosår 2040) och simulering i modell kan behöva tas 

fram för att avgöra frågan och för att fastställa vilka plan- och 
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skyddsbestämmelser som behöver införas i planen. Detaljplanen medger ju 

vad man får bygga. Riktvärden för buller från trafik beräknas för ekvivalent 

och maximal ljudnivå enligt Naturvårdsverkets rapport 4653. Inomhus-

bullernivåer regleras enligt Boverkets byggregler BBR.  

 Risker p.g.a. dålig luftkvalitet: Luftkvaliteten (utvändigt) påverkas av de 

utsläpp som trafiken avger i form av bl. a emissioner, avgaser och partiklar 

som avges från dubbdäck. Detta påverkar den luftkvalitet som stadigvarande 

boende ska andas in. Invändig luft kan renas med luftreningsaggregat som 

förmodligen bör placeras på byggnaden. 

 Risker för olyckor i samband med farligt godstransporter: Väg 246 är dels 

rekommenderad transportled för farligt gods vilket generellt medför att en 

bedömning bör göras av riskbilden utifrån vägens perspektiv och därför ska 

vissa rekommendationer för berörd väg följas, t ex kan behov finnas att införa 

skyddsbestämmelser eller riskreducerande åtgärder. 

 Förorenad mark: Spår av förorenad mark kan förekomma, dels i fastighetens 

östra del där det tidigare funnits en järnväg, och dels kan påverkan ha skett 

efter ett tidigare utsläpp från det då statligt ägda Hagfors tvätteri som låg 

söder om Uvedsvägen. Ärendet är under utredning. Föroreningarna påverkar 

marken och grundvatten. 

 Geotekniska förutsättningar: Numera ska alla nya detaljplaner som upprättas 

klargöra vilka geologiska och hydrologiska förhållanden som råder på platsen 

och underbygga bedömningar om marken är lämplig för en avsedd 

användning och exploatering samt ange rekommendationer om lämplig 

placering storlek på byggrätter, grundläggning och dagvattenhantering. 

Detaljplanen ska säkerställa att marken har tillräcklig stabilitet för den nya 

planerade byggnationen. SGU:s kartvisare visar att marken inom fastigheten 

Brage 10 utgörs av så kallad ej fastmark. Marken består av grundlager med 

Glacial grovsilt-finsand. Jorddjupet är uppskattat till 10 - 20 meter till fast 

berg. Kartvisaren Förutsättningar för skred i finkornig jordart visar att västra 

delen av Brage 10 berörs av ett aktsamhetsområde för skred. 

Bedömning 

Krav på detaljplan 

Enligt PBL kap 4 § 2 punkt 2 krävs reglering med detaljplan för en bebyggelse 

som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 

med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens 

karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

Att ändra användningen (S) skola kräver således att ett nytt förslag till detaljplan 

tas fram och prövas i en planprocess enligt plan och bygglagens femte kapitel.  

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/37 

  

2021-06-01 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Standardförfarande  

Skolbyggnader och särskilt beaktansvärda byggnader betraktas generellt vara ett 

betydande allmänt intresse och kräver därför utökat planförfarande. Men, 

eftersom byggnaden ursprungligen inte var uppförd som skola, och planändringen 

inte avser att skyddsbestämmelser och rivningsförbud ska utgå, bör planen kunna 

upprättas med standardförfarande. I framtiden när planen ska tolkas gäller den 

lagstiftning som planen upprättades i enlighet med. 

Planhandlingen ska tydligt ange att planen upprättas med standardförfarande 

enligt PBL (2010:900) med ändringar utförda t.o.m. SFS 2020:603). 

Ny användning för kontor (K) bedöms vara lämplig 

Hagfors kommun gör bedömningen att ändrad användning från skola (S) till 

kontor (K) är lämpligt. 

Föreslagen användning för bostäder (B) medför utredningar  

Huruvida den önskade användningen bostäder för stadigvarande boende (B) är 

lämplig eller ej återstår att utreda och pröva under planprocessen. Platsens läge 

medför vissa problem på grund av närheten till riksväg 246 och industriområdet. 

Detaljplanen ska säkerställa att det som planen reglerar och medger är förenligt 

med gällande lagstiftning, förordningar och krav samt att planen kan genomföras 

enligt syftet. 

Enligt PBL kap 2 §§ 5 och 6a ska planen uppfylla de krav som gäller för att 

förebygga olägenheter för människors hälsa och säkerhet. 

Enligt PBL kap 2 § 10 gäller att miljökvalitetsnormerna i 5 kap miljöbalken eller 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken ska följas. 

Användningen bostäder (B) innebär med stor sannolikhet att krav kommer att 

ställas på utredningar med anledning av de störningar och risker för människors 

hälsa som föreligger på grund av industribuller och trafikbuller, luftföroreningar 

från trafik och vibrationer/skakningar från tung trafik. Gällande 

miljökvalitetsnormer för luft, vatten, vibrationer och buller ska uppfyllas för att 

detaljplanen ska få medge användning för stadigvarande boende. 

Det innebär bl. a att man måste bygga bort störningar som orsakas av buller, 

vibrationer och luftföroreningar från trafik och industri samtidigt som 

skyddsbestämmelserna om förbud mot förvanskning och förbud mot rivning 

uppfylls. 

Därutöver kan riskreducerande åtgärder eller skydd mot olyckor på grund av 

farligt godstransporter på väg 246 behöva införas i planen för att byggnaden ska 

få användas som bostäder. 

Användningen bostäder kan också innebära att krav ställs på att vissa 

bostadskomplement ska kunna tillgodoses antingen inom eller utanför byggnaden 

- det beror på antalet lägenheter och storlekar. Enligt PBL kap 2 § 6 ska planen 
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utformas med hänsyn till skydd mot brandspridning (brandväggar), 

avfallshantering (soprum), trafikförsörjning (parkeringsplatser), tillgänglighet för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga och behov av framtida 

förändringar och kompletteringar. BBR ställer krav på tvättmöjligheter 

(tvättstuga), förråd med åtkomst utifrån (förvaring av cyklar m.m.) samt att 

uteplatser ska finnas till bostäderna. Uteplatser ska ha en utvändig ljudmiljö som 

uppfyller bullerkraven i gällande förordning. För att tillgodose ovan nämnda, kan 

huvudbyggnadens byggrätt behöva utökas och byggrätter för 

komplementbyggnader behöva införas (korsmark).   

Utredningsbehov 

 Länsstyrelsen ställer generellt krav på utredningar för alla nya detaljplaner 

som tas fram där nya byggrätter införs eller där användningen bostäder ingår. 

T ex: 

 Geoteknik: Bedömningsunderlag ska tas fram för att klargöra markens 

geologiska, hydrologiska och geotekniska förutsättningar för ny bebyggelse 

och ska underbygga att detaljplanen kan säkerställa att placering och 

utformning av nya byggrätter, byggnader och hårdgjorda ytor är lämpliga. 

Marken ska ha tillräcklig stabilitet för ny planerad byggnation och 

dagvattenhanteringen ska inte leda till risker som erosion, skred och 

översvämning. Om nya byggrätter införs måste detaljplanen klargöra och 

säkerställa att marken har tillräcklig stabilitet för ny planerad byggnation. 

SGU:s kartvisare Förutsättningar för skred i finkornig jordart visar att västra 

delen av Brage 10 berörs av ett aktsamhetsområde för skred. 

 Trafikbuller: Gällande bestämmelser i Förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader (2015:216 t.o.m. SFS 2017:359) ska tillämpas för bostäder. 

Inomhusmiljöer regleras av BBR. 

 MKN vatten: Alla nya detaljplaner som upprättas ska säkerställa att gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten kan uppfyllas och efterlevas. Det gäller 

grundvatten och recipienters ytvatten som påverkas av markvatten och 

dagvatten. De föreslagna användningarna K och B bedöms inte påverka 

vattenkvaliteterna nämnvärt. Planen ska dock innehålla en redovisning av hur 

genomförandet av planen bedöms kunna bidra till att förbättra vattenkvaliteter 

(vattendrag, grundvatten) samt hur gällande miljökvalitetsnormer ska uppnås. 

 Förorenad mark: Vattenkvaliteterna kan t ex påverkas negativt om t ex 

riskreducerande åtgärder genomförs inom det markområde där den före detta 

järnvägen gått fram. Det kan visa sig finnas rester av föroreningar i marken. 

Om de kommer i omlopp kan de följa vattnets väg till grundvatten och 

recipienter. 

Planavtal 

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att upprätta planavtal.  
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Konsekvenser av planens genomförande 

Ett genomförande av planförslaget innebär att en befintlig väl bevarad särskilt 

beaktansvärd byggnad fortsättningsvis kommer att skyddas och användas för 

kontorsändamål och eventuellt även bostadsändamål. Fastigheten har en angöring 

och parkeringsplatser men om bostäder införs kan byggrätter för 

komplementbyggnader behöva införas, dock ej inom det aktsamhetsområde för 

skred som finns i västra delen av fastigheten.   

Anslutningar finns till kommunens ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten samt till el- och fibernät. 

Om förslaget till detaljplan genomförs bidrar det till att uppfylla följande mål: 

Hagforsstrategin: Det prioriterade området Skapa livskvalitet åt alla. Styrkorna 

Kulturens arv och Modigt fölk. De mätbara målen som uppfylls är: 2 

Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som en plats att bo och leva på. 7. 

Andelen förvärvsarbetande ska fortsatt ligga över riksgenomsnittet. Alla hushåll 

och företag ska ha möjligheter till bredband om minst 100 Mbit/s. Därutöver 

uppfylls det nationella miljömålet God bebyggd miljö.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse Förslag till beslut om planbesked 2021-05-18. 

Bilaga 1: Översiktskarta fastigheten Brage 10 - Gula villan.  

Bilaga 2: Förberedande granskning. 

Bilaga 3: LstS regionala kulturmiljöprogram 209 Hagfors. 

Bilaga 4: Rapport luftkvalitet i Hagfors 2019. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att lämna positivt planbesked för att upprätta 

en s.k. frimärksplan “Förslag till detaljplan för Gula villan, Brage 10 i Hagfors, 

Hagfors kommun med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), 

samt att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att upprätta planavtal och vid 

behov även exploateringsavtal. Den nya detaljplanen kommer efter antagande att 

upphäva motsvarande område i gällande planer.  

Beslutet skickas till: 

Sökande: Edifice Hagfors AB, jan@nestas.se 

Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se 

GIS-ingenjör: ricardo.archer@hagfors.se 

GVA-chef: emil.florell@hagfors.se 

Naturvårdshandläggare: liisa.larsson@hagfors.se 

Vattenförvaltare: johannes.ainergren@hagfors.se 

Konsult Klara arkitekter AB: johans@klara.se 

Planeringsarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se  

mailto:jan@nestas.se
mailto:miljo.bygg@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:ricardo.archer@hagfors.se
mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:liisa.larsson@hagfors.se
mailto:johannes.ainergren@hagfors.se
mailto:johans@klara.se
mailto:annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS/2021:314 

§ 41 - Driftstöd Hagfors Airport 2019 

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de 

kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar 

beslut om stöd. Hagfors Airport har i dagsläget mindre än 200 000 

passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av 

regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 (GBER). Gruppundantagsförordningen GBER, som medger att alla 

flygplatser som har färre än 200 000 passagerare kan ges stöd som täcker 

flygplatsens rörelseförluster. För att GBER ska kunna tillämpas måste de 

specifika kraven i förordningen vara uppfyllda. Det är kommunen – som är den 

som svarar för den samlade utbetalningen av stödet till flygplatsen – som är det 

organ som ska kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda. Det är också 

kommunen som ska rapportera stödet till kommissionen via 

Näringsdepartementet. I och med den prövning som kommunen gör i bilaga A, 

anser Hagfors kommun att villkoren för statsstöd som utbetalats till Hagfors 

Airport under år 2019 är uppfyllda enligt GBER.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-25 

Underlag för kommunens beslut, Bilaga A 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Hagfors Kommun kommer att för 2019 täcka driftunderskott, Hagfors Airport 

med 5 916 704 SEK för täckning av förlust 2019. 

Av dessa 5 916 704SEK är 3 520 000SEK bidrag från svenska staten och resten 

kommunalt stöd. Allt räknas dock som statsstöd enligt EU:s statsstödsregler. 

 

2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget, artikel 56 a) och  

3. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår 

av bilaga A Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de 

tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 

Beslutet skickas till: 

Marie-louise.davidsson@hagfors.se 

Sofia.eriksson@hagfors.se   

mailto:Marie-louise.davidsson@hagfors.se
mailto:Sofia.eriksson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:315 

§ 42 - Driftstöd Hagfors Airport 2020 

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de 

kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar 

beslut om stöd. Hagfors Airport har i dagsläget mindre än 200 000 

passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av 

regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 (GBER). Gruppundantagsförordningen GBER, som medger att alla 

flygplatser som har färre än 200 000 passagerare kan ges stöd som täcker 

flygplatsens rörelseförluster. För att GBER ska kunna tillämpas måste de 

specifika kraven i förordningen vara uppfyllda. Det är kommunen – som är den 

som svarar för den samlade utbetalningen av stödet till flygplatsen – som är det 

organ som ska kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda. Det är också 

kommunen som ska rapportera stödet till kommissionen via 

Näringsdepartementet. I och med den prövning som kommunen gör i bilaga A, 

anser Hagfors kommun att villkoren för statsstöd som utbetalats till Hagfors 

Airport under år 2020 är uppfyllda enligt GBER.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-25 

Underlag för kommunens beslut, Bilaga A 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. Hagfors Kommun kommer att för 2020 täcka driftunderskott, Hagfors Airport 

med 5 486 976 SEK för täckning av förlust 2020. 

Av dessa 5 486 976 SEK är 3 390 000SEK bidrag från svenska staten samt  

434 000SEK extra corona stöd från Trafikverket resterande är kommunalt stöd. 

Allt räknas dock som statsstöd enligt EU:s statsstödsregler. 

2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget, artikel 56 a) och  

3. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår 

av bilaga A Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de 

tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 

Beslutet skickas till: 

Marie-louise.davidsson@hagfors.se 

Sofia.eriksson@hagfors.se   

mailto:Marie-louise.davidsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:316 

§ 43 - Driftstöd Hagfors Airport 2021-2023 

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de 

kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar 

beslut om stöd. Hagfors Airport har i dagsläget mindre än 200 000 

passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av 

regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 (GBER). Gruppundantagsförordningen GBER, som medger att alla 

flygplatser som har färre än 200 000 passagerare kan ges stöd som täcker 

flygplatsens rörelseförluster. För att GBER ska kunna tillämpas måste de 

specifika kraven i förordningen vara uppfyllda. Det är kommunen – som är den 

som svarar för den samlade utbetalningen av stödet till flygplatsen – som är det 

organ som ska kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda. Det är också 

kommunen som ska rapportera stödet till kommissionen via 

Näringsdepartementet. I och med den prövning som kommunen gör i bilaga A, 

anser Hagfors kommun att villkoren för statsstöd som utbetalats till Hagfors 

Airport under år 2021 - 2023 är uppfyllda enligt GBER.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-25 

Underlag för kommunens beslut, Bilaga A 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. Hagfors Kommun kommer att under åren 2021-2023 täcka driftunderskott med 

7 000 000 SEK/år totalt 21 000 000 SEK för perioden till Hagfors Airport för 

täckning av förluster under åren 2021 - 2023. 

Av dessa 21 000 000 SEK beräknas ca 10 500 000 SEK vara bidrag från svenska 

staten och resten kommunalt stöd. Allt räknas dock som statsstöd enligt EU:s 

statsstödsregler. 

2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget, artikel 56 a) och  

3. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår 

av bilaga A Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de 

tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 

Beslutet skickas till: 

Marie-louise.davidsson@hagfors.se 

Sofia.eriksson@hagfors.se   

mailto:Marie-louise.davidsson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:317 

§ 44 - Bildande av gemensamhetsanläggning Väg 

Åsanland (Åsarnabadet) 

Från väg 240 till badplatsen Åsanland (Åsarnabadet) löper en enskild grusväg. 

Vägen går huvudsakligen över mark som ägs av Hagfors Kommun och Stiftelsen 

Donationen Åsarna (Stiftelsen) och omfattar också anslutningar till privata 

fastigheter. 

   

Då varken Hagfors Kommun eller Stiftelsen inte har någon regelbunden 

verksamhet i området och vägen är enskild sker underhåll sporadiskt i samband 

med att eventuella behov rapporteras eller i samband med att kommunen har 

verksamhet i området.  

De enskilda fastigheter som är beroende av vägens farbarhet drabbas negativt av 

detta då det vid varje enskild åtgärd krävs handläggningstid, administration och 

tid för beslut om åtgärd och budget innan åtgärder kan vidtas. Ett äldre 

servitutsavtal finns för en fastighet men avtalet stadgar inte något mer än rätt till 

att nyttja vägen. Några skötselavtal har inte upprättats och då det saknas 

vägförening eller gemensamhetsanläggning finns inga andelstal avsatta som kan 

tillämpas vid behov av åtgärder. 

 

För att minska handläggningstider och skapa förutsättningar för ett regelbundet 

underhåll av vägen föreslår samhällsbyggnadsavdelningen därför att en 

gemensamhetsanläggning bildas och att samtliga fastigheter som nyttjar eller kan 

nyttja vägen. Därigenom kan samtliga berörda tilldelas ett andelstal inom ramen 

för förrättningen vilket säkerställer en rättvis kostnadsfördelning. Vidare föreslår 

samhällsbyggnadsavdelningen att stiftelsen och kommunen gemensamt beslutar 

att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att agera som ansvarig 

representant för båda parter i frågor som berör vägen för att därigenom säkerställa 

att de åtgärder som erfordras från tid till annan blir utförda och bekostas av rätt 

part. Vägen kommer fortsatt betraktas som enskild men kommer hanteras inom 

ramen för Hagfors Kommuns gatuenhet och förvaltas inom ramen för de avtal och 

planer som samhällsbyggnadsavdelningen tillämpas. Hagfors Kommun blir 

ansvarig för utförande och debiterar övriga andelsägare.  

 

Då ärendet inte är initierat av enskild och syftar till att förenkla handläggningen 

av frågor rörande vägen föreslås att kostnaderna för förrättningen bekostas av 

Hagfors Kommun och Stiftelsen med hälften vardera.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 
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Kartvy, vägens läge 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens förslag 

och ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ansöka om 

gemensamhetsanläggning i enlighet med avdelningens förslag samt ger 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att därefter agera som anläggningsägare 

inom ramen för gemensamhetsanläggningens behov.  

Beslutet skickas till: 

Louise.sjoholm@hagfors.se  

mailto:Louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS/2021:276 

§ 45 - Finansiering av discgolfbana i Ekshärad 

Ärendet lyfts ur dagens sammanträde.  
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Dnr KS/2021:318 

§ 46 - Äskande om investeringsmedel för inköp av 

bowlingutrustning 

Inom Älvstranden Bildningscenter har sedan många år bowling bedrivits av privat 

aktör. Bowlingen är ett populärt inslag i Hagfors och har fungerat som en 

samlingsplats för människor i alla åldrar. Efterfrågan på bowling som ett 

alternativ inom gymnasiets idrottslinjer har lett fram till att Hagfors Kommun från 

och med höstterminen 2022 kommer att ha NIU med inriktning bowling.  

Då aktuell verksamhetsutövare avser avsluta sin verksamhet har Hagfors 

Kommun erbjudits att förvärva utrustning och inventarier till en summa om 1,2 

mkr.  

Genom att förvärva inventarierna får Hagfors Kommun rådighet över lokalen som 

fullt funktionell bowlinghall vilket bedöms vara en förutsättning för att säkerställa 

undervisningen framgent. 

Lokalerna kommer att kunna hyras ut som inredd och godkänd bowlinghall samt 

med villkor om undervisningstid för skolans behov.  

Fasta inventarier kommer förvaltas av samhällsbyggnadsavdelningen genom 

samarbete och serviceavtal med erforderliga sakkunniga på samma villkor som 

annan fast utrustning i kommunala lokaler.  

Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-26 

Värdering av bowlinganläggning 

Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsbudget för investering i 

bowlingutrustning och därtill hörande inventarier om 1,2 miljoner kronor. 

Beslutet skickas till: 

Kommunchef Richard.bjoorn@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef Louise.sjoholm@hagfors.se 

Ekonomichef Jonas.nilsson@hagfors.se  

  

mailto:Richard.bjoorn@hagfors.se
mailto:Louise.sjoholm@hagfors.se
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Dnr KS/2021:319 

§ 47 - Beslut om ombudgetering av medel för 

anpassning av förskolan Prästkragen, Råda 

Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare haft i uppdrag att genomföra en 

tillgänglighetsanpassning av förskolan Prästkragen och tilldelats en budget om 1,5 

mkr för att bland annat anpassa lokalen med en hiss. I samband med att 

fastighetsenheten påbörjade planeringen för beslutade anpassningar framkom att 

prognoser och behov i verksamheten förändrats på ett sådant sätt att de ytor som 

sedan tidigare fanns tillgängliga för barngrupper bedömdes vara för små och den 

tänkta tillgänglighetsanpassningen skulle inte kunna genomföras på det sätt som 

det tidigare varit tänkt utan att påverka verksamhetens förutsättningar negativt. 

Verksamheten fick då i uppdrag tillsammans med fastighetsenheten att utreda 

behoven och återkomma med förslag på anpassningar för att möta behovet av 

förskoleplatser inom orten.  

För att möta behovet av ytor behöver båda våningsplanen kunna användas för 

barngrupper och för att tillskapa mer ytor har verksamheten konstaterat att de 

tidigare oinredda ytorna på plan två kan inredas och anpassas. Verksamhetens 

ytor kan på det viset optimeras utan att det kräver någon större utbyggnation. En 

mindre utbyggnation kommer dock att behövas för att möjliggöra den hiss som 

erfordras. I övrigt består arbetena av ombyggnation av befintliga ytor, 

brandskyddsåtgärder och tekniska installationer. Sammanlagt beräknas åtgärderna 

kosta 11 mkr, varav 1,5 mkr finns sedan tidigare avsatt för 

tillgänglighetsåtgärder.  

För att kunna genomföra renoveringsarbetena erfordras ytterligare 9,5 mkr. För 

att kunna genomföra renoveringen men också möta behovet av ändamålsenliga 

förskolelokaler inför hösten har verksamheten och fastighetsenheten genomfört en 

upphandling av moduler för förskolan där verksamheten kommer att bedrivas från 

och med höstterminen 2021.  

Åtgärderna i Prästkragen förväntas vara klara under våren 2022 förutsatt att inget 

oförutsett inträffar.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har flera stora projekt där det bedöms finnas 

utrymme för att omdisponera medel till projektet Prästkragen.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-26 

Protokollsanteckning 

Tomas Pettersson (S) och Margot Karlsson (S) ställer sig bakom förslaget men 

hade gärna sett en komplettering om vilka andra investeringsprojekt 

finansieringen ska tas från så det blir transparent och tydligt. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget om anpassningar inom förskolan 

Prästkragen och ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att omdisponera 9,5 

mkr från andra projekt under innevarande år där utrymme bedöms finnas.  

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se 

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se  

mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:sofia.eriksson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:320 

§ 48 - Beslut om ombudgetering av medel för 

kostnadstäckning renovering Hagfors badhus 

Renoveringen av Hagfors badhus löper på enligt plan och förväntas kunna öppna 

till hösten under förutsättning att inget oförutsett inträffar nu när projektet går in i 

sin slutfas och att samhällsläget i övrigt möjliggör att öppna. Projektet planerades 

inom ramen för budgetarbetet 2018 och planerad start för renoveringen var satt 

till halvårsskiftet 2019. Budgeten beräknades under 2018 till 25 mkr och 

grundade sig i en preliminär bedömning av de byggherrekostnader, 

betongarbeten, anpassningar och ytskiktsarbeten som bedömdes nödvändiga för 

att skapa en trygg konstruktion och samtidigt möjliggöra för ett tredje anpassat 

omklädningsrum. 

Då det inte inkom några anbud inom ramen för den upphandling som 

genomfördes fick handlingarna arbetas om och nya upphandlingar har fått 

genomföras för att säkerställa att de kompetenser som erfordras finns tillgängliga 

i projektet. Orsaken till upphandlingssvårigheterna har bedömts bero på att 

badhusmiljön ställer särskilda krav och skapar en begränsad marknad och vid 

tidpunkten för upphandlingen var också branschen hårt belastad. Istället har 

projektgruppen upphandlat kompetens för kompetens och fått ikläda sig rollen 

som samordnande tillsammans med ett lokalt byggföretag. De utmaningar och 

den försening som upphandlingsprocessen medfört innebär också att 

byggherrekostnader och upphandlingskostnader i det inledande skedet blivit 

dyrare än beräknat.  

Förutom de merkostnader som förseningen och upphandlingarna inneburit har 

betongarbetena blivit mer kostsamma än vad som budgeterats och det har under 

pågående renovering också kunnat konstateras att väsentligt större anpassningar 

än vad som förutsatts har behövts göras för att klara gällande krav avseende 

tillgänglighet och brandskydd. En förutsättning vid budgetering var också att 

övriga pooler skulle gå att återanvända, men vid demontering av bubbelpoolen 

konstaterades att poolen var i ett för dåligt skick för att sedan kunna återmonteras 

vilket har medfört såväl ytterligare anpassningar och inköp av ny pool för att 

kunna färdigställa badhuset enligt det uppdrag som finns.  

Sammantaget med den information och de förutsättningar som nu är kända 

bedöms projektkostnaden för investeringen i badhuset med 

tillgänglighetsanpassningar till 33 mkr. Det innebär att projektet förväntas gå 8 

mkr över budget. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer dock att det finns 

förutsättningar att omdisponera en stor del av de medel som saknas från andra 

projekt som går med positivt resultat och föreslår att medel omdisponeras för att 

täcka de merkostnader som hittills är kända. Det bör dock nämnas att projektet är 

mycket komplext och prognosen är osäker, det kan komma att tillkomma 
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ytterligare kostnader om fler oförutsedda händelser inträffar. Ytterligare utrymme 

för omdisponering bedöms inte finnas i nuläget och då osäkerheten i projektet är 

stor och det är svårt att göra en mer precis prognos har avdelningen gjort 

bedömningen att det är rimligt att omdisponera det som går och åter lyfta 

projektet på nytt om ytterligare medel skulle erfordras.  

Utöver investeringsprojektet som omfattar badhusmiljön och det tredje 

omklädningsrummet genomför fastighetsenheten ett omfattande underhållsarbete 

av omklädningsrum och duschrum. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Protokollsanteckning 

Tomas Pettersson (S) och Margot Karlsson (S) ställer sig bakom förslaget men 

hade gärna sett en komplettering om vilka andra investeringsprojekt 

finansieringen ska tas från så det blir transparent och tydligt. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsavdelningens förslag och ger 

samhällsbyggnadschef i uppdrag att omdisponera av medel för, kostnadstäckning 

avseende renovering av Hagfors badhus, från andra projekt under innevarande år 

där utrymme bedöms finnas.  

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef louise.sjoholm@hagfors.se 

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se   

mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:sofia.eriksson@hagfors.se
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Dnr KS/2021:325 

§ 49 - Synpunkter gällande remiss av förslag till 

ändringar av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) 

om ordningsbot för vissa brott - ÅM2019-1592  

Länsstyrelsen har översänt remiss avseende störande musik från fordon.  

Vid länsstyrelsens möte med inrikesministerns statssekreterare den 20 maj 2021 

kom frågan upp om att kommunerna kan vilja ansluta sig till länsstyrelsens 

remissyttrande. Detta följdes upp påföljande dag i möte mellan landshövdingen 

och länets kommunstyrelseordföranden där kommunerna uttryckte intresse att 

ställa sig bakom remissyttrandet.  

Länsstyrelsen kommer att lägga in en förteckning över de kommuner som ansluter 

sig till remissyttrandet. 

Handlingar i ärendet 

Länsstyrelsens förslag till yttrande 2021-05-20 

Skrivelse till inrikesminister Mikael Damberg 2020-10-07. 

Beslut 

Hagfors kommun ställer sig bakom Länsstyrelsens förslag till yttrande 258-3351-

2021 Synpunkter gällande remiss av förslag till ändringar av Riksåklagarens 

föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissas brott – ÅM2019-1592 avseende 

störande musik från fordon. 

Beslutet skickas till: 

sebastian.lindstrand@lansstyrelsen.se 

Jens.fischer@hagfors.se   

mailto:sebastian.lindstrand@lansstyrelsen.se
mailto:Jens.fischer@hagfors.se
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Dnr KS/2021:20 

§ 50 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2021-06-01 

2021:3 

Länsstyrelsen Värmland, Inbjudan till samverkansprocess enligt nationell plan för 

omprövning av vattenkraft (NAP) för Lung-Bjurbäcksälven, 2021-03-

03,2021:947  

Länsstyrelsen Värmland, Inbjudan till samverkansprocess, 2021-03-03,2021:948 

Värmland Hotel, Fråga om räkning avseende vattenräkning, Jeppe Nygaard, 

2021-05-03,2021:1964 

Klarälvens Vattenvårdsförbund, Rapport: Klarälven 2020,2021–05-03,2021:1975 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, Årsbokslut FSV 2020,2021–05-

03,2021:1979 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, Verksamhetsrapport 2020–21,2021-

05-03,2021:1980 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, INBJUDAN till årsstämma 2021 

FSV 2,2021-05-03,2021:1981 

Personuppgift, Fråga om muddring i Götån, 2021-05-05,2021:2003 

Personuppgift, Önskemål om gång- och cykelväg mellan Hagfors och Uddeholm 

över Vågbacken, 2021-05-07,2021:2043 

Personuppgift, Svar ang. fråga Hela Sverige blommar, 2021-05-07,2021:2044 

Personuppgift, Svar på fråga om lediga tomter i Hagfors, 2021-05-07,2021:2046 

Personuppgift, Svar på fråga om att arrendera gamla skateplatsen vid ÄBC,2021-

05-07,2021:2048 

Personuppgift, Ang. röjning längs Klarälven i Ekshärad, 2021-05-07,2021:2049 

Länsstyrelsen Värmland, Ny sökomgång för LOVA under 2021,2021-05-

10,2021:2070 

Länsstyrelsen, Yttrande vattentäkter i kommunen, 2021-05-10,2021:2071 

SGU, Information om kommande arbeten och mätningar vid f d FFV-tvätteriet, 

Underåsen 5,2021-05-10,2021:2096 

Länsstyrelsen Värmland, Dagordning samverkansmöte Lung- Bjurbäcksälven 

2021-05-18,2021-05-10,2021:2098 

Personuppgift, Svar på brev med rubrik Re: Jeppe Nygaard, 2021-05-

10,2021:2099 

Lantmäteriet, Omprövning av Råda ga:1 (Råda 1:223 och Råda 1:168) Björnbyn, 

Råda, 2021-05-11,2021:2109 

Personuppgift, Svar ang. fråga om cykelväg Uddeholm-Hagfors, 2021-05-

12,2021:2114 

Personuppgift, Svar ang. röjning i Hagälven, 2021-05-12,2021:2116 
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Personuppgift, Svar ang. cykelvägen mellan Hagfors och Uddeholm, 2021-05-

17,2021:2123 

Region Värmland, Information arbetet med smart specialisering i Värmland, 

2021-05-17,2021:2125 

Personuppgift, Svar ang. lediga fastigheter, typ kursgård, 2021-05-17,2021:2126 

Länsstyrelsen Värmland, Var finns pengarna för energi och klimatinsatser 

2021,2021-05-17,2021:2128 

El-kretsen, Avtal 2013 Elektroniskt avfall, 2021-05-18,2021:2144 

Högsta domstolen Stockholm, Slutligt beslut Ö2199-21 - T1377-21, Värmland 

Enterprise AB, 2021-05-18,2021:2146 

Personuppgift, Fråga om gräsklippning i Ekshärad, 2021-05-19,2021:2155 

Personuppgift, Svar ang. gräsklippning i Ekshärad, 2021-05-19,2021:2156 

Personuppgift, Svar ang. dike vid Klarälvsbanan i Höje, 2021-05-19,2021:2157 

Hovrätten för västra Sverige, Protokoll T1377-21 Värmland Enterprise AB ang. 

stämning att kommunen felaktigt sålt Råda Rastplats, 2021-05-19,2021:2161 

Personuppgift, Svar på synpunkt om björk i närheten av tomt i Bergsäng, 2021-

05-19,2021:2172 

Anonym Anonym, Önskemål om att göra motionsslinga likt Uvåslingan på Mana, 

2021-05-24,2021:2238 

Transtema, Ang. återställlningar Ekshärad efter fiberdragning, 2021-05-

24,2021:2245 

Arbetsmiljöverket, Information om avslutat ärende, tillbud Ekshärads 

reningsverk, 2021-05-24,2021:2247 

Länsstyrelsen Värmland, Mötesanteckningar samverkansgrupp Lung- 

Bjurbäcksälven_2021-05-18,2021-05-24,2021:2248 

Länsstyrelsen Värmland, Samverkansmöte Lung-Bjurbäcksälven_2021-05-

18,2021-05-24,2021:2249 

Länsstyrelsen Värmland, Vattenkraftens Miljöfond samverkansmöte Värmland 

210518,2021-05-24,2021:2250 

Miljö- och byggnämnden, Påminnelse obligatorisk ventilationskontroll 

kommunala fastigheter, 2021-05-24,2021:2265 

Arbetsmiljöverket, Tillsynsmeddelande Vill ta del av utredning händelse 

Lappkärrs avloppsreningsverk, 2021-05-24,2021:2267 

Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Sunnemo skola, Sunnemo 

1:41,2021-05-25,2021:2295 

Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Kyrkhedens skola, 

Grinnemo 1:84,2021-05-25,2021:2296 

Personuppgift, Önskemål om lekplats i Geijersholm, 2021-05-26,2021:2312 

 

KS/2021:11,El-kretsen, Avtal 2018 Elektroniskt avfall 

KS, Lantmäteriet, Fastighetsreglering berörande Björkil 1:47 och s:1, S21235 

KS/2018:114,Miljö- och klimatstrategiska nätverket, Anteckningar möte 27 april 
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KS/2018:114,Miljö- och klimatstrategiska nätverket, Presentation 27 april 

KS/2018:187,Länsstyrelsen Värmland, Yttrande DP Gustavagården 

KS/2018:337,Region Värmland, Följebrev - Remissutgåva Regionalt 

trafikförsörjningsprogram Värmland 2022-2026 och Målbild för kollektivtrafik i 

Värmland 2040 

KS/2019:284,Mäklarhuset, Förmedlingsuppdrag försäljning Hantverkaren 12, 

Primus 

KS/2019:359,Svenska kyrkan, Yttrande av Naturvårds- och friluftsplan Hagfors 

kommun 

KS/2019:359,Fortum Sverige AB, Synpunkter på naturvårds- och friluftsplan, 

Hagfors kommun 

KS/2019:359,Värna Grängen med omnejd, Yttrande förslag Naturvårds- och 

friluftsplan 

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

naturvårdsplanen 

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

friluftsplan till 7 juni 

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

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

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

KS/2020:145,Klarälvens Vattenvårdsförbund, BR RR Kassabok 2020 budget 

2022 

KS/2020:145,Klarälvens Vattenvårdsförbund, Signerad revisionsberättelse 2020 

KVVF 

KS/2020:145,Klarälvens Vattenvårdsförbund, Verksamhetsberättelse Klarälvens 

Vattenvårdsförbund 2020 inför digital årsstämma 24 maj 2021 

KS/2020:351,Fortum Sverige AB, Hagfors kommuns yttrande Utredningssamråd 

Stora Ullen 

KS/2020:351,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 51 målnr 2762-20 

KS/2020:413,Växtlust Värmland, BIL 1 Medlemmar och övrigas listor 210429 

KS/2020:413,Växtlust Värmland, BIL 2 Styrelsens sammansättning 2021 

KS/2020:413,Växtlust Värmland, BIL 3 Valberedningens sammansättning 2021 

KS/2020:413,Växtlust Värmland, BIL 4 Reviderade stadgar antagna 210429 

KS/2020:413,Växtlust Värmland, Protokoll Årsmöte Växtlust 210429 

KS/2020:530,Vattenråden i Värmland, Vattenmyndigheternas samråd inskickat 

vattenråd 2021pdf 

KS/2020:561,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 26 mål nr 4259-20 

KS/2020:561,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 27 målnr 4259-20 

KS/2020:561,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 28 målnr 4259-20 

KS/2020:561,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 29 målnr 4259-20 

KS/2020:561,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 30 målnr 4259-20 

KS/2020:561,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 31 målnr 4259-20 
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KS/2020:561,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 32 målnr 4259-20 

KS/2020:561,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 33 målnr 4259-20 

KS/2020:561,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 34 målnr 4259-20 

KS/2020:561,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 35 målnr 4259-20 

KS/2021:104,Klarälvens vattenråd, Medlemsavgifter för Klarälvens vattenråd 

skrivelse 

KS/2021:104,Klarälvens vattenråd, pkt 12 a Programförklaring KlVR 2016-2022 

till stämman 

KS/2021:104,Klarälvens vattenråd, pkt 12 b Aktivitetsplan KlVR 2016-2021 till 

stämman 

KS/2021:104,Klarälvens vattenråd, pkt 13 Budget prel. till stämman 

KS/2021:104,Klarälvens vattenråd, Pkt 7_9 Valberedningens förslag till styrelse 

KS/2021:104,Klarälvens vattenråd, undertecknat protokoll 

KS/2021:11,Trafikverket, Avtal skötsel cirkulationsplats lv 246/Parkvägen 

KS/2021:11,VA Wermland, Intentionsavtal gemensam nödvattenresurs samt 

samverkan inom nödvattenområdet i Värmland 

KS/2021:17,Transportstyrelsen, Rapporterade händelser 2020 

KS/2021:17,Transportstyrelsen, Utbildningsplan Maintenance Manager ESOH 

KS/2021:17,Transportstyrelsen, Kravkvittenslista verksamhetskontroll Hagfors, 

TSL 2021-839 

KS/2021:17,Trafikverket, Beslut driftbidrag 2021 Hagfors 

KS/2021:17,Transportstyrelsen, Frågeunderlag och svar verksamhetskontroll 

Hagfors flygplats 

KS/2021:17,Transportstyrelsen, CAP, Hagfors flygplats 

KS/2021:17,Transportstyrelsen, Preliminär Auditrapport Hagfors flygplats 

KS/2021:17,Transportstyrelsen, Preliminär rapport och CAP, 

Verksamhetskontroll Hagfors flygplats 

KS/2021:17,Svenska regionala flygplatser, Projektrapportering Hagfors jan-april 

2021 

KS/2021:205,Liisa Larsson, Information: Regionalt åtgärdsprogram miljömål - 

Miljööverenskommelsen 

KS/2021:205,Länsstyrelsen Värmland, Yttrande Regionalt miljömålsprogram 

2021-2025 

KS/2021:227,Synpunkter på Strandskyddsutredningen SOU 202078 

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

till vaccinationspass! 

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

till vaccinationspass! VE 

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

till vaccinationspass! 

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

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

vaccinationspass! 

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

till vaccinationspass! 

KS/2021:237, Personuppgift, Önskemål om att rusta upp vid motionsspåren i 

Vågbacken 

KS/2021:237, Personuppgift Svar på Önskemål om upprustning av Vågbacken 

KS/2021:270,Edifice Hagfors AB, Ansökan om planbesked, Brage 10 

KS/2021:271, Personuppgift, Medborgarförslag - önskemål om farthinder på del 

av Skålviksvägen, Hagfors 

KS/2021:276, Personuppgift, Önskemål om discgolfbana i Ekshärad 

KS/2021:276, Personuppgift, Svar på önskemål om discgolf i Ekshärad 

KS/2021:289,Kommunstyrelsen, Ansökningshandlingar bevarandebidrag 2021 

KS/2021:296,Politiskt initiativ - Digital fixare 

KS/2021:57,Regeringskansliet, Yttrande Ordning och reda på avfallet 

KS/2021:68, Personuppgift, Svar på önskemål om timer vid bandyplanen på 

Valhall 

Handlingar i ärendet 

Handläggarens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Beslut 

Redovisningen godkänns. 

_____ 
 

 

 
 


