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Dnr KS 2018/28 

§ 59 Verksamhets- och budgetuppföljning 
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-mars 2018 uppgår till 

184,8 miljoner kronor (mkr) vilket är 1,2 mkr mer än budget (-0,6 %). Omföring 

av bokslutsposter från årsbokslutet kan kortsiktigt påverka utfall men korrigeras 

på längre sikt. Kapitalkostnader är inlagda i budget och redovisningen. Interna 

fördelningar för hyra, kost och städ är ännu inte inlagd i vare sig budget eller 

redovisning. Försäkringar är medräknade i budget men bara delvis utfördelade. 

 

Årets första prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 18:5) har använts 

i prognosen för helåret. Prognosen innebär lägre intäkter än budgeterat om totalt -

2,9 mkr. Största orsaken till försämrad intäktsnivå är att avräkningen för 2017 

minskar med -1,5 mkr samt lägre beräknad fastighetsavgift om -1,2 mkr. Barn- 

och bildning samt sociala avdelningen bedöms för helåret uppvisa underskott 

inom respektive avdelnings flyktingverksamhet. I tabellen har därför budget för 

nämnda avdelningar samt budget och utfall för generella bidrag påverkats av 

ersättning från den avsättning som finns sedan 2015 för flyktingrelaterade 

kostnader. Totalt har Barn och bildningsavdelningen tillförts 4,6 mkr och sociala 

avdelningen 2,0 mkr och således både utfall och budget för generella bidrag med 

totalt 6,6 mkr. Formellt politiskt beslut tas i samband med bokslutet för 2018. 

Extraordinära poster avser av Region Värmland inlösande av revers 28/12-18 med 

ett bokfört värde om noll kronor. Totalt bedöms 3,0 mkr av verksamheten åtgå till 

att täcka volymrelaterade kostnader inom Barn- och bildning (2,0 mkr), Sociala 

avdelningen (0,5 mkr) samt Samhällsbyggnad (0,5 mkr). Återstår därmed 4,1 mkr 

av verksamhetspott. 

 

Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 0,7 

mkr högre jämfört med budget (-0,1 %). De större avvikelserna mot budget, innan 

fördelning av verksamhetspott, i helårsprognosen är:  

 

 Barn- och bildningsutskottet   -3,2 mkr 

 IOU: Sociala avdelningen   -0,6 mkr 

 Samhällsbyggnadsutskottet   -0,5 mkr 

 Kommunstyrelsen     0,5 mkr  

 Skatteintäkter o generella bidrag   -2,9 mkr 

 Extraordinära poster     0,9 mkr 

 

Budgeterat resultat för 2018 enligt beslut i november 2017 av 

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

således medföra att årets resultat för kommunen antas bli -0,3 mkr(-0,04 %). 
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Förslag till åtgärder: 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 

Beslut 

Rapporten godkänns 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/94 

§ 60 Bostadsförsörjningsprogram Hagfors kommun 

2017-2027 

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår att kommunen har 

ett planeringsansvar för bostadsförsörjning och har ett ansvar att skapa 

förutsättningar för att alla skall kunna leva i bra bostäder. Kommunfullmäktige 

ska under varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska 

ange kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

Riktlinjerna ska också ange kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 

samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska 

särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 

bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. För 

Hagfors kommun är bostadsförsörjning inte enbart en fråga om nyproduktion, 

utan det är för kommunen väsentligt att se på befintliga bostadsbeståndets 

möjligheter och utmaningar samt förutsättningarna för en sund omsättning och 

prissättning. 

Åtgärder skall gälla för alla invånares behov av bostäder men vissa grupper kan 

särskilt behöva uppmärksammas såsom äldre, funktionshindrade och ungdomar. 

Genom bostadsförsörjningsplaneringen kan medborgarna få bättre överblick över 

hur den faktiska boendesituationen ser ut i kommunen. 

Hagfors kommuns bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp 

bestående av både tjänstemän och politiker och föreslås gälla från och med 2018-

06-01. 

2018-02-26 § 17 beslutade Kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadschef i 

uppdrag att, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

(2000:1383), samråda med länsstyrelsen och andra berörda aktörer. 

Samhällsbyggnadschef har nu formellt ställt ut handlingen samt skickat den till 

Länsstyrelsen, Region Värmland och angränsande kommuner för samråd. Inom 

ramen för samrådet inkom två skrivelser från Munkfors Kommun och 

Länsstyrelsen. Munkfors kommun framför i sitt yttrande att de inte har något att 

erinra mot föreslaget bostadsförsörjningsprogram. Länsstyrelsen framför flera 

synpunkter. Samtliga synpunkter redovisas och bemöts i denna tjänsteskrivelse. 

Yttrandet i sin helhet finns att läsa som bilaga.   

Länsstyrelsen skriver att det är för Länsstyrelsen otydligt vilka specifika mål som 

använts, särskilt de regionala. Vidare lyfter Länsstyrelsen i sin skrivelse upp att ett 
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exempel på regionala mål, planer och program som är av betydelse kan till 

exempelvis vara Värmlandsstrategin. Hagfors Kommun delar inte Länsstyrelsens 

uppfattning om att det är oklart vilka mål som använts. I 

bostadsförsörjningsprogrammet hänvisas mycket tydligt till Hagforsstrategin 

vilket är det gemensamma måldokument som finns för hela kommunen som 

organisation och geografiskt område. Ett sammandrag över strategin finns också 

med i bostadsförsörjningsprogrammet som bilaga för att underlätta för läsaren. 

Hagforsstrategin i sin helhet finns att nå i såväl tryckt format som via webb. 

Värmlandsstrategin har varit ett väsentligt och viktigt dokument i framtagandet av 

Hagforsstrategin och finns också omnämnd i strategins inledande kapitel. 

Hagforsstrategin har ett upplägg som tydligt följer Värmlandsstrategin men med 

ett innehåll som anpassats till vad våra invånare tycker är viktigt. Som exempel 

kan nämnas att det prioriterade området ”Livskvalité för alla” som finns upptaget 

i Värmlandsstrategin, också är ett utpekat prioriterat område i Hagforsstrategin 

och för den som tar del av Hagforsstrategin är kopplingen till Värmlandsstrategin 

tydlig. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är inte bara att redogöra för hur 

regionala planer och mål har beaktats, ett bostadsförsörjningsprogram skall också 

vara lätt att ta del av och kunna användas som en vägledning för satsningar och 

peka ut såväl utmaningar som möjligheter.  Hagfors Kommun bedömer att 

informationen om Hagforsstrategin med sammandrag i bilaga och hänvisningar är 

tillräckliga och att det är tydligt för den som vill fördjupa sig i de mål som finns 

vart mer information finns att tillgå. Hagfors kommun avser inte göra några 

ytterligare revideringar i Bostadsförsörjningsprogrammet med anledning av 

länsstyrelsens rekommendation om att kommunen bör precisera vilka mål som 

använts i arbetet med Hagforsstrategin.    

Vidare skriver Länsstyrelsen att kommunen behöver komplettera 

bostadsförsörjningsprogrammet med mer specifika mål för bostadsbyggandet och 

utveckling av det befintliga bostadsbeståndet om dokumentet ska kunna användas 

som strategi för bostadsförsörjning. Hagfors Kommun har en bostadsmarknad 

som historiskt har varit problematisk med stora vakanser inom såväl privata som 

allmänna bostadsbolag. De senaste åren har många lägenheter avvecklats och den 

negativa trenden inom bostadsmarknaden har kunnat hämmas vilket också 

beskrivs i strategin. Hagfors Kommun har ett aktivt arbete för att identifiera mark 

som är lämplig för exploatering av bostäder den dagen marknaden bedöms vara 

mogen för nyproduktion. Intentionen är att genom en god planberedskap 

minimera handläggningstiderna så att den aktör som vill exploatera kan komma 

igång snabbt.  

När det gäller utveckling av befintligt bostadsbestånd är en stor del av 

lägenheterna privatägt. Det Hagfors Kommun rimligen bör göra är att informera 
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om vilka möjligheter som finns, underlätta handläggningstider samt visa på vilka 

målgrupper och behov som finns. Hagfors Kommun har också under kapitel 

Åtgärder på sidan 19 i bostadsförsörjningsprogrammet sammanfattat de tre 

åtgärder eller mål som ska prioriteras under programperioden. Kommunen har här 

angett att resurser ska riktas mot att stimulera nyproduktion eller ombyggnation 

för äldre. Vidare anger kommunen att det under programperioden behövs en 

nybyggnation av lägenheter i centralt läge och att kommunen skall arbeta för att 

stimulera att så ske genom att tillhandahålla mark till ett lågt pris samt fortsätta 

verka för en marknad i balans. Kommunen har också angett att det bör utredas om 

det är möjligt att nyproducera boende för personer med särskilt stöd.  

Utöver de åtgärder som lyfts upp i bostadsförsörjningsprogrammet finns ett antal 

mål inom Hagforsstrategin som berör det prioriterade området Livskvalité för alla 

som också anger riktningen för kommunens arbete. Hagfors kommun bedömer 

därför inte att det finns behov av att komplettera med mer specifika mål.  

Slutligen lyfter Länsstyrelsen behoven om bostäder för särskilda grupper. Här 

anser Länsstyrelsen att kommunen har hanterat området väl i programmet men att 

kommunen också bör säkerställa att det finns en plan för särskilt utsatta grupper 

såsom hemlösa och våldsutsatta kvinnor. Hagfors Kommun delar Länsstyrelsens 

uppfattning om att dessa två grupper är viktiga att särskilt beakta ur flera 

perspektiv och har särskilda rutiner för att hantera såväl ofrivillig hemlöshet som 

akuta behov av bostäder. Vidare rekommenderar Länsstyrelsen att planeringen för 

bostadsförsörjning samordnas med planering av transporter, kollektivtrafik m.m. 

med hänsyn till att de utpekade grupperna i bostadsförsörjningsprogrammet 

statistiskt sett har lägre tillgång till bil än hos befolkningen som helhet. Hagfors 

Kommun delar Länsstyrelsens uppfattning men bedömer att det i första hand är en 

fråga att beakta inom ramen för planarbete, detaljplanering och exploatering och 

inte något som föranleder revidering av bostadsförsörjningsprogrammet.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-04-24 § 31 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-04-16 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hagfors kommun 2017-2027 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26, § 17 

Yttranden från Länsstyrelsen, Munkfors och Sunne kommuner 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till 

bostadsförsörjningsprogram att gälla från och med 2018-06-01 utan korrigeringar 

med anledning av de yttranden som inkommit.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Caj Olsson, Hagforshem AB 

amanda.backstrom@lansstyrelsen.se 
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Dnr KS 2018/205 

§ 61 Principdiskussion angående vitesnivåer vid 

försäljning av oexploaterad mark och/eller mark där 

utveckling av markområdet är väsentlig 

I samband med överlåtelser av mark upprättas i samband med överlåtelsen ett 

exploateringsavtal mellan köparen och Hagfors Kommun. Exploateringsavtalet 

syftar till att reglera en utveckling av det område som avyttras genom att ställa 

krav på att en exploatering eller en åtgärd skall ske inom en viss tid och att 

ett vite annars skall utgå.  

 

Vitesnivån som har tillämpats hittills uppgår till 10 kr/kvm och har sin grund i 

markpriserna för industrimark, som enligt tidigare beslut uppgick till 12 kr/kvm, 

men där Hagfors Kommun tog särskilt beslut om att subventionera två 

etableringar och avyttra mark till ett pris om 2 kr/kvm. Då syftet med dessa 

subventioneringar var att få till en etablering och det var väsentligt att områdena 

exploaterades enligt vad som utlovats, ställdes krav på att ett vitemotsvarande 

resterande del av köpeskillingen skulle erläggas om exploatering inte 

genomfördes enligt exploateringsavtalet.  

Markpriserna för industrimark har sedan justerats till 8 kr/kvm, vilket är ett 

mycket lågt markpris beslutat i syfte att stimulera exploatering. Då markpriserna 

är mycket låga för att främja exploatering, har samhällsbyggnadsavdelningen 

fortsatt att tillämpa exploateringsavtal med en vitesklausul om 10 kr/kvm, även då 

markpriserna inte avviker från de beslutade prisnivåerna.  

 

10 kr/kvm är ett väldigt lågt belopp särskilt vid avyttring av små arealer. Det kan 

därför vara skäligt att inför tecknandet av exploateringsavtal göra en analys över 

vad som kan vara ett skäligt marknadsvärde inom det aktuella området och 

använda som underlag för beslut om vitesnivåer då avyttring sker med krav på 

exploatering.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-05-07 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att exploateringsavtal som upprättas i samband med 

försäljning av fastigheter, där det finns krav på utveckling skall innehålla 

en vitesklausul med ett vite som kan bedömas som marknadsmässigt, utifrån 

aktuella marknadsvärden på likvärdig mark inom det aktuella området. 

Exploateringsavtal skall upprättas och tecknas av Samhällsbyggnadschef som 

också ska vara den tjänsteman som ska säkerställa att en marknadsanalys 

genomförts.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef  
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Dnr KS 2015/153 

§ 62 Försäljning av Råda rastplats, del av Råda 1:6 

2015-09-28 beslutade kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att annonsera ut och försälja Råda rastplats under förutsättning att det 

ansvar som kommunen har gentemot Trafikverket blev utrett. En kontakt togs 

med Trafikverket och en överenskommelse om att separera de publika 

faciliteterna upprättades. Under våren 2017 stod den nya toalettbyggnaden på 

plats. Villkoret om att kommunens ansvar gentemot Trafikverket skulle utredas 

bedöms därmed uppfyllt.  

Under slutet av 2016 genomfördes en anbudsprocess och tre anbud inkom. En 

anbudsgivare valde att dra tillbaka sin intresseanmälan och av de två kvarstående 

var det enbart ett anbud som uppfyllde samtliga krav enligt annonsering och som 

samtidigt bedömdes ha en långsiktig plan för utveckling av verksamhet inom 

området. Det vinnande anbudet lämnades in av Guy Wilson och Hamaeid 

Benaoun. Under 2017 har kommunen och anbudsgivaren fört en diskussion om 

olika typer av anpassningar och anbudsgivaren har fördjupat sig i byggnadens 

tekniska förutsättningar samt utrett olika scenarion för verksamhetens utveckling. 

I enlighet med det beslut som fattades 2015-09-28 § 62 samt det anbud som Guy 

Wilsson och Hamaeid Benaoun lämnat har nu köpekontrakt upprättats för Råda 

rastplats.  

Köpekontraktet innebär att servicebyggnaden med ett tillhörande markområde om 

ca 1350 kvm överlåts till en köpeskilling om 10 000 kronor med tillträde 2018-08-

01. Samtliga kostnader förenade med köpet skall bekostas av köparen. För att 

möjliggöra drift av rastplatsen under sommaren 2018 har ett hyresavtal upprättats 

att gälla från och med 1 maj 2018.  

Ett separat exploateringsavtal bör lämpligen upprättas i enlighet med de rutiner 

som i övrigt tillämpas vid överlåtelser av mark.  

82 kr/kvm är alltså det genomsnittliga priset för mark vid de försäljningar som 

genomförts via hemnet, det är 5 genomförda och 5 pågående. Eftersom det enbart 

är villaförsäljningar har jag bedömt att det inte ger en rättvisande bild att se till 

den totala köpeskillingen utan jag har beräknat att 20 % av den angivna 

köpeskillingen är markvärdet och sedan beräknat medelvärdet för samtliga.  

Ser man till hela köpeskillingen, med villa inkluderad uppgår marknadsvärdet till 

412 kr/kvm, men då får man också komma ihåg att det är beboeliga villor i olika 

storlek som har sålts. Min uppfattning är därför att detta inte är jämförbart med 

det aktuella objektet.  
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Det är skäligt att beakta att det krävs investeringar för att möjliggöra verksamhet 

vilket också påverkar marknadsvärdet - Ju större investering som krävs desto 

lägre blir marknadsvärdet. Värt att ha med sig är också att vi i vår annonsering 

inte nämnde något om hur mycket mark som skulle ingå - man får således utgå 

ifrån att anbudet primärt avser byggnaden. Vi ställer inga krav på investeringar i 

byggnaden utan det vi kräver är att området skall utvecklas för att på sikt kunna 

hålla öppet året om. Björns värdshus ger ett markvärde ca 46 kr/kvm och ett totalt 

värde köpeskilling/kvm tomtmark om 230 kr/kvm men då har byggnaderna inom 

objektet helt andra förutsättningar, det är därför skäligt att räkna med att om de 

både fastigheterna skulle ha samma förutsättningar att säljas på en väl fungerande 

marknad så skulle kvm priset för Råda rastplats vara lägre, däremot kan läget med 

utsikt över Råda sjön göra att värdet bibehålls högt. Men vi har inte en väl 

fungerande fastighetsmarknad och vi har ett objekt som varit vakant en längre tid 

där annonseringen dessvärre har väckt litet intresse.   

Skulle det ha varit en obebyggd men planlagd tomt för industriändamål eller 

handel skulle vi ha sålt den för totalt 8 kr/kvm och skulle det ha varit en planlagd 

avstyckad tomt inom detaljplanerat område för bostadsändamål så har vi ett 

beslutat pris på 25 kr/kvm.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-04-24 § 30 

Köpekontrakt med kartbilaga 

Anbud 

Förslag till exploateringsavtal med bilaga 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-04-16. 

Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar på ändring av liggande förslag:  

”Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt avseende överlåtelse av 

del av Hagfors Råda 1:6, "Råda rastplats" mot en köpeskilling om 10 000 kronor 

till Guy Wilson Livs AB i enlighet med de villkor som stadgas i köpekontraktet 

samt att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att verkställa överlåtelsen. Vidare 

beslutar kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att upprätta 

och ingå exploateringsavtal med villkor om att utveckling skall ske inom två år 

från det att avtal tecknats i annat fall skall vite utgå med 82 kr per förvärvad kvm 

enligt köpekontraktet.” 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer liggande förslag mot Tomas Johanssons (S) 
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ändringsförslag och finner bifall för ändringsförslaget genom acklamation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt avseende överlåtelse av 

del av Hagfors Råda 1:6, "Råda rastplats" mot en köpeskilling om 10 000 kronor 

till Guy Wilson Livs AB i enlighet med de villkor som stadgas i köpekontraktet 

samt att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att verkställa överlåtelsen. Vidare 

beslutar kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att upprätta 

och ingå exploateringsavtal med villkor om att utveckling skall ske inom två år 

från det att avtal tecknats i annat fall skall vite utgå med 82 kr per förvärvad kvm 

enligt köpekontraktet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Guy Wilson guywilson1961.gw@gmail.com 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 
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Dnr KS 2018/193 

§ 63 Partistöd 2018 

Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i 

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

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

fullmäktige. För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna 

lämna en redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en 

granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd 

betalas ut i förskott gäller dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 

2016, dock ska fullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd. 

Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är 

representerade i kommunfullmäktige: 

Socialdemokraterna  18 mandat 

Sverigedemokraterna 5 mandat 

Centerpartiet   4 mandat 

Vänsterpartiet  3 mandat 

Liberalerna  2 mandat 

Moderaterna   2 mandat 

Miljöpartiet   1 mandat 

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

enligt följande princip 

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

kommunfullmäktige. 

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

mandat. 

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

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

Handlingar i ärendet 

Redovisning av partistöd, resultatrapport och granskningsrapport för år 2017 - 

Socialdemokraterna 

Blankett för redovisning av erhåller partistöd - Sverigedemokraterna 

Blankett för redovisning av erhåller partistöd - Centerpartiet 

Blankett för redovisning av erhåller partistöd - Liberalerna 

Blankett för redovisning av erhåller partistöd - Moderaterna 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande: 

Socialdemokraterna erhåller 163 240 kronor i partistöd för 2017 

Sverigedemokraterna erhåller 53 000 kronor i partistöd för 2017 

Centerpartiet erhåller 44 520 kronor i partistöd för 2017 

Liberalerna erhåller 27 560 kronor i partistöd för 2017 

Moderaterna erhåller 27 560 kronor i partistöd för 2017 

_____ 

Beslutet skickas till 

Marianne Eriksson, ekonomienheten 

Göran Eriksson (S) 

Karl Persson (SD) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Hans Liljas (L) 

Roger Brodin (M) 
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Dnr KS 2018/197 

§ 64 Avgifter för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll 

Sveriges kommuner ska enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

genomföra brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I 

dagligt tal brukar man kalla det sotning. På många håll utförs arbetet av 

entreprenörer som anlitas av kommunen. 

Taxor och avgifter beslutade utifrån LSO (tillsyn, brandskyddskontroll och 

sotning) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd) har 

setts över och med anledning av detta har Hagfors Räddningstjänst tagit fram 

förslag till avgifter för rengöring (sotning) och förlag till avgifter för 

brandskyddskontroll. 

Handlingar i ärendet 

Räddningschef Håkan Finnkvist skrivelse, 2018-04-25 

Förslag till avgifter för rengöring (sotning) enligt LSO, lagen om skydd mot 

olyckor, SFS 2003:778 

Förslag till avgifter för brandskyddskontroll enligt LSO, lagen om skydd mot 

olyckor, SFS 2003:778 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till avgifter för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 att 

gälla från och med 2018-06-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS 2018/200 

§ 65 Organisation och hantering av personuppgifter 

Personuppgiftslagen (PUL) har till syfte att skydda människor mot att deras 

personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet 

”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, 

spridning, utplåning, med mera. 

I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen 

bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns 

också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. 25 maj 2018 kommer 

PUL att ersättas av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR; Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2016/679), som ska gälla i hela Europa. Reglerna för 

personuppgiftshantering kommer då att skärpas, bland annat när det gäller 

samtycke. För att Hagfors kommun ska kunna uppfylla dessa krav på ett 

rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig och 

effektiv organisationsstruktur för arbetet. Organisationsstrukturen klargör de olika 

rollerna och arbetsuppgifterna. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-04-27 

Förslag på organisation dataskydd 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen organisationsstrukturen vad gäller 

hur dataskyddsarbetet tillämpas. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/201 

§ 66 Förordnande av dataskyddsombud 

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddslagstiftningen i kraft och i samband 

med det ska ett dataskyddsombud utses i organisationen. Enligt artikel 39 i 

förordningen är dataskyddsombudets uppgift bland annat att informera och ge råd 

till den personuppgiftsansvarige och de anställda som behandlar personuppgifter 

om deras skyldigheter enligt denna förordning. Dessutom ska dataskyddsombudet 

övervaka att förordningen följs, fungera som kontaktpunkt för 

tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling och vid behov samråda i andra 

frågor. 

Kommunsekreteraren är idag personuppgiftsombud och bedöms ha tillräckliga 

kunskaper för att vara dataskyddsombud. 

Handlingar i ärendet 

Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2018-04-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser kommunsekreteraren till dataskyddsombud från och med 

2018-05-25. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/194 

§ 67 Revidering av delegeringsordning 

Nuvarande delegeringsordning antogs av kommunstyrelsen 2017-12-04 § 172 att 

gälla från och med 2018-01-01. Med anledning av att den nya 

dataskyddslagstiftningen träder i kraft 2018-05-25 har ett förslag till revidering av 

gällande delegeringsordning utarbetats. 

Dessutom har ärenden inom alkohol, tobak och lotteri, som tidigare låg under 

verksamhetsområdet för individ- och omsorg, flyttats till miljö- och 

byggavdelningen och således tagits bort ur delegeringsordningen för 

kommunstyrelsen. 

Den reviderade delegeringsordningen bör gälla från och med 2018-05-25. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-04-23 

Reviderat förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning att 

gälla från och med 2018-05-25. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Administrativa enheten 
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Dnr KS 2016/138 

§ 68 Beslut om Granskning av förslag till ny detaljplan 

för kvarteret Cykeln (fastigheterna Cykeln 1 och 2), 

Hagfors kommun 

Hagfors kommun har upprättat granskningshandlingar till FÖRSLAG TILL 

DETALJPLAN FÖR CYKELN 1 m fl. (Cykeln1 och Cykeln 2 samt delar av 

Hagfors 2:5, 2:53 och 2:166) i Hagfors kommun. 

Planprocessen fram till granskningsskedet 

Hagfors kommun initierade planärendet och beslutade 2016-03-01 § 26, att lämna 

planuppdrag att upprätta en detaljplan för kvarteret Cykeln 1 och 2 samt delar av 

Hagfors 2:5, 2:53 och 2:166 i Hagfors. 

Under 2017 upprättades samrådshandlingar daterade 2017-01-25 med 

behovsbedömning och checklista samt bilaga Teknisk PM geoteknik. Parallellt 

tog Hagfors kommun fram illustrationsritningar på hur Hagfors kommun kan 

tänka sig att ett punkthus utformas speciellt med hänsyn till platsen och för att ta 

tillvara kvaliteter som lucktomten har. 

Hagfors kommun beslutade 2017-01-31 § 9, att godkänna samrådshandlingarna 

för samråd och att upprätta planen med utökat planförfarande enligt PBL 

2010:900. En kungörelse annonserades inför samrådet. Samråd hölls 2017-02-07 - 

2017-03-07. Enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB), bedöms genomförandet av 

detaljplanen och användningen av mark, vatten och byggnader enligt planen inte 

innebära sådan betydande miljöpåverkan som ska föranleda att en 

miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 

Samråd pågick 2017-02-07 – 2017-03-07. I samband med samrådsskedet 

konstaterades att planen kan upprättas med standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). Planen bedöms vara förenlig med översiktsplanen 

och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 

betydelse. Vidare antas den inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

I Samrådsredogörelse daterad 2018-04-16 redovisas de synpunkter som skriftligen 

inkommit under samrådstiden tillsammans med Hagfors kommuns svar på hur 

man valt att bemöta synpunkterna, och vilka ställningstaganden som gjorts med 

anledning av synpunkterna. Synpunkterna har föranlett förtydliganden av 

uppgifter och kompletteringar. 

Efter samrådet har Hagfors kommun kompletterat handlingarna med en 

heltäckande bullerutredning. Hänvisning till bifogade PM Trafikbullerutredning 
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för Kvarteret Cykeln, Hagfors daterad 2018-01-12 utförd av Sweco. Plankartan 

har uppdaterats med fler planbestämmelser som berör placering, utformning, 

skydd mot störningar samt mark för underjordiska ledningar. 

Sammanfattning av planförslag, syfte intentioner, förändringar 

Planområdesgränsen är förlagd i anslutning till gatumarken på 

Geijersholmsvägen, Köpmangatan och Storgatan. Planområdet ingår i 

stadsdelsområdet Södra centrum och omfattar fastigheterna Cykeln 1 och Cykeln 

2 samt intilliggande parkmark ned till vattendraget Uvån och har sin utsträckning 

mellan bron Bågen och ÄBC-skolområde. En del av parkmarken består av en del 

av fastigheten Hagfors 2:5 som utgörs av tidigare järnvägsmark, vars banvall har 

anlagts med en gång- och cykelbana. 

Det primära syftet är att möjliggöra förtätning på lucktomten Cykeln 1 för 

bostäder (B) med förbehåll för centrumverksamheter (C) i gatuplan. 

Planläggningen syftar även till att fastlägga de gång- och cykelvägar som ingår i 

Hagfors kommuns prioriterade GC-vägnät samt markavsnitt dit underjordiska 

ledningar kan förläggas och flyttas. Därutöver ska detaljplanen säkerställa 

allmänhetens tillgång till Uvåns strandområde och möjliggöra att en tillgänglig-

hetsanpassad plats med nära vattenkontakt kan anläggas. 

Utgångspunkten har varit att ta fram en detaljplan som är generell och flexibel och 

inte regleras mer än vad som är nödvändigt för att syftet med detaljplanen ska 

uppnås. Vidare bör platsens särskilda värden och attraktiva kvaliteter tas tillvara 

så att de kan komma till sin rätt då tomten disponeras och byggnadsverk, 

lägenheter, lokaler samt uteplatser gestaltas. Exempel på kvaliteter är utsikten 

över Uvån, närheten till stadskärnans gaturum och möjligheterna till vistelser i 

den strandnära stadsnära parkmiljön. 

Åtgärder som omfattas av annan lagstiftning än plan- och bygglagen hanteras och 

löses direkt enligt ”för envar tid” gällande lagstiftning. Ett exempel är buller-

problematiken som behöver lösas i samband med att helhetsmiljön designas och 

byggherren upprättar detaljerade bygglovs- och bygghandlingar. Enligt plan- och 

bygglagen ska detaljplanen visa på att det är lämpligt att bygga bostäder inom det 

aktuella planområdet. Beroende på utformningen av tomtens disposition och 

byggnadsverks och anordningars placeringar och utformning kommer en 

helhetsmiljö att bildas och i samverkan med omgivningen bidra till ljudmiljön. I 

fasad och vid enskilda eller gemensamma uteplatser kan ljudnivåer uppmätas eller 

datasimuleras och ge svar på om riktlinjerna uppfylls. Innan bygglovprövning kan 

ske ska byggherren bl. a visa att ”Gällande riktlinjer för trafikbuller vid 

nybyggnation” kan uppfyllas. 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 23/45 

  

2018-05-14 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

En ytterligare utgångspunkt har varit att avsätta planområdets gränser med hänsyn 

till att en exploatör ska kunna ta ett helhetsgrepp över planområdet och kunna 

påverka faktorer som är avgörande för ett gott resultat. T ex att uppföra 

anordningar för skydd mot trafikbuller. Därför har planförslaget försetts med en 

zon för skydd mot störningar parallellt med bron Bågen. 

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) nämns fördelar med att knyta Södra och 

Norra centrum närmare varandra. Inom Södra centrum utgör Cykeln 1 en 

lucktomt som bedöms lämplig att förtäta och Hagfors kommun skulle t ex gärna 

se ett punkthus på tomten Cykeln 1, eftersom det skulle återanknyta till de fyra 

punkthusen på andra sidan Uvån. Vidare karaktäriseras Södra centrum av 

bebyggelse som ofta har fasader med skyltfönster och entréer placerade mot 

trottoarerna. Flera av tomterna har, trots att de ligger mitt i centrum, solitära 

byggnader som kantas av smala passager till bakomliggande trädgårdsmark. 

Gatumiljön upplevs traditionell och småstadsmässig. Trots att bebyggelsen 

dominerar över gårdsmiljöerna har stora delar av Södra centrum en atmosfär av 

luftighet och framskymtande grönska. Från i princip var som helst i stadskärnan 

kan man se omgivningens skogssilhuetter med vild natur. 

För att tillgodose stadsdelskaraktären införs en planbestämmelse om att ny 

byggnad på Cykeln 1 får placeras i liv med befintlig byggnads gatufasad (Cykeln 

2) som ligger något innanför fastighetsgränsen. Ny byggnad får utföras med 

indragningar i fasad för att skapa mer utrymme t ex vid entréer, balkonger eller 

vid burspråk etc. Vidare införs utformningsbestämmelse om att byggnads 

gatufasad inte placeras närmare än 0,5 meter från fastighetsgränsen, samt att nytt 

byggnadsverk utformas med särskild hänsyn till stadsdelens karaktär och 

omgivningens egenart. Exempel på utformning är genomblickar mellan gata och 

park, gatufasader med skyltfönster mot gatumark och indragningar i fasadliv för 

att skapa spatiösare utrymme vid entréer, balkonger eller invid burspråk etc. 

Tomten sluttar mot väster och har ca 1,5 meter meters nivåskillnad. Därför 

möjliggör planen ett souterrängplan för t ex garage, men en förutsättning är att en 

geologisk utredning visar att det är lämpligt att bygga. 

Till skillnad från idag innebär planförslaget att Cykeln 1 kommer att få bebyggas 

samt att Cykeln 2 kommer att kunna bygga ut eller riva och bygga nytt, vilket inte 

medges enligt gällande plan. Oavsett hur fastighetsägarförhållandena ser ut i 

framtiden kommer byggrätten att gälla för vardera tomt respektive för hela 

kvartersmarken. Primärt kommer en förtätning att bli möjlig på lucktomten. 

Därmed kommer kvartersstrukturen i Södra centrum att upplevas mer fullbordad. 

För bron och eventuell bullerskyddsanordning införs en varsamhetsbestämmelse 
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och att brons räcke, fundament och slänter får utnyttjas till bullerskärms 

fästanordningar. Bullerskärm utformas i enhetlig stil, material och kulör med 

särskild hänsyn till brons egenart och stads- och landskapsbildens karaktär. 

Exempel på skärms material är tätt säkerhetsglas eller polykarbonat inom 

kulörskala från transparent till svagt röktonad eller likvärdigt i syfte att smuts och 

missfärgningar inte upplevs iögonfallande. Därutöver införs utformnings-

bestämmelser om att byggnadsverk ska utformas med uteplatser, balkonger och 

inglasade uterum i enhetlig stil, material och kulör. 

Inom planområdet finns tre gång- och cykelvägar (GC-vägar) vilka ingår i 

kommunens övergripande prioriterade GC-vägnät och därför fastställs i planen. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Hagfors har, liksom många andra kommuner, ett behov av att tillskapa nya 

bostäder med god tillgänglighet. En åldrande befolkning antas i allt högre grad 

komma att efterfråga bostäder med nära till service, kollektivtrafik och tätortsnära 

friluftsområden. Att kunna tillhandahålla attraktiva bostäder av den typ som 

efterfrågas startar ofta en flyttkedja som är positiv för orten. Exempelvis kan 

villor frigöras och bli attraktiva alternativ för yngre som står i begrepp att bilda 

familj. Ett genomförande av planen innebär att Hagfors kan tillföras ett tjugotal 

nya bostäder i ett mycket attraktivt läge nära såväl service, kollektivtrafik och 

tätortsnära friluftsområden. Det innebär också förädling av ett stycke centralt 

belägen mark som i gällande detaljplan avsatts för parkerings-ändamål och som 

inte får bebyggas. Möjligheten att lösa parkerings-behovet är god inom 

centrumområdet och kan ske på betydligt mindre attraktiv mark. Planen möjliggör 

som mest bebyggelse i högst sex våningar och innebär en kontrast till den 

närmaste omgivningen som till största delen utgörs av bebyggelse i en till tre 

våningar, på Gärdet förekommer även bebyggelse i upp till totalt fem våningar om 

man räknar in vindsvåning och förhöjt källarplan. Visuellt kommer detta självklart 

att upplevas som en tydlig förändring jämfört med dagens situation. 

Stadsbildsmässigt kommer dock kompletteringen att ske i direkt anslutning till 

befintlig centrumbebyggelse och läsas in i den kontexten. Höga byggnader är 

dock inget nytt i Hagfors där de fyra höghusen på andra sidan Uvån utgör ett 

karaktäristiskt inslag i stadsbilden sedan över 50 år. Helhetsmiljön representeras 

av bebyggelse som tillkommit under olika tidsepoker och ett nytt byggnadsverk 

skulle komma att bidra med vår tids arkitektur. Detta bedöms vara välgörande för 

stadsmiljön som därmed ges en chans till ny livskraft. 

Ett plangenomförande innebär också att belastningen på området kom- mer att 

öka något. Fler kommer att röra sig i området och trafiken kom- mer att öka 

något. Bedömningen görs dock att området klarar detta utan problem. 
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Ett ökat antal boende i centrum, med möjligheten till verksamheter i 

bottenvåningen, bidrar till ett ökat stadsliv under fler av dygnets trimmar och ger 

ett bättre serviceunderlag. Fler bostäder och boende i Hagfors centrala delar bidrar 

även till en ökad trygghet. 

Granskning 

Inför granskningen kommer samrådskretsen att underrättas om att gransknings-

handlingarna ställs ut under minst två veckor. Samrådskretsen ges därmed tillfälle 

att ta del av hur planhandlingarna har bearbetats. Länsstyrelsen kommer att skicka 

sitt granskningsutlåtande. Hagfors kommun sammanställer ett gransknings-

utlåtande inför antagandet. 

Tidigare beslut 

Protokoll samhällsbyggnadsutskottet planuppdrag 2016-03-01 § 26. 

Protokoll samhällsbyggnadsutskottet beslut om samråd 2017-01-31. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-04-24 § 36 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-04-16. 

Planbeskrivning, granskning, daterad 2018-04-16. 

Plankarta granskning, daterad 2018-04-16. 

Samrådsredogörelse, daterad 2018-04-16. 

Grundkarta, upprättad 2017-01-25. 

Behovsbedömning med checklista och bilaga 1 Teknisk PM geoteknik upprättad 

2017-01-25. 

Fastighetsförteckning daterad 2017-01-25. 

Tidigare protokoll i ärendet: Beslut om samråd § 9, 2017-01-31 och Beslut om 

planuppdrag § 26 2016-03-01. 

Övriga dokument: Utdrag ur FÖP Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad. 

(Utdrag som redovisar delområde Södra centrum och Centrumplan 94 med tomt 

G), Utdrag Hagfors 209 länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram, Hagfors 

kommuns Trafiknätsanalys (beslutad KS 2000-03-14). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse 2018-04-16 

tillhörande FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR CYKELN 1 m.fl. i Hagfors 

kommun, samt att godkänna Granskningshandlingarna daterade 2018-04-16, att 

ställas ut för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL kap 18 §). Planen 

upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900. 
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_____ 

Beslutet skickas till 

Klara arkitektbyrå AB, johans@klara.se 

Planarkitekt Annika Ekblom 
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Dnr KS 2018/133 

§ 69 Samrådsunderlag - Översyn av regionalt 

trafikförsörjningsprogram 2017-2021 avseende 

trafikutveckling 2019-2021 

Sammanfattning 

Region Värmlands kollektivtrafiksnämnd har remiterat förslag till revidering av 

regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmlands län 2017-2021 till bland annat 

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

fastställdes av regionfullmäktige i april 2013. Region Värmland önskar få 

synpunkter senast den 21 maj 2018. 

 

Hagfors kommuns synpunkter gällande trafikförsörjningsprogrammet. 

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

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

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

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

mest av alla områden.  

 

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

den också måste ställas mot andra angelägna kommunala verksamheter. 

Utvecklingen av kollektivtrafiken får inte fortsätta att ha en kostnadsutveckling 

som lever skilt från länets kommuner och landstinget i Värmlands ekonomiska 

utveckling. 

 

Hagfors kommun tycker att ett nollalternativ med 3 % uppräkning är det bästa 

alternativet men vi anser att trafikförsörjningsprogrammets kostnad ska styras av 

skatteunderlagets i Värmland dvs. ökningen eller minskningen ska följa 

skatteunderlaget för varje program period.  Att lägga till tågtrafik kan vara bra för 

tillväxten i Värmland men då bör resande ökningen och kostnadseffektivitet 

kalkyleras för att bedöma eventuell tillväxtökning i länet. 

 

Områden som bör studeras mera är: 

Hagfors kommun tycker precis som tidigare att mer arbete måste läggas på att 

analysera nuvarande trafik vad gäller nyttjandegrad samt självfinansieringsgrad 

och då framför allt mer och bättre analyser av hur kostnadseffektiv nuvarande 

trafik är, exempelvis kostnad per passagerare på en linje med mera. Orsaken till 

detta är att vi klart kan se att kostnadseffektiviteten har minskat trots ett ökat antal 

resande. 
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Hagfors Kommun vill återigen trycka på behovet av att ytterligare undersöka 

möjligheten att samordna och effektivisera skoltrafiken med den allmänna 

trafiken/linjetrafiken för att få till bättre utnyttjande av fordon och bättre 

samordning av trafik och minska kommunernas kostnad. En översyn bör ske av 

möjligheten till ett ändrat trafik upplägg parallellt med att få till en översyn av 

lagstiftningen på området. 

 

I det reviderade förslaget återfinns åtgärder som berör trafiken till och från 

Hagfors först i ambitionsnivå tre. Där har det föreslagits en utökning av befintlig 

trafik med fem dubbelturer per vecka. Hagfors Kommun har inte framfört att det 

skulle finnas ett sådant behov.  

Hagfors Kommun står fast vid som tidigare nämnts att det behövs ett bättre 

underlag för att kunna avgöra huruvida det verkligen behövs fler avgångar. Det är 

sannolikt så att någon av de turer som körs idag kan tas bort och ersättas med en 

tur vid en annan tid eller annan dag då efterfrågan är högre. Bland annat saknas 

idag goda kommunikationer under helger och det har vid flera tillfällen tidigare 

framförts behov av att se över möjligheten till att omfördela turer för att skapa 

möjlighet för en kvälls/nattbuss fredag och lördag. Passagerarantal och resande 

måste utvärderas och möjligheten till omplanering av befintliga turer bör rimligen 

prioriteras framför utökning av turer.  

En sådan förändring där en tur ersätts med en annan bör om det är möjligt 

prioriteras inom ambitionsnivå 1 eller 2 och möjliggöras tidigare.  

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2018-03-15 

Missiv – Samråd om revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 

avseende trafikutveckling 2019-2021 samt målbild trafikutveckling tå 2021-2030 

Ändrade tider för samråd 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandens yttrande. 

_____ 

Beslutet skickas till:  

Region Värmland, Box 1022, 651 15 Karlstad 
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Dnr KS 2018/181 

§ 70 Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun 

och Hagfors Motorcykelklubb 

Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) har erbjudit ett Hagfors kommun ett 

samarbetsavtal, ”Guldsponsor”, för säsongen 2018. Valsarna kommer under 

säsongen att köra i allsvenskan, under fjolårets säsong körde man på egen begäran 

i division 1 för att kunna bygga upp ekonomin, fortsätta sin satsning på den egna 

ungdomsverksamheten under en säsong och hade en uttalad ambition att åter köra 

i allsvenskan 2018 vilket man nu också gör. Som ”Guldsponsor” för ett belopp 

om 50 000 kronor för säsongen 2018 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. 

Ett krav i avtalet 2017 var att man för ett eventuellt samarbetsavtal för 2018 skulle 

köra i allsvenskan vilket man nu gör, samt övriga värden, bör man erbjudas ett 

samarbetsavtal för säsongen 2018. 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2018-04-27 

Förslag till samarbetsavtal 

Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Motorcykelklubb 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om att upprätta ett samarbetsavtal med Hagfors 

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

speedwaysäsongen 2018. För detta erhåller Hagfors Motorcykelklubb en 

ersättning på 50 000 kronor för säsongen 2018. Kostnaden belastar 

utvecklingsenhetens konto 31310 (föreningsstöd). 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) 

Lennart Leo Larsson – Utvecklingsenheten 
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Dnr KS 2018/206 

§ 71 Ansökan om bidrag till väggreparation 

Viking HC är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet inom ishockey 

för barn, ungdomar och seniorer på utvecklings- och tävlingsnivå. 

Viking HC har sedan 2004 enligt avtal ansvar för drift och underhåll av caféteria 

och gym som är inrymt i södra änden av ishallen vid Valhall. Fasaden på 

byggnadens södra sida är nu i stort behov av reparation/ underhåll. Ruttnade 

brädor där man kan stoppa in en skruvmejsel finns på flera ställen. Föreningen 

ansöker därför om ett bidrag för materialinköp uppgående till 28 000 kronor från 

Hagfors kommun för att finansiera delar av reparationen. Man ansöker även om 

bidrag om fonderade bygdemedel från Länsstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2018-05-04 

Ansökan om bidrag, Viking HC 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Viking HC ett bidrag på 28 000 kronor som 

delfinansiering av renoveringskostnad för fasad på Valhalls södra gavelsida. 

Bidraget beviljas/utbetalas under förutsättning att övrig finansiering löses. 

Kostnaden, 28 000 kronor, belastar Kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Viking HC 

Ekonomienheten, Marianne Eriksson 

Utvecklingsenheten, Leo Larsson 
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Dnr KS 2018/190 

§ 72 Ansökan om ekonomiskt bidrag till 

orienteringskarta 

IK Vikings Orienteringsklubb ansöker om bidrag för framställning av en ny 

orienteringskarta över ett område i Ekshärad. Den karta som finns idag är ritad 

1978 och således mycket inaktuell. Kartan används inte bara av 

orienteringsklubben utan också av elever vid Kyrkhedens skola. Den är bland 

annat en förutsättning för att nå målen i idrott och hälsa. 

Kostnaden för kartan beräknas uppgå till 140 000 kr och ritarbetet planeras att 

starta i augusti 2018 och slutföras i april 2019. Från Hagfors kommun ansöker 

man om ett bidrag på 50 000 kr. Föreningen har som målsättning att framställa 

nya eller uppdatera befintliga kartor vart tredje år, detta med eller utan kommunalt 

bidrag. Hagfors kommun ser den här ansökan som ett specifikt fall eftersom 

befintlig karta är 40 år gammal. Beslutet ska därför inte ligga till grund för 

framtida ansökningar om bidrag för framställning av kartor.  

Handlingar i ärendet 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-04-23§ 8 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2018-04-18 

Ansökan om ekonomiskt bidrag, 2018-03-26 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar IK Vikings Orienteringsklubb ett bidrag på 50 000 kr 

till framställning av en ny orienteringskarta över ett område i Ekshärad under 

förutsättning att övrig finansiering är löst och att kartan är färdig under 2019. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

IK Vikings Orienteringsklubb, Mats Bergenfur 

Ekonomienheten, Marianne Eriksson 
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Dnr KS 2018/196 

§ 73 Ansökan om hyresbidrag 

Torsby kommun driver Leaderprojektet Nya friska tag som är ett projekt som 

verkar för att öka den lokala produktionen och konsumtionen av livsmedel. 

Projektet rör sig över ett geografiskt område som även omfattar delar av Hagfors 

kommun och projektledaren hyr kontorslokal i Bågskytten, Ekshärad. 

Projektägaren har inkommit med en förfrågan om Hagfors kommun kan stå för 

kontorshyran som uppstår under projekttiden. Kontorshyran är idag 1490 kronor 

per månad och projektet löper till och med 2020-01-05. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingschef Lars Nyborgs tjänsteskrivelse, 2018-04-24 

Ansökan från Torsby kommun, Gösta Kihlgren samt Per-Håkan Häll 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Torsby kommun ett stöd motsvarande 

hyreskostnaden för det kontor som man idag hyr på Bågskytten. Beslutet gäller 

som tidigast för maj månadshyra 2018 till och med december månadshyra 2019. 

Kostnaderna tas från implementeringsbudgeten för Hagforsstrategin.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten  

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 33/45 

  

2018-05-14 

 

  

Kommunstyrelsen  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2017/358 

§ 74 Gymnasieorganisation läsåret 2018/2019 

För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta 

antagningarna till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett 

definitivt beslut om programutbudet kommande läsår, 2018/2019. Tidigare har ett 

preliminärt beslut fattats och det är nu denna organisation som fastställs inför 

läsåret 2018/2019. Förslaget till gymnasieorganisation redovisas i Bilaga 1 

Gymnasieorganisation läsåret 2018/2019. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-04-24 § 17 

Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse, 2018-03-12 

Bilaga 1. Gymnasieorganisation läsåret 2018/2019. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer gymnasieorganisationen för läsåret 2018/2019 enligt 

förslaget.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Tove Frostvik, barn- och bildningschef 

Carina Ek-Stenmark, rektor 

Dan Forkéus, rektor 

Antagningsenheten Arvika 
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Dnr KS 2016/16 

§ 75 Svar på medborgarförslag om miljögifter och 

farliga kemikalier i förskolor 

Tack för ditt förslag. Vi vill be om ursäkt för att svaret till dig har dröjt. Ditt 

förslag på åtgärder är bra. 2015 påbörjades ett arbete i kommunens förskolor mot 

en giftfri förskola. En konsult anlitades och alla våra förskolor gicks igenom vad 

det gällde förekomsten av kemikalier och miljögifter. Fokus låg på plaster. Utifrån 

de brister som då påtalades så rensades farliga produkter ut ur verksamheten som 

tex leksaker och köksutrustning.  Lokalvården bytte ut den golvpolish de använde 

mot ett miljövänligt vax. Personalen i förskolan har i dag en medvetenhet i frågan 

och framförallt våra inköpare som alltid ställer frågor om vad produkter innehåller 

till försäljare och liknande. Kemikaliekrav ställs även i centrala upphandlingar på 

allt som köps in till förskolorna.   

I Hagforsstrategin som togs i fullmäktige 2017står det att ett giftfritt Hagfors 

handlar om att ta ansvar. Vi ska medverka till att uppfylla målet om en giftfri 

miljö och se till att våra barn och framtida generationer inte blir utsatta för 

miljögifter och kemikalier i den offentliga miljön. Genom aktivt deltagande i 

nätverk, utbildningar och smarta upphandlingar kan vi minska och på sikt helt få 

bort gifter inom och utanför den kommunala verksamheten. 

Idag verkar vi redan för en giftfri förskola men vi saknar en handlingsplan för att 

verka för en giftfri förskola. Barn- och bildningschefen kommer att få i uppdrag 

att ta fram en sådan handlingsplan under 2018 och då kommer dina förslag tas i 

beaktande. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-04-24 § 15 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 

Ordförande i barn- och bildningsutskottet Göran Erikssons skrivelse 2018-04-24 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Tove Frostvik, Barn- och bildningschef 
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Dnr KS 2017/16 

§ 76 Svar på medborgarförslag om cykelpark  

Tack för ditt medborgarförslag om cykelpark. Vad roligt att du vill vara med och 

forma vår kommun!  

Att anlägga en cykelpark kan tyckas vara enkelt men för att kunna anlägga en 

trygg och bra aktivitetsmiljö behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det 

skall vara en central plats på ett tillräckligt avstånd från trafik men med kringytor 

för att möjliggöra någon parkering samt att området enkelt måste kunna nås med 

arbetsfordon och räddningsfordon. Allmänna inrättningar bör också helt eller 

delvis vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsvariationer. För att 

kunna tillgodose en trygg miljö behövs för alla allmänna anläggningar ett 

egenkontrollprogram och resurser som kan kontrollera och följa upp området 

regelbundet, vilket är särskilt viktigt inom områden som riktar sig till barn och 

unga. 

Då det inom organisationen idag inte finns de resurser som krävs för att anlägga 

eller förvalta en cykelpark i likhet med den du besökt i Kristinehamn kan vi tyvärr 

inte tillgodose ditt önskemål. Vi ställer oss dock positiva till om det finns eller 

bildas en förening som kan anlägga, förvalta och ansvarar för en anläggning. Vi 

kommer också att ta med oss din idé och pröva möjligheten till en allmän 

cykelpark på nytt i det fall vi ser att ett lämpligt markområde kan pekas ut och 

förutsättningarna för att förvalta en allmän cykelpark förändras.  

Vi vill också passa på att tipsa om att det finns tre uppmärkta leder för cykling 

idag, Klarälvsbanan, Klarälvsleden samt skogsleden i Staffaskogen. Med 

anledning av det växande intresset för cykling så har Hagfors Kommun beslutat 

att gå med i ett projekt som heter Biking Värmland där vi ska märka upp och 

restaurera befintliga leder för mtb. Målsättningen är att både skogsleder och 

downhill leder ska iordningställas med start i maj 2018 och två år framåt.  Håll 

gärna utkik på vår hemsida eller vår facebook för uppdateringar!  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-04-24 § 32 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2017-10-09. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-04-16. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 
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_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

GVA-chef Rickard Casselbrant 
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Dnr KS 2018/177 

§ 77 Svar på medborgarförslag om anläggande av 

större parkering samt avlämnings/hämtningsyta vid 

Kyrkhedens skola 

Tack för att du vill vara med och göra vår kommun bättre!  

2018-03-23 inkom du med ett medborgarförslag där du påtalar att åtgärder 

behöver göras för att skapa bättre logistik och förbättrade parkeringsmöjligheter 

vid parkeringen och bussavlämningen i anslutning till Kyrkhedens Skola.  

Vi håller med dig om att området inte är optimalt för sitt ändamål och åtgärder 

kommer att göras successivt i enlighet med den plan som finns.  

Under 2018 kommer idrottshallen att byggas ut och inom ramen för det projektet 

kommer en ny bussrondell att anläggas med av och påstigningszon i området 

mellan skolan och idrottshallen. På så vis utökas ytorna buss samtidigt som det 

också öppnas upp en möjlighet att separera busstrafik och persontrafik tydligare. 

Så snart årets projekt inom området är klart kommer området att utvärderas 

tillsammans med skolan och trafiksituationen ses då också över på nytt utifrån de 

nya förutsättningarna. Därefter kan eventuella beslut om ytterligare åtgärder fattas 

om så bedöms nödvändigt.  

Hör gärna av dig till vår fastighetschef, Maria Edesgård, om du har några frågor 

kring projektet.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-04-24 § 33 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-03-26. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-04-16. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Fastighetschef Maria Edesgård 

GVA-chef Rickaird Casselbrant 

Rektor daniel.sohl@hagfors.se 
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Dnr KS 2018/162 

§ 78 Svar på medborgarförslag om skylt Välkommen 

till Hagforsvallen 

Tack för att du vill vara med och forma vår kommun!  

Du inkom till oss 2018-03-10 med ett medborgarförslag om att montera en 

välkomstskylt i anslutning till Hagforsvallen.  

Vi tycker att ditt förslag är trevligt men har för i år inte möjlighet att genomföra 

ett sådant skyltprojekt då årets projekt redan är beslutade och de resurser 

fastighetsenheten är utfördelade.  

Skyltar för våra kommunala anläggningar skall följa en viss layout och ha ett visst 

typsnitt. Skyltar som sätts i anslutning till väg ska också vara formade på ett 

sådant sätt att de uppmärksammas utan att utgöra en risk. Vissa skyltmontage är 

dessutom bygglovpliktigt vilket gör att det blir något dyrare och är extra viktigt att 

man tänker igenom såväl placering som utformning innan någon åtgärd vidtas. Vi 

har lämnat över ditt förslag till fastighetsenheten som kommer att ta med sig din 

idé inför kommande års planering och arbeta in en välkomstskylt i enlighet med 

ditt förslag samt med hänsyn till de riktlinjer vi har inom ramen för de staket och 

anläggningsarbeten som finns i plan 2019-2021.   

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-04-24 § 34 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-03-12. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-04-16. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

Fastighetschef Maria Edesgård 
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Dnr KS 2018/161 

§ 79 Svar på medborgarförslag angående begagnade 

fotbollsmål i Råda 

Tack för ditt medborgarförslag! Vad roligt att du vill vara med och påverka vår 

kommun!  

Du har i ditt brev föreslagit att de två fotbollsmålen som i nuläget är placerade 

bakom församlingshemmet skänks till föreningen Junis och flyttas till 

fotbollsplanen vid IOGT mot bakgrund av att fotbollsmålen inte nyttjas där de är 

placerade idag.  

Hagfors Kommun har följt upp frågan och kan konstatera att området där målen är 

placerade används i mycket liten omfattning, vi håller därför med om att det är 

lämpligt att målen flyttas till en plats där de kommer till nytta. Hagfors Kommun 

har varit i kontakt via mail med Anna-Greta Johansson, ordförande i IOGT-NTO 

och fått bekräftat att föreningen är intresserade av att ta över målen. Hagfors 

kommun godkänner därför att föreningen övertar målen utan ersättning under 

förutsättning att förslagsställaren eller föreningen flyttar målen till deras nya 

placering samt rustar upp dem på egen bekostnad om så behövs. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-04-24 § 35 

Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-03-13 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-04-23. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift  

GVA-chef Rickard Casselbrant 
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Dnr KS 2018/23 

§ 80 Anmälningar 

UPH 2017-15 

Avtal 2017-15 ”Leasingbilar” 

 

UPH 2018-106 

Avtal 2018-106 ”Tilläggsavtal Livsmedel” 

 

UPH 2018-108 

Avtal 2018-108 ”Lastmaskin Ekshärads Återvinningscentral” 

 

Dnr 2018/1 handling 22 

Länsstyrelsen Värmland: Beslut om fonderade bygdemedel, Mjönäs 

Bygdegårdsförening 

 

Dnr 2018/1 handling 22 

Region Värmland: Beslut om att bevilja medel till Svenska Rallyt för projekt 

Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan 

 

Dnr 2018/2 handling 5 

Kontrollrapport livsmedel (Fritidsgården Indiania, Kyrkhedens skola) 

 

Dnr 2018/6 handling 4 

Skolskjuts vid växelvis boende (ÄBC) 

 

Dnr 2018/11 handling 25 

Avtal mellan Hagfors kommun och Avalon Solutions 

 

Dnr 2018/11 handling 26 

Avtal mellan Hagfors kommun och Avalon Solutions 

 

Dnr 2018/11 handling 27 

Avtal mellan Hagfors kommun och Avalon Solutions 

 

Dnr 2018/11 handling 30 

Förlängning av ramavtal 2015-05C "Löpande fastighetsunderhåll Rörarbeten" 
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Dnr 2018/12 handling 8 

Skolavtal, Linköpings kommun 

 

Dnr 2018/110 handling 2 

Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola (Sunnemo skola) 

 

Dnr 2018/110 handling 3 

Skolinspektionens beslut för grundsärskola (Kyrkhedens skola) 

 

Dnr 2018/110 handling 4 

Skolinspektionens beslut för gymnasiesärskola (ÄBC) 

 

Dnr 2018/163 

Svar på synpunkter om hockeygymnasiets verksamhet 

 

Dnr 2018/168 handling 1 

Remiss från Skolinspektionen om ansökan som huvudman 

 

Dnr 2018/170 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

 

Dnr 2018/170 handling 2 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

 

Dnr 2018/186 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

 

2018/188 handling 1 

Anmälan om en elevs skolsituation vid Älvstranden Bildningscentrum  

 

Hagfors kommuns personalblad maj 2018 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

_____ 
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Dnr KS 2018/23 

§ 81 Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2018-03-20 tom 2018-04-16 

 

Dnr 2018/5 handling 12 

Personalärenden – februari 2018 

 

Dnr 2018/5 handling 13 

Yttrande över ansökan om fonderade bygdemedel, Mjönäs bygdegårdsförening 

 

Dnr 2018/5 handling 14 

Yttrande över ansökan om fonderade bygdemedel, Viking HC 

 

Dnr 2018/5 handling 15 

Yttrande över ansökan om fonderade bygdemedel, Sunnemo Hembygdsförening 

 

Dnr 2018/5 handling 16 

Beviljande av bidrag till utegym för Mjönäs bygdegårdsförening på 10 000 kronor 

 

Dnr 2018/5 handling 17 

Personalärenden – mars 2018 

 

Dnr 2018/5 handling 18 

Beviljande av lönebidrag till Sunnemo hembygdsförening för projekt gällande 

dokumentation av Sunnemo för månaderna januari till juli 2017 

 

Dnr 2018/5 handling 19 

Ansökan om studentmingel i Stadshuset 2018 

 

Dnr 2018/8 handling 18 

Delegeringsbeslut t o m februari 2018 Vård- och omsorg 

 

Dnr 2018/8 handling 19 

Delegeringsbeslut t o m mars 2018 Vård- och omsorg 

 

Dnr 2018/8 handling 20 

Delegeringsbeslut t o m mars 2018 LSS och Socialpsykiatri  
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Dnr 2018/8 handling 21 

Delegeringsbeslut t o m mars 2018 Bostadsanpassning 

 

Dnr 2018/8 handling 22 

Delegeringsbeslut t o m mars 2018 Vård- och behandling 

 

Dnr 2018/8 handling 23 

Delegeringsbeslut t o m mars 2018 Familjeenheten  

 

Dnr 2018/8 handling 24 

Delegeringsbeslut t o m mars 2018 Ekonomiskt bistånd 

 

Dnr 2018/182 handling 2 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Tiomilaskogens Kultur & Kuriosasällskap 

 

Dnr 2018/182 handling 3 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Stavkyrkogruppen i Ekshärad 

 

Dnr 2018/182 handling 4 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – SPF - Seniorerna 

 

Dnr 2018/182 handling 5 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Skoga Bygdegårdsförening 

 

Dnr 2018/182 handling 6 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Klarälvdalens Travsällskap 

 

Dnr 2018/182 handling 7 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Korpen Hagfors 

 

Dnr 2018/182 handling 8 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Innan luften går ur 

 

Dnr 2018/182 handling 9 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Event 

 

Dnr 2018/182 handling 10 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Brukshundklubb 
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Dnr 2018/182 handling 11 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Flugfiskeklubb 

 

Dnr 2018/182 handling 12 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Chowa Karate 

 

Dnr 2018/182 handling 13 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Blinkenbergskyrkan (Equimenia Hagfors) 

 

Dnr 2018/182 handling 14 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Ena Bygdegårdsförening 

 

Dnr 2018/182 handling 15 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag – ABF-kören ConBrio 

 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-04-23 §§ 6-9 

 

Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2018-04-23 §§ 20-25 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-04-23 §§ S 47-61 

 

Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-05-04 § S 62 

 

Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-04-24 §§ 13-19 

 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-04-24 §§ 29-41 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

_____ 
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§ 82 Information 

Kommunchef Jan Lilja informerade om att barn- och bildningschefen är 

sjukskriven och att Jenny Dahlin är tillförordnad barn- och bildningschef. 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerade om att 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare är tillfrågade om att hjälpa till att 

servera kaffe och tårta under nationaldagsfirandet 6 juni mellan 11 och 12. De 

som är intresserade kan anmäla sig till kommunsekreteraren. 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Tomas Johansson informerade om att 

entreprenören som sköter skogen åt kommunen har börjat avverka utan 

kommunens vetskap. Avverkningen är nu stoppad och beslut kommer i nästa 

vecka om hur man ska gå vidare med ärendet. 

_____ 

 
 


