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2019-03-25 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl. 19:00–21:40, ajournering 20:05-20:25 

  

Beslutande Jens Fischer (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Peter Åkerström (OR) 

Boo Westlund (OR) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

Christina Axelsson (OR) 

Kristoffer Ejnermark (V) 

Åsa Kréstin Höglund (OR) 

Håkan Lindh (S) 

Birgitta Söderlund (OR) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Erik Fröjel (S) 

Roger Brodin (M) 

Mikael Edvardsson (SD) 

Peter Brunius (OR) 

Hans Liljas (L) 19:00-21:10 

Jan Pfeiffer (OR) 

Lena Svensson (S) 

Sten-Inge Olsson (S) 

David Bildtsén (C) 

Joline Hedell (V) 

Thor Millvik (OR) 

Åsa Johansson (S) 

Karl Persson (SD) 

Nenne Westlund (OR) 

Ingemar Tönnberg (S) 

Ulla Lundh (S) 

Jan Bergqvist (S) 

Margot Karlsson (S) 

Jan Klarström (SD) 

Thony Liljemark (OR) 

Linus Köhler (OR) 

Annika Hagberg (OR) 

  

Övriga Yadviha Löf (SD) 

Linn Jensen (OR) 

Helena Granlund, 

kommunsekreterare 

Jan Lilja, kommunchef 

Malin Månsson Qvicker, 

förvaltningssekreterare 

Jonas Nilsson, ekonomichef  

Premin Björk, utvecklingskoordinator 

Jan Bohlin, revisor 

Nils-Göran Holmqvist, revisor 

Claes-Henrik Engström, revisor 

Stig Lövgren, revisor 

Irene Runkvist Karlsson, revisor 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2019-03-26 

  

Avser paragrafer 16 - 31 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Peter Åkerström 
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Justerande  

 Tomas Pettersson Annika Hagberg 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-03-25 

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-26 

Datum då anslaget tas ned 2019-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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Dnr KS 2019/14 

§ 16 Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige 

2019 

Inga frågor hade inkommit till dagens sammanträde. 

_____ 
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Dnr KS 2019/24 

§ 17 Bokslut för år 2018 

Bokslutskommittén har gjort en genomgång av 2018 års bokslut och diskuterat 

ekonomiskt utfall för året. 

Hagfors kommun redovisar år 2018 ett positivt resultat om +16,0 miljoner kronor. 

Med ett budgeterat resultat på +2,5 miljoner kronor innebär det en positiv 

avvikelse mot budget med +13,5 miljoner kronor. 

Utskott/nämnders nettokostnader i driftsredovisningen är 676,2 miljoner kronor, 

vilket är 15,8 miljoner kronor mindre än budgeterat. Kommunstyrelsen visar en 

positiv avvikelse mot budget med 13,3 miljoner kronor. Barn- och 

bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor. 

Samhällsbyggnadsutskottet visar en negativ avvikelse med 0,1 miljoner kronor 

mot budget. Individ- och omsorgsutskottet visar en positiv avvikelse med 0,5 

miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 0,4 

miljoner kronor. Valnämnden, överförmyndaren och gemensam 

hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget. 

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 690,5 miljoner kronor vilket är 12,8 

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

avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter 

redovisar tillsammans en positiv avvikelse mot budget med 2,5 miljoner kronor. 

Nettoinvesteringarna uppgår till 43,4 miljoner kronor. 

Kommunkoncernen Hagfors redovisar år 2018 ett positivt resultat om 11,7 

miljoner kronor. 

Representanter för utskott och verksamhetsansvariga har getts tillfälle att redogöra 

för sina verksamheter samt att kommentera årets resultat. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 51 

Bokslutskommitténs protokoll, 20190218-20190219 § 1 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för år 2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/24 

§ 18 Revisionsberättelse för 2018 och ansvarsfrihet 

för styrelse och nämnder 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2018. 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet till ledamöterna i 

kommunstyrelsen med utskott, miljö- och byggnämnden, valnämnden samt av 

Hagfors kommun valda ledamöter i gemensam hjälpmedelsnämnd, gemensam 

överförmyndarnämnd och gemensam drift- och servicenämnd. 

Revisionen avstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 

2018 då räkenskaperna inte är rättvisande. 

Kommunens årsredovisning för 2018 fastställs. 

I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte: 

Åsa Johansson (S), Tomas Pettersson (S), Stellan Andersson (C), Göran Eriksson 

(S), Sten-Inge Olsson (S), Ingemar Tönnberg (S), Roger Brodin (M), Hans Liljas 

(L), Mikael Edvardsson (SD), Ulla Lundh (S), Lena Svensson (S), Margot 

Karlsson (S), Anna-Karin Berglund (C), Jan Klarström (SD), Karl Persson (SD) 

och Kristoffer Ejnermark (V). 

I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte: 

Ingemar Tönnberg (S), Anna-Karin Berglund (C), Mikael Edvardsson (SD) och 

Jan Bergkvist (S). 

I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden deltar inte: 

Jan Bergkvist (S) och Stellan Andersson (C). 

I beslutet om ansvarsfrihet för drift- och servicenämnden deltar inte: 

Åsa Johansson (S). 

I beslutet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden deltar inte: 

Lena Svensson (S) och Anna-Karin Berglund (C). 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-03-15 

Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2018 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revisionsberättelsen med undantag av 

kommunrevisorernas avstyrkande. 

Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet. 

Miljö- och byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet. 

Valnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. 

Hjälpmedelsnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. 

Drift- och servicenämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet. 

Överförmyndarnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/24 

§ 19 Ombudgeteringar till år 2019 

Önskemål har framförts om ombudgeteringar av investeringsanslag för ej 

slutförda projekt till 2019 med netto 42 661 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 52 

Bokslutskommitténs protokoll, 20190218-20190219 § 2 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel till 2019 

med totalt 42 661 000 kronor 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/24 

§ 20 Fondering avfall 

Överskott från avfallsverksamheten skall fonderas till framtida investeringar inom 

avfallssektorn. Storleken av fonderade medel avgörs av årsresultatet och beslutas 

av bokslutskommittén.  

Resultatet från avfallsverksamheten år 2018 före avsättning innebär att 

kostnaderna överstiger intäkterna med 2 083 344 kronor. En minskad avsättning 

år 2018 om 2 083 344 kronor innebär att årets återstående resultat blir 0 kronor. 

Total avsättning uppgår därefter till 8 980 763 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 53 

Bokslutskommitténs protokoll, 20190218-20190219 § 3 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i 2018 års bokslut minska avsättningen till 8 980 

763 kronor till återställande av deponi. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/24 

§ 21 Avstämning mot balanskravet 

Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet. Om årets resultat är 

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

kapitalet återställas under de tre närmast följande åren. 

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

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

innebär att kommunen därigenom skapat förutsättningar för framtida minskade 

kostnader. 

 

Avstämning mot balanskravet 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen   15 970 tkr 

Avgår: Realisationsvinster vid försäljning   13 669 tkr 

Tillkommer: Realisationsförluster vid försäljning            0 tkr 

Tillkommer: Omställningskostnader             0 tkr 

 

Justerat resultat 

2 301 tkr 

Kommunen uppfyller balanskravet enligt kommunallagen. 

Negativt underskott från tidigare år finns inte. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 54 

Bokslutskommitténs protokoll, 20190218-20190219 § 4 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avstämningen mot balanskravet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/254 

§ 22 Målkortsrapportering 2018 

Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som 

bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna 

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

medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett kreativt och målinriktat 

arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi. 

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

2018. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun 

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

resultatet av de kortsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns 

övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort. 

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

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

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

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

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

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 56 

Utvecklingskoordinator Premin Björks skrivelse, 2019-02-28  

Målkortsrapportering, 2018-12-31 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för tredje tertialet 2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2019/141 

§ 23 Partistöd 2019 

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: 

Oberoende Realister  13 mandat 

Socialdemokraterna  12 mandat  

Centerpartiet   3 mandat 

Sverigedemokraterna  3 mandat 

Vänsterpartiet  2 mandat 

Liberalerna  1 mandat 

Moderaterna   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 2019 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10 

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

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 57 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-03-08  

Verksamhetsberättelse – Oberoende Realister  

Blankett för redovisning av erhåller partistöd – Centerpartiet  

Blankett för redovisning av erhåller partistöd – Socialdemokraterna  

Blankett för redovisning av erhåller partistöd - Moderaterna  

Granskningsrapport - Moderaterna 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande: 

Oberoende Realister erhåller 120 840 kronor i partistöd för 2019  

Socialdemokraterna erhåller 112 360 kronor i partistöd för 2019  

Centerpartiet erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2019  

Moderaterna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2019 

_____ 

Beslutet skickas till 

Desirée Walstad, ekonomienheten 

Jens Fischer  

Göran Eriksson 

Anna-Karin Berglund 

Roger Brodin 
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Dnr KS 2013/127-21 

§ 58 Beslut att anta förslag till DETALJPLAN FÖR 

BRYGGAN (delar av Hagfors 2: 161 och 2:1) Hagfors 

kommun, Värmlands län 

Hagfors kommun har, på uppdrag av beställaren Nadia Halloui genom konsult 

Klara arkitekter, upprättat antagandehandlingar daterade 2019-02-18 “Förslag till 

DETALJPLAN FÖR BRYGGAN (delar av Hagfors 2:161 och 2:1), Hagfors 

kommun, Värmlands län”. 

Planen har upprättas med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 

(PBL) 2010:900 (i dess lydelse före 2014-07-01). 

Planens syfte, innebörd och konsekvenser 

Detaljplanens syfte är att bekräfta pågående verksamhet med Restaurang Bryggan 

inom planområdet och möjliggöra att verksamheten som idag är förlagd på 

flytbryggor i Uvån, kan flyttas upp på land. Det innebär att en del av den mark 

som idag utgör allmän platsmark parkmark (bl.a. med minigolf anläggningens 

kiosk) övergår till kvartersmark med användning (C1) för strandservering samt att 

en fri passage för allmänheten säkerställs mot Uvens strand. 

Inom kvartersmarken tillskapas byggrätt på 450 kvadratmeter med högsta tillåtna 

nockhöjd 4,5 meter. Byggnation får inte förses med källare och tillåts inte 

uppföras inom en yta som motsvarar högsta vattennivån vid ett 100-årsflöde och 

får inte placeras lägre än + 156,7 meter över havet enligt rikets höjdsystem RH 

2000. 

I övrigt bedöms inte några betydande allmänna intressen beröras. Planen 

medverkar till ett attraktivt Hagfors och att verksamheten kan fortsätta bedrivas på 

land i anslutning till minigolfanläggningen. Strandskyddet föreslås upphävas inom 

kvartersmarken. Bryggorna ska avlägsnas från vattendraget. När verksamheten 

Restaurang Bryggan flyttas upp på land kommer allmänheten att kunna besöka en 

strandservering invid minigolfbanan samt att få tillträde till en obruten 

strandremsa längs Uvåns västra strand. 

Planen överensstämmer med Hagfors strategin samt översiktsplanen och den 

fördjupade översiktsplanen för Hagfors Stad 1998, vilka aktualitetsförklarades i 

kommunfullmäktige § 50 2014-05-26. 

Bakgrund till planförslagets nuvarande utformning 

Planen berör fastigheterna Hagfors 2:161 (ägs av Hagfors kommun) och Hagfors 

2:1 som omfattar en del av vattendraget Uvån med strandområde och som är en 
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registrerad rättighet med vattentäkt för elkraftsproduktion samt dammanläggning. 

Under samrådet innehade Fortum Älvkraft i Värmland rättigheten. Företaget 

genomgick en omorganisation. Idag innehar Fortum Sverige AB rättigheten och 

har såsom verksamhetsutövare ansvar för produktion, drift och underhåll för att 

leverera elkraft. Fortum inkom med ett skriftligt yttrande under gransknings- 

omgång I - att bryggorna måste avlägsnas från Uvån och att varken byggnation 

eller anläggningar får förekomma inom verksamhetsområdet till rättigheten 

(Hagfors 2:1). Huvudanledningen är att minimera risker som kan orsaka 

störningar i elkraftsproduktionen, däribland att eliminera att främmande materia 

riskerar brytas loss, hamna i Uvån och flyta nedströms mot dammanläggningen. 

Inför granskningsomgång II har Fortum samverkat och angivit inom vilka ytor 

byggnadsverk och anläggningar inte får uppföras. På plankartan har denna yta 

belagts med planbestämmelsen prickmark - marken får inte förses med byggnad. 

Tidigare beslut 

Enligt tidigare beslut har behovsbedömning gjorts och planen bedöms inte 

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

miljöbalken eller förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte upprättas. 

Detaljplanen har genomgått samråd och två granskningsomgångar. 

I bifogat granskningsutlåtande efter granskningsomgång II, anges hur planen 

bearbetats med anledning av de inkomna synpunkterna. I bilagan sammanställs de 

skriftligen inkomna synpunkterna åtföljda av Hagfors kommuns kommentarer och 

förslag till hur synpunkterna bör bemötas och beaktas. 

Handlingar i ärendet 

Planhandlingar till antagande: 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-02-26 § 25 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2019-02-19 

Granskningsutlåtande med bilaga, 2019-02-18 

Plankarta, antagandehandling, 2019-02-18 

Planbeskrivning, antagandehandling, 2019-02-18 

Besvärshänvisning 

 

Tidigare beslutade planhandlingar: 

Grundkarta, 2018-08-24 

Behovsbedömning, 2014-05-19 

Fastighetsförteckning, 2014-06-13 uppdaterad, 2018-10-25 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 17/25 

  

2019-03-25 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Samrådsredogörelse, 2014-05-19 

Granskningsutlåtande med bilaga efter granskningsomgång I, 2018-10-23 

 

Tidigare beslut: 

Beslut om granskning Kommunstyrelsen, 2018-11-12 § 173 

Beslut om granskning Kommunstyrelsen, 2014-05-26 § 47 

Beslut om samråd Samhällsbyggnadsutskottet, 2013-12-17 § 115 

 

Övriga dokument: 

Hagfors kommuns översiktsplan/Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998, 

aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige § 50 2014-05-26. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande II, 2019-02-18, i 

enlighet med 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt anta Förslag till 

DETALJPLAN FÖR BRYGGAN (delar av Hagfors 2:161 och 2:1) Hagfors 

kommun daterad 2019-02-18 enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen och upphäva 

dess motsvarande område i gällande detaljplan. 

Protokollsanteckning 

Boo Westlund (OR) framhåller att kommunen vid tecknande av arrendeavtal 

särskilt beaktar byggnadens utformning och utseende så att platsens 

attraktionskraft inte påverkas negativt, då det är en av de finaste platserna i 

centrala Hagfors. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Beställare Nadia Hallaoui: nadia_nana66@hotmail.com 

Konsult Johan Stenson: johans@klara.se 

TeliaSonera Skanova Access AB: ulf.larsson@skanova.se 

Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se 

Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se 

Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se 

Samhällsbyggnads administratör: Ingela.axelsson@hagfors.se 

GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se 

Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se 

Därutöver skickas ett meddelande om beslutet med länkplats till planhandlingarna 

på hemsidan, enligt sändlistan. 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/25 

  

2019-03-25 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/15 

§ 25 Inkommen interpellation 

Kristoffer Ejnermark (V) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande gällande vilka initiativ som har tagits för att säkra 

fortsatt verksamhet för Arbetsförmedlingens lokala kontor i Hagfors.  

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-03-15 

Kristoffer Ejnermarks interpellation, 2019-03-06 

Beslut 

Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen vid nästa sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer 

Kristoffer Ejnermark 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 19/25 

  

2019-03-25 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2018/333 

§ 26 Svar på Medborgarförslag - fråga om varför det är 

fönster mellan cafeterian och simhallen på ÄBC 

Hej, och tack för ditt förslag. Du har i ett medborgarförslag till oss föreslagit att 

fönstren mellan cafeterian och badet tas bort då en del badande kan uppleva 

obehag när andra människor tittar på och att det finns flera som inte vill besöka 

vårt badhus av den anledningen. Vi har förståelse för att olika människor kan 

uppleva obehag i många olika situationer och också att en del människor känner 

sig extra utsatt i den situation man befinner sig i när man besöker ett badhus. 

Fönster mellan cafeteria och bassänger är dock inte en ovanlig eller märkligt 

konstruktion och många badhus runt om i Sverige har liknande planlösning, 

konstruktionen och planlösningen i badhuset i Hagfors är således inte något unikt. 

Det finns såklart både fördelar och nackdelar med den planlösning som är aktuell. 

En nackdel som du lyfter är såklart att vissa kan känna sig obekväma med att 

människor som inte själva badar kan upplevas titta på de som badar. Med 

anledning av det gjordes åtgärder för några år sedan då samtliga föns te r försågs 

med fönsterfilm där de som fikar inte kunde se in i badhuset. Vi fick in mycket 

klagomål på åtgärden och det framkom då att många föräldrar som väntar på sina 

barn under simträning och aktiviteter ser en fördel att kunna titta på aktiviteterna 

som barnen deltar i utan att själva behöva byta om och vistas inne i badhuset. Fler 

vuxna som ser vad som händer i bassängerna under aktiviteter med många barn 

bedöms också vara en trygghet för samtliga. Fönsterfilmen medförde också att 

miljön i lokalerna upplevdes mer instängt och det minskade dagsljusinsläppet till 

cafeterian påverkade både arbetsmiljön och trivseln i lokalen negativt. 

Fönsterfilmen togs därför bort efter enbart några veckor. En ny variant har film 

har satts upp och sitter i dag som insynsskydd för fönstren. 

Samhällsbyggnadsavdelningen i Hagfors Kommun har gjort bedömningen att 

även om det finns människor som känner sig obekväma med att andra kan se dem 

vid bad så överväger fördelarna med att behålla fönstren. Inom ramen för den o 

mbyggn ation som ska genomföras kommer en översyn av fönsterpartierna att 

göras. Dock är det inte aktuellt att minska dagsljusinsläppet till cafeterian, någon 

ombyggnad där fönster helt tas bort är dock inte aktuell. Däremot kommer 

möjligheten att byta ut glaset mot insynsskyddat fönsterglas i vissa fönster att ses 

över för att på så vis få ett mer permanent insynsskydd. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 69 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-02-26 § 27  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 20/25 

  

2019-03-25 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-02-19  

Förslagställarens medbogarförslag, 2018-08-30 

Förslag på sammanträdet 

Kristoffer Ejnermark (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer 

propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom acklamation. 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

Reservationer 

Joline Hedell (V) och Kristoffer Ejnermark (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för sitt eget yrkande. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagställaren Fastighetschef Malin Gisselfeldt Hagforsbadet 
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2019-03-25 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/170 

§ 27 Svar på Medborgarförslag önskemål om 

upprustning av hängbron i Magerås, Gustavsfors 

Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun! 

Samhällsbyggnadsavdelningen genomförde en översyn av samtliga broar under 

2018, den aktuella bron är godkänd och öppen gång och cykeltrafik. Det har i de 

kontroller som genomförts inte bedömts att det krävs några omfattande åtgärder i 

nu läget. Inom det närmsta året kommer räcken och trätrall behöva service och vi 

kommer också att byta några av brons brädor. Under året kommer också en 

utökad kontroll att göras då avdelningen kontrollerar brons dolda infästningar och 

linor. Inom de närmast kommande fem åren kommer allt trävirke att behöva vara 

utbytt. Samtliga åtgärder finns planerade inom samhällsavdelningens plan för 

brounderhåll som reviderades i samband med översynen 2018. Har du några 

ytterligare frågor kring våra broar är du välkommen att kontakta 

Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 70 

Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-02-26 § 28  

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-02-14  

Förslagsställarens medborgarförslag, 2019-02-05 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed förslaget vara besvarat 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren Driftledare Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se Vik. 

driftledare Sven-Erik Strandberg, svenerik.strandberg@hagfors.se 
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Sammanträdesdatum Sida 22/25 

  

2019-03-25 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/235 

§ 28 Val av lekmannarevisor till Hagfors Energi AB 

Kommunfullmäktige ska nominera en lekmannarevisor och en ersättare till 

Hagfors Energi AB för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31. 

Beslut 

Kommunfullmäktige nominerar Jan Bohlin (S) till lekmannarevisor och Claes-

Henrik Engström till ersättare för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Jan Bohlin 

Claes-Henrik Engström 
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Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/236 

§ 29 Val av lekmannarevisor till Hagforshem AB 

Kommunfullmäktige ska nominera en lekmannarevisor och en ersättare till 

Hagforshem AB för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31. 

Beslut 

Kommunfullmäktige nominerar Jan Bohlin (S) till lekmannarevisor och Claes-

Henrik Engström till ersättare för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Jan Bohlin 

Claes-Henrik Engström 
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2019-03-25 

 

  

Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/237 

§ 30 Val av lekmannarevisor till Hagfors Stadshus AB 

Kommunfullmäktige ska nominera en lekmannarevisor och en ersättare till 

Hagfors Stadshus AB för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31. 

Beslut 

Kommunfullmäktige nominerar Jan Bohlin (S) till lekmannarevisor och Claes-

Henrik Engström till ersättare för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Jan Bohlin 

Claes-Henrik Engström 
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Kommunfullmäktige  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2019/23 

§ 31 Anmälningar  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-02-25 §§ 1-15 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 §§ 51-74 

Revisorerna: Granskning av kostverksamheten 

Revisorerna: Gemensam granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre 

Medborgarförslag om uppsättande av plank mot Lillstugevägens fastighet samt 

målning av planket 

Medborgarförslag om aktivitetshus för föreningar i Hagfors 

Medborgarförslag för utveckling av Tömte 1:14 

Medborgarförslag om att fräscha upp vårdcentralen i Hagfors 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


