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Dnr 

 
§ 96 - Information Hagforsstrategin 

Utvecklingskoordinator Sara Källvik och utvecklingschef Lars Sätterberg 

informerade om den kommande revideringen av Hagforsstrategin. 
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Dnr KS/2021:208 

 
§ 97 - Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-november 2021 

Tusental kronor (tkr) Budget 

jan-nov 

Redovisning 

jan-nov 

Årsbudget Prognos 

helår 

Kommunledningsutskott 84 712 67 010 99 816 82 147 

 varav kommunlednings- 

avdelning (KLA) 

49 019 30 343 56 682 36 613 

 varav samhällsbyggnads- 

avdelning (SBA) 

35 693 36 667 43 134 45 534 

 
Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA), 

januari-november 2021 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i 

nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam 

förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen 

som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från sociala 

avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg, 

samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är 

organiserade i en kommunledningsavdelning med administrativ enhet, 

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

Samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet. 

 
Verksamhet 

Ekonomienheten - Under perioden har sedvanligt arbete med olika typer av 

uppföljningar, budget, in och utbetalningar skett. Under våren sommaren skedde 

inskolning av vikarierande ekonom då en av våra medarbetare är föräldraledig 

under en längre tid. Efter semestrarna har personen ifråga valt att avsluta sitt 

vikariat och rekrytering av ny vikarie har skett. Att den först inskolade ekonomen 

valde att sluta påverkade både personalen på ekonomienheten då övriga ekonomer 

fick försöka dela på ett nytt ansvarsområde framförallt i samband med 

delårsbokslutet. Övrig verksamhet har också påverkats då framförallt individ- och 

omsorg fått sämre hjälp än vad man varit van men också övriga verksamheter har 

under en period fått lite mindre/sämre hjälp än tidigare. Inskolning av ny 

vikarierande ekonom pågår. 

 
Personalenheten - Personalenheten har fortsatt arbeta aktivt för att säkerställa 

bemanningen inom individ- och omsorgsavdelningens verksamhet. Tillägget 
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“lediga jobb” som implementerades under våren används i allt större utsträckning 

av medarbetarna, vilket underlättar tillsättning av vakanser. Implementeringen av 

modulen “Folkbokföring” har också fallit väl ut och kvalitetssäkrar vårt PA- och 

lönesystem. Användbarheten har förbättrats i systemen Multi access och time care 

pool. Utbildningsinsatser kring arbetsmiljö för chefer och skyddsombud har 

genomförts under november. Medarbetarenkäten har genomförts under november 

och sammanställning av resultatet pågår. Aktivt arbete pågår kring korttids- och 

långtidssjukskrivningar. 

 
Utvecklingsenheten - Pandemin påverkar fortsatt vår möjlighet att genomföra 

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

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

Den fortsatta osäkerheten kring pandemin och de restriktioner som finns kopplade 

till denna har gjort att det även under resten av året varit svårt att genomföra 

större arrangemang. Pengar har därför omdisponerats till andra insatser men p.g.a. 

av brist på personella resurser har det även här varit svårt att genomföra åtgärder i 

önskad takt. Tillsammans med ett antal mindre överskott prognostiseras totalt för 

enheten en positiv avvikelse på 1 000 tkr. 

Under sommaren har ett nytt “Hemesterprojekt” genomförts i samarbete med 

besöksnäringens aktörer. Vi har också påbörjat ett fördjupat samarbete med våra 

kranskommuner för att stärka varandras möjligheter att locka nya besökare samt 

att bidra till att besökare förlänger sin vistelse i regionen. Arbetet med utveckling 

av cykelleder inom projektet "Biking Värmland" går mot sitt slut och flera leder 

är nu genomgångna för godkännande både i Ekshärad och Hagfors. 

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

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

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

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

Sunnemo har föreningslivet och enskilda aktörer genomfört en egen 

uppföljningsträff för att gemensamt själva ta initiativ inom några områden. 

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

additiv tillverkning har ett särskilt utvecklingsprojekt, Smart industricenter 

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

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

Hagfors. Under november har en "minimässa" med inriktningen 

automatisering/robotisering genomförts i Hagfors. Det deltog ett 70-tal 

representanter från såväl tillverkande företag som leverantörer av utrustning. 

Ett mer samlat arbete kring våra centrummiljöer har påbörjats. I den fastställda 

budgeten för kommande år har särskilda resurser avsatts för öka på detta arbete. 

Ett första steg har skett genom de centrumvandringar som genomförts under 

ledning av experter från organisationen Svenska stadskärnor. Vandringarna 

genomfördes i Ekshärad och Hagfors tillsammans med näringslivsföreningen 
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"Hela Hagfors", fastighetsägare och andra centrumaktörer. En prioritering ska nu 

göras vad vi gemensamt kan göra på kort sikt och vad som ska planeras mer 

långsiktigt. 

Leaderprojektet “Mera mångfald med maten” med syfte att stärka och stimulera 

den lokala odlingen och ytterligare öka förutsättningarna för att upphandla lokalt 

producerade livsmedel avslutades i oktober. Inom projektet har aktiviteter 

genomförts tillsammans med skolan och kostverksamheten. Dessutom har en 

handbok kring vad som krävs för att starta och driva lokal odling färdigställts. 

Tillsammans med flera aktörer inom näringen tittar vi på möjligheter till en 

fortsättning för att ytterligare stärka den lokala livsmedelsförsörjningen. 

Tillsammans med Torsby, Sunne och Munkfors kommuner har vi beviljats 1,4 

mnkr för att genomföra ett projekt kring obebodda hus. Projektet ska genomföras 

under 2022 och syftar till att inventera obebodda hus där ägarna kan vara öppna 

för att sälja och matcha detta med det ökade intresset för boende på landsbygden. 

Förslag till nya styrdokument och målsättningar inom kommunikationsområdet 

har påbörjats. Arbetet med införandet av ett intranät i kommunen har påbörjats. 

 
Administrativa enheten - Problem med leveranser av IT-utrustning kvarstår och 

beräknas att fortsätta minst ett halvår framåt i tiden. 

Modulen för e-signering har tagits i bruk och medfört en effektivare hantering vid 

justering av protokoll. 

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

ut till slutkunder pågår av vår samverkanspart Telia. Utbyte av fiber i Ekshärad 

mellan Bågskytten och Kyrkhedens skola har genomförts och den nya 

förbindelsen mellan Hagfors och Ekshärad har tagits i bruk. Den hyrda 

förbindelsen mellan Ekshärad och Hagfors är uppsagd till 2022-01-05. 

Kyrkhedens skola har i samband med bytet av förbindelse likvärdig kapacitet som 

Älvstranden Bildningscenter. Vidare har anläggning av fiberanslutning till 

Värmeverk och återvinningscentralen på industriområdet i Ekshärad påbörjats. 

En upphandling i form av en förnyad konkurrensutsättning för hyra av 

kopiering/skrivarutrustning har genomförts. Nuvarande avtal löper ut i april år 

2022 och det nya avtalet kommer att gälla från maj månad år 2022. 

Säkerhetsskyddande åtgärder för vår internetuppkoppling har beställts från vår 

kommunikationsleverantör. Vidare pågår en översyn av den fysiska säkerheten i 

form av en alternativ uppkoppling mot internet vid skada på befintlig 

uppkoppling. 

Förslag till revidering av informationssäkerhetspolicyn kommer att beredas i 

kommunstyrelsen 2021-12-06 för att gå vidare till beslut i kommunfullmäktige 

2021-12-20. Vidare har ett arbete påbörjats med att revidera vår krisledningsplan. 

Administrativa enheten påvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden 

januari-november år 2021 med 1 016 tkr vilket till stor del kan förklaras av 

avvikande periodisering med kostnader som utfaller i slutet av året samt en lägre 
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kostnad för televäxel. På helår bedöms administrativa enhetens budget generera 

ett överskott med 500 tkr. 

 
Ekonomiskt resultat 

 

Verksamheter, tusental 

kronor (tkr) 

Budget 

jan-nov 

Redovisning 

jan-nov 

Årsbudget Prognos 

helår 

Kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse 

2 730 2 685 2 978 2 978 

Partistöd 340 371 371 371 

Revision 515 478 564 564 

Kommunledning och gemensam 

adm. 

21 020 20 433 24 329 24 421 

Gemensamma verksamheter och 
    

Servicefunktioner 8 230 6 835 8 979 8 134 

Föreningsstöd och övrigt stöd 3 572 3 080 3 879 3 532 

Näringslivsutveckling inkl. EU- 

projekt 

2 190 1 368 2 390 1 740 

Information, marknadsföring, 

turism 

978 986 1 065 1 065 

Räddningstjänst 9 880 10 399 10 781 10 761 

Rivningskostnader 0 0 0 0 

Anslag för oförutsedda beh 46 0 76 76 

Jämförelsestörande kostnad 0 -16 292 1 000 -17 029 

Reserverat till löneökning -482 0 270 0 

Totalt 

kommunledningsavdelningen 

49 019 30 343 56 682 36 613 

 
Sammanfattning 

För perioden januari -november 2021 redovisar KLA 30 343 tkr i utfall. Budget 

för samma period är 18 676 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

överskott mot budget på 22,7 mkr. Anledningarna till avvikelsen avseende 

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

härledas till poster av engångskaraktär. Under perioden har bokförts 12,0 mkr för 

vilket avser återstående del av de medel kommunen ansökte om för kompensation 

av coronarelaterade överkostnader under 2020. Vidare kompenseras kommunen 

för “höga sjuklönekostnader för perioden januari till och med september vilket 
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bokförs på KLA motsvarande 5,5 mkr för perioden januari till och med 

september. Staten kompenserar till och med september och något beslut om 

ytterligare kompensation finns inte. Orsaken till ett bättre årsresultat är samma 

som för perioden med tillägg av effekt vid likvidation av Hantverkaren 12 KB. 

Under året har primusfastigheten sålts och i bolaget uppstod då en 

realisationsvinst uppgående till ca 3,5 mkr. Eftersom det var enda syftet med 

bolaget planeras för likvidation av bolaget innan årsskiftet vilket innebär att 

reavinsteffekten tillförs kommunen. Utfördelning av löneökningspott från KLA 

har skett under sommaren. Av totala avsättningen om 10 569 tkr har 10 299 tkr, 

på årsbasis, fördelats till övriga verksamheter. KLA erhöll kompensation om 576 

tkr och resterande 270 tkr är kvar i budgetram men kommer inte att nyttjas vilket 

förbättrar årsprognosen motsvarande. Vidare har kostnader prognostiserats för 

avskrivning av fordringar 600 tkr utöver budget, 1 600 tkr för julklapp till 

personalen vilket KS beslutade om i december och slutligen kompensation för 

kostnad för avgiftsbefrielse med hänvisning till corona vilket drabbar Miljö- och 

byggs intäktsutfall, KS §83 2021-05-17, 460 tkr. Bland verksamheterna 

prognostiserar administrativa avdelningen ett överskott om 500 tkr och 

utvecklingsenheten ett överskott om 1 000 tkr varav inom 

arrangemangsverksamheten 700 tkr på grund av inställt svenska rallyt 2021 och 

att Hagforsyran inte kunde genomföras som planerat i övrigt bland annat lägre 

personalkostnader. 

Årsbudgetramen per 2021-11-30, för KLA är 56 682 tkr. Prognos för helår är 36 

613 tkr d.v.s. 20,1 mkr lägre nettokostnader än budgeterat. 

 
Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnads- 

avdelningen (SBA) januari-november 2021 

 
Verksamhetsbeskrivning 

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för ett brett ansvarsområde. Inom 

avdelningen hanteras strategisk planering såsom översiktsplan, detaljplan, 

markförvaltning och naturvårdsfrågor, kommunalteknik och förvaltning av 

anläggningstillgångar såsom gator, VA, Avfall och fastighetsdrift och intern 

service med lokalvård och kost. Inom avdelningen förvaltas också Hagfors 

Airport. 

Inom avdelning finns förutom specialister och administrativa funktioner, fyra 

verksamheter, Fastighet, Serviceenheten, GVA och Flygplats. 

 

Skattefinansierad verksamhet 

Flygplatsen - Verksamheten följer plan för perioden. Linjefarten har dock 

fortfarande halverad tidtabell vilket medför lägre intäkter gällande 

flygplatsavgifter vilket kan komma att påverka resultatet negativt. På 

kostnadssidan har verksamheten varit återhållsam för att dämpa den negativa 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

mailto:kommun@hagfors.se


Sammanträdesdatum Sida 10/41 

Protokoll 2021-12-14 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 26305SE 

 

 

 

effekten av minskade intäkter avseende flygplatsavgifter för linjefart. Även denna 

period har verksamheten fortsatt fokuserat på kompetenssäkring av 

flygplatspersonalen. Den verksamhetskontroll som skedde i maj-21 är nu stängd 

och godkänd av Transportstyrelsen. 

 
Serviceenheten - Måltidsverksamheten ligger något plus mot budget. Några 

intäkter saknas fortfarande bland annat har verksamheten ännu inte fått in 

budgeterat EU stöd på mjölk, verksamheten har dessutom någon lägre intäkter för 

måltider än budgeterat. 

Även lokalvården ligger något plus mot budget vilket primärt beror på fönsterputs 

som utförts enligt plan men där fakturor ännu ej kommit. Då verksamheten har 

haft problem med att klara av sitt uppdrag på grund av personalbrist i 

kombination med förändrade rutiner har kostnaderna för köpta tjänster varit högre 

än budgeterat. 

 
Fastighet - Verksamheten följer plan och ligger för perioden över budget, det är 

framför allt i driften. Det negativa resultatet förväntas stå sig för året och beror på 

skadegörelse, energikostnader, budgeterade intäkter för primusfastigheten som 

sålts och därmed inte kommer att kompenseras samt obudgeterade kostnader för 

modulerna vid Råda förskola. 

Renovering av badhuset fortgår men är fortsatt försenat på grund av problem med 

materialleveranser. Projektering med byggentreprenör av Råda skola är i sitt 

slutskede och byggstart beräknas starta vid årsskiftet 2021/2022. Projektet för 

ombyggnation av ÄBC, ny entré Biblioteket, lärcenter och utbyggnad av köket 

pågår beräknas vara klart under sommaren 2022. Projektet Teknikskolan har nu 

gått in i nästa skede, där vi tar fram förfrågningsunderlag och beräknas att vara 

klart för utskick under årsskiftet 2021/2022. Underhållsprojekt Kyrkhedens skola, 

pågår med byte av fönster på träslöjd/hemkunskap/matsalslokaler, projektet har 

dock försenats på grund av att material inte har kunnat levereras. Renovering och 

utbyggnad av förskolan Prästkragen i Råda är projekteringsfasen, där arbetet med 

ett förfrågningsunderlag pågått under perioden. 

 
Gata och Park - Årets första månader var relativt snörika. Vinterväghållningen 

har utförts enligt plan och följer budget. Verksamhetens arbete som är mer knutet 

till vår- och sommarsäsongen har utförts enligt plan. Då fakturering för vissa 

inköpta tjänster dröjt är inte samtliga fakturor för exempelvis gräsklippning 

betalda än. 

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

kommer märkas i årets resultat. 

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

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

planeras under 2021. 

 
Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten - Intäkter från VA-avgifter har varit högre än prognostiserade. 

Underhåll av ledningsnät går enligt plan. 

Renovering av de större avloppsreningsverken, för att säkerställa 

reningsprocessen av avloppsvatten, pågår men är försenade. Förseningen bedöms 

inte påverka kostnaden avsevärt. 

Arbete med VA-plan samt utredning för framtida åtgärder på kommunens 

reningsverk pågår. Tillståndsansökan för vattenuttag på de mindre vattenverken 

har påbörjats, samråd ska ske under 2021. Ny VA-taxa är antagen och börjar gälla 

1 januari 2022. 

Avfallsverksamheten - Avfallsenheten erbjuder nu källsortering av matavfall i 

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

hela året och under kommande år. En inventering av renhållningsabonnemang 

inom Hagfors kommun pågår sedan tidigare. Kostnader för behandling av avfall 

har ökat de senaste åren, främst som en följd av ökning av deponiskatt och 

förbränningsskatt. Denna kostnadsökning ser ut att fortsätta. Översyn av taxan 

blir nödvändig när fler hushåll i kommunen fått möjlighet att källsortera 

matavfall. 

Ekonomiskt resultat 
 

Budget 

per jan- 

nov 

Redovisning 

jan-nov 

Årsbudget Prognos 

helår 

Verksamheter, tusental 

kronor 

    

Samhällsbyggnadschef 6 088 6 983 10 853 12 079 

 varav Flygplatsen 2 578 2 207 3 094 3 094 

Fastighetsförvaltning 6 609 10 513 9 963 12 363 

GVA-chef Avgift- och 

Skattefinansierat 

22 419 19 354 21 471 21 471 

 varav Avfall 1 375 2 872 0 0 

 varav VA 2 493 1 015 0 0 

 varav Gata/Park 13 683 11 055 15 793 15 793 

Serviceenheten 577 -183 847 847 

 varav Kost 357 -28 552 552 

 varav Städ 220 -155 295 295 
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Totalt 

samhällsbyggnadsavd. 

35 693 36 667 43 134 46 760 

Korrigering prognos: 
   

45 534 

 

Sammanfattning 

Verksamheterna följer i stort plan, det har inte skett några väsentliga oförutsedda 

händelser inom någon verksamhet under november. Prognosen för helåret bedöms 

följa budget någorlunda. Inom fastighet har fördyrningar uppstått som bedöms 

svåra att kompensera inom befintlig ram, vilket beror på de moduler som 

installeras för att möjliggöra renoveringen av Prästkragen samt de intäkter som 

finns kvar i budget för Primusfastigheten som sålts. Pandemin märks fortfarande 

både positivt och negativt, framförallt inom flygverksamhet och serviceenheten. 

Fordonsorganisationen har rapporterat in en prognos med en avvikelse på ca 1,3 

mkr vilket är en direkt konsekvens av höjda leasingavgifter och höjda 

bränslepriser. Inga särskilda åtgärder kommer att vidtas inom 

fordonsorganisationen med anledning av avvikelsen. Avvikelsen bedöms kunna 

hanteras inom ramen för verksamhetens ram totalt för året. 

 
Förslag till åtgärder 

Inga särskilda åtgärder föreslås utifrån aktuell prognos. 

 
Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-12-09. 

 
Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2021:626 

 
§ 98 - Avskrivning fordran VA och renhållning 

Kommunen har fordringar hos fem gäldenärer vilka uppgår till minst 10 000 

kronor att bokföringsmässigt skriva av. Fordringarna avser VA och renhållning. 

Samtliga ärenden är överlämnade till långtidsbevakning. 

 
Handlingar i ärendet 

Ekonomichefens skrivelse 2021-12-07. 

Specifikation 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva fem fordringar 

om totalt 53 307 kronor. 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 
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Dnr KS/2021:625 

 
§ 99 - Avskrivning fordran 

Kommunen har femton fordringar att bokföringsmässigt skriva av. Fordringarna 

avser bland annat hyresskulder, barnomsorgsavgifter och hemtjänstavgifter. 

Fjorton av ärendena är överlämnade till långtidsbevakning och ett avser dödsbo 

som saknar tillgångar. 

 
Handlingar i ärendet 

Ekonmichefens tjänsteskrivelse 2021-12-07. 

Specifikation 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva femton 

fordringar om totalt 460 493 kronor. 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten. 
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Dnr KS/2021:607 

 
§ 100 - Konvertering av befattning inom 

samhällsbyggnadsavdelningen - VA-samordnare till 

VA-projektledare 

Hagfors kommuns VA-enhet har i dagsläget en befattning som samordnare inom 

VA-nät. Samordnarens roll är att i nära samarbete med driftledaren planera och 

leda projekt enligt plan, hantera upphandlingar i den mån det erfordras, samordna 

personella resurser, entreprenörer samt samordna beställningar av material till 

olika projekt. 

Då den nuvarande befattningshavaren på egen begäran valt att avsluta sin 

anställning har verksamheten under september och oktober haft ute annons och 

försökt att rekrytera en ersättare. Dock inkom inga ansökningar som bedömdes 

vara relevant för tjänsten. 

Avdelningen bedömer att det kan bero på att befattningen som samordnare kan 

uppfattas som svårtolkad då rollen så som den är utformad idag är en kombination 

av en lättare form av projektledare och arbetshandledare. I många avseende 

påminner befattningen idag om en projektledare men utan de formella ansvar som 

en mer renodlad projektledare har. Det förekommer även praktiskt arbete och 

handledning av medarbetare. För att kunna hantera det uppdrag tjänsten omfattar 

är erfarenhet och kunskap kring planering och viss projektledning nödvändig. 

Dock gör tjänstens bredd och kombination av praktiska moment det svårt att 

attrahera den kompetens som erfordras. 

Då befattningen är en central roll i verksamheten och nödvändig för att 

verksamheten ska kunna verkställa de uppdrag som verksamheten har skulle en 

vakans på befattningen vara mycket kännbar på såväl kort som lång sikt. I syfte 

att skapa bättre förutsättningar för rekrytering och samtidigt stärka kompetensen 

för de komplexa projekt som verksamheten har de kommande året föreslår 

avdelningen att befattningen samordnare konverteras till befattning projektledare 

istället. Genom en konvertering kan tjänsten renodlas något och verksamheten ges 

möjlighet att ställa andra formella krav på kompetens och utbildning vilket skapar 

bättre förutsättningar att få in relevant kompetens i organisationen. De praktiska 

moment som ligger inom tjänstens idag bedöms av verksamheten kunna hanteras 

på annat sätt i kombination med att viss beredskap för de projekt man ansvarar för 

får kvarstå inom ramen för befattningen. 

MBL-information och MBL-förhandling enligt § 11 har genomförts 2021-11-30 

Den föreslagna konverteringen hanteras inom ramen för verksamhetens ram och 

bedöms kunna hanteras inom ramen för senast beslutade VA-taxa. 

 
Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-12-08 
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MBL-protokoll 2021-11-30 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna föreslagen konvertering av 

befattning samordnare till befattning projektledare. 

 
Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

GVA-chef Emil Florell 

Driftledare Johannes Ainegren 

Personalenheten 
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Dnr KS/2021:623 

 
§ 101 - Revidering av Samverkansavtal med berörda 

fackliga parter 

Under hösten 2021 har ett reviderat samverkansavtal arbetats fram med berörda 

fackliga parter. Avtalets syfte är att klargöra olika samverkansformer i Hagfors 

kommun för att skapa en god arbetsmiljö. 

Samverkansavtalet baseras på de centrala parternas överenskommelse om 

samverkanssystem och regleras i medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen och 

facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. 

Samverkanssystemet syftar till att underlätta för arbetsgivare och medarbetare att 

gemensamt diskutera verksamhetens-, arbetsmiljö- och medbestämmandefrågor. 

Det ska också öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande samt 

stödja medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitét. Utgångspunkterna 

för samverkan är att arbetssättet ska präglas av att i samråd nå enighet före beslut 

och att så många frågor som möjligt behandlas av dem som i sitt arbete direkt 

berörs av beslutet. Samverkanssystemet ska därför anpassas till beslutsnivåerna i 

organisationen. Det ska alltid eftersträvas att samverkan sker på den 

organisationsnivå där beslutet fattas. 

 
Handlingar i ärendet 

Personalchefens tjänsteskrivelse 2021-12-08 

Samverkansavtal 2021118 

Bilaga 1 Tillämpningar av samverkansavtalet 2021118 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna Revidering av samverkansavtalet med 

tillhörande tillämpningar. 

 
Beslutet skickas till: Personalenheten 
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Dnr KS/2018:187 

 
§ 102 - Beslut att anta förslag till Detaljplan för 

Gustavagården, Geijersholm 1:9 och del av 1:37, 

Hagfors kommun, Värmlands län 

Planen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 

2010:900 (SFS 2014:900). Förslag till DETALJPLAN FÖR 

GUSTAVAGÅRDEN, Geijersholm 1:9 och del av 1:37, Hagfors kommun, har 

genomgått granskning under tiden 2021-10-13 - 2021-10-28. 

Hagfors kommuns bedömning är att alla som under samrådet och 

granskningen inkommit med skriftliga synpunkter där sakskäl bedömts föreligga 

har fått sina synpunkter tillgodosedda. Länsstyrelsen har emellertid påpekat “att 

kommunen bör undersöka behov av att utöka (m1)-området om det finns 

osäkerheter kring släntkröns exakta läge över tid.” 

Kommunens bedömning är att PM geoteknik anger de förutsättningar som 

gäller och restriktioner som ska beaktas i samband med planens utformning. 

Beställarens plan-konsult har gjort bedömningen att planens nuvarande 

utformning tar skälig hänsyn till var och hur mycket marken får belastas samt att 

PM geoteknik har god marginal till riskvärden och riskområden som är rimliga att 

förvänta på grund av de pågående klimatförändringarna. 

Hagfors kommun har upprättat ett granskningsutlåtande med tillhörande bilaga 

daterade 2021-11-17. Antagandehandlingar daterade 2021-11-17, har upprättats. 

Hagfors kommun har underrättat Fortum AB, Länsstyrelsen och Lantmäteriet (de 

berörda som inkommit med skriftliga synpunkter på förändringar 

respektive förbättringar av planförslaget) enligt PBL kap 5 § 24, att 

granskningsutlåtandet med bilaga och förslag till antagandehandlingar 

tillkännagivits på Hagfors kommuns hemsida (www.hagfors.se) samt på 

kommunens anslagstavla, och om inga skriftliga synpunkter inkommit till 

kommunen senast den 10 december 2021, betraktas planärendet som godkänt och 

tas vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Inga skriftliga synpunkter hade inkommit till Hagfors kommun inom angiven 

sluttid 2021-11-10. Planärendet kan därmed tas vidare till kommunfullmäktige för 

beslut om antagande. 

 
Konsekvenser av planens genomförande 

Ett antagande av planen bedöms vara förenligt med plan- och bygglagens 

bestämmelser om god hushållning med markresurserna enligt PBL kap 2 § 2 och 

miljöbalken kap 3. Planförslaget överensstämmer både med Hagfors kommuns 

inaktuella Översiktsplan 2000 och intentionerna i pågående planarbete för ny 

översiktsplan. Planförslaget är också förenligt med Hagfors kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2017-2027, de lokala miljömålen i Hagforsstrategin 
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och det nationella miljömålet God bebyggd miljö liksom de nya förslagen till 

nationella mål för en Hållbar landsbygdsutveckling och Gestaltad livsmiljö. 

Om planen genomförs fullt ut kommer Gustavagården att få ny användning för 

bostäder (B), tillfälligt boende (O), kontor (K) och icke störande verksamheter 

(Z). Bostadskomplement/komplementbyggnader kommer att kunna uppföras till 

en maximal yta av 150 kvadratmeter inom Geijersholm 1:9. 

Ett genomförande av detaljplanen möjliggör att den lokala utvecklingen på orten 

stimuleras. Kombinationen BOKZ möjliggör att Gustavagården kan byggas om 

till lägenheter för permanent boende samtidigt som rum och lokaler i källaren 

kommer kunna hyras ut för tillfälligt boende och verksamheter som inte är 

störande för de boende. Kombinationsmöjligheterna ger flexibilitet och kan 

anpassas med hänsyn till den efterfråga som råder för envar tid. 

Att bygga om Gustavagården till bostäder för permanent boende (B) möjliggör 

omflyttning, inflyttning och återinflyttning till orten och kommunen. Distrikt 

Gustav Adolf, som har minst folkmängd av kommunens fem distrikt, kommer 

kunna öka sitt antal invånare. Gustavagården har ett bra läge invid väg 246 endast 

4 kilometer från Hagfors. Det finns även goda möjligheter att installera 

fiber/internet - enligt Hagforsstrategins mål 24 - att alla hushåll och företag ska ha 

möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s. 

Om planen genomförs kan Gustavagården tillvaratas och komma till användning 

vilket bidrar till att uppfylla Hagforsstrategins mål 2 - Hagfors kommun som plats 

att bo och leva på. Detaljplanen är ett litet men betydelsefullt steg på vägen mot 

att generera en mer levande landsbygd och att vända den negativa befolknings 

utvecklingen i kommunen. Planen bidrar till att stärka kommunens situation som 

helhet och uppfylla Hagforsstrategins mål 1 - att befolkningsutvecklingen ska 

vara positiv. 

 
Handlingar i ärendet 

 
Antagandehandlingar 

Tjänsteskrivelse 2021-12-08 

Planbeskrivning antagandehandling daterad 2021-11-17. 

Plankarta antagandehandling daterad 2021-11-17. 

Grundkarta ingår i plankartan. 

Granskningsutlåtande daterad 2021-11-17. 

Bilaga till granskningsutlåtande daterad 2021-11-17. 

 
Tidigare beslutade handlingar 

Fastighetsförteckning/samrådskrets upprättad 2021-0111. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2020-09- 

25. PM Geoteknik upprättad 2021-06-01. 

Övriga dokument (kan begäras ut) 

Beslut Ks § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys. 
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Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 (inaktuell), hänvisning till 

Kommunfullmäktiges beslut § 87, 2019-09-30. 

Tidigare beslut 

Beslut om planbesked Kommunledningsutskottet, § 81, 2019-10-01. 

Beslut om samråd Kommunledningsutskottet, § 4, 2021-01-28. 

Beslut om granskning Kommunstyrelsen, § 138, 2021-09-13. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2021-11-17, i 

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

DETALJPLAN FÖR GUSTAVAGÅRDEN, Geijersholm 1:9 och del av 1:37, 

Hagfors kommun. Motsvarande område i gällande detaljplan ska utgå. 

 
Beslutet skickas till: 

mie.ostlund@gmail.com 

daniel@sbkvarmland.se 

marielle@sbkvarmland.se 

miljo.bygg@hagfors.se 

hakan.finnkvist@hagfors.se 

louise.sjoholm@hagfors.se 

ricardo.archer@hagfors.se 

emil.florell@hagfors.se 

liisa.larsson@hagfors.se 

johannes.ainergren@hagfors.se 

jenny.fridberg@hagfors.se 

annika.ekblom@hagfors.se 

plan.varmland@lansstyrelsen.se 

registrator@lm.se 

pernilla.spetz@fortum.se 

utdelningsforbattringar@postnord.com 

skanova-remisser-orebro@skanova.se 

lars.c.olsson@trafikverket.se 

RES.elleviofysiskplanering@ellevio.se 

registrator.bergslagen@polisen.se 

samt övriga som har rätt att informeras om planärendet enligt kommunens post- 

och sändlista. 
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Dnr KS/2021:270 

 
§ 103 - Samråd av förslag till Detaljplan för Brage 10, 

Hagfors kommun 

ÄRENDEBESKRIVNING 

Byggnaden på fastigheten Brage 10, kallas bl. a Löwgrensvillan, Gula villan, 

Musikskolan och Winth. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1895-96 som 

ingenjörsbostad till Hagfors järnverk och har rymt två tjänstemannabostäder. 

Under 1990-talet räddades byggnaden undan hot om rivning och kom istället att 

användas som kommunal musikskola. Då upprättades nu gällande plan i syfte att 

möjliggöra ombyggnation till funktionella skollokaler samt att trygga ett 

långsiktigt bevarande av byggnaden. Byggnaden kom att omfattas av en 

skyddsbestämmelse (q) som bl. a anger att byggnaden inte får rivas. Planen 

medger endast användning skola (S). De senaste drygt 10 åren har byggnaden haft 

en privat fastighetsägare som bedrivit kontorsverksamhet i byggnaden. Nuvarande 

kontorsverksamhet har kunnat bedrivas tack vare att tidsbegränsade bygglov 

beviljats, men den möjligheten är snart förverkad. 

Om Brage 10 ska kunna användas för andra ändamål än skola (S) krävs en 

planändring. Fastighetsägarens önskemål är att ändra användningen till kontor (K) 

och eventuellt bostäder (B) för stadigvarande boende. Fastighetsägaren har inga 

avsikter att genomföra några ändringar på byggnaden. 

Idag kvarstår Gula villan (Brage 10) och Triangelgården (Brage 9) som två av 

stadens mest traditionsrika äldre trähus i södra centrum, det tredje är rivet. Gula 

villan (Brage 10) består av två tvärställda huskroppar i två våningar och ett 

mellanliggande något lägre mittparti. På kortsidorna finns verandor med 

överliggande balkonger. Fasaderna har stående träpanel som är gulmålad med vita 

trädetaljer. En tillbyggnad har gjorts mot väster i förlängning av mittpartiet för 

skollokaler och i verandadelen mot norr har en hiss placerats. Byggnaden ligger 

på en liten höjd med utsikt över bruket, inbäddad i en lummig parkmiljö och 

omges av gräsmattor och stora vackra träd. Bebyggelsemiljön är beläget i 

utkanten av Hagfors södra centrumområde i delområdet Flygfältet som begränsas 

av Dalavägen (länsväg 246) i öster och Uddeholmsvägen (den del som är en 

förlängning av Storgatan) i väster. Bebyggelsemiljön kännetecknas av friliggande 

lägre hus i två till tre våningar omgivna av rikligt med luftighet och grönska. 

Husen har sadeltak och fasader i den gula färgskalan. Längre väster ut, på andra 

sidan Uddeholmsvägen, ligger järnverksområdet samt den f.d. järnvägsstationen, - 

en tegelbyggnad av Ragnar Östberg (arkitekten bakom Stockholms stadshus) som 

även ritat Församlingshemmet vid Hagfors kyrka. 

Planen tas fram med standardförfarande och upprättas enligt PBL (2010:900 med 

ändringar t.o.m. SFS 2021:788). Ett förslag till detaljplan har tagits fram och är nu 

klart att godkännas för samråd. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR SOM PÅVERKAR PLANENS UTFORMNING 

 
Regionala intressen 

 
Trafikmiljö - länsväg 246 respektive 924 

Brage 10 har ett bra centralt läge i Hagfors invid länsväg 246 Dalavägen och 

länsväg 924 Uddeholmsvägen med närhet till Värmlandstrafiks busslinjer. 

Generellt gäller att eftersom väg 246 är rekommenderad transportled för farligt 

gods behöver en bedömning av riskbilden göras utifrån vägens perspektiv. 

Samrådet syftar bl. a till att klargöra i vad mån Trafikverkets vägledningar och 

rekommendationer avseende länsvägarna medför restriktioner som påverkar 

utformningen planen. T ex om planen behöver utformas med egenskapsområde 

och planbestämmelse som möjliggör att riskreducerande åtgärder och skydd mot 

olyckor på grund av farligt godstransporter på väg 246 kan genomföras, vilket kan 

krävas för att byggnaden ska få användas för stadigvarande boende. 

 
Kulturmiljö - Ditt Värmland 209 Hagfors 

Gula villan (Brage 10) och det bebyggelseområde som byggnaden ingår i, 

omfattas av länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland 209 

Hagfors. Programmet är vägledande och anger bl. a följande: 

Bebyggelsemiljöer med märkliga, tidstypiska och välbevarade byggnader 

som bessemerverket, järnvägsstationen och församlingshemmet, kyrka och 

kyrkogård, vägbro, bruksbostäder vid Gärdet och Sättra strand samt övriga 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1800- och 1900-talen. Det 

kulturhistoriska värdet ligger dels i helheten och samspelet mellan olika 

bebyggelseområden, och dels i befintlig bebyggelses utformning, utförande, 

materialval och färgsättning. Detaljplaner utgör delvis skydd för befintliga 

kulturvärden. Kulturvärdena i bebyggelsemiljön bör säkerställas genom 

detaljplanebestämmelser. Vid tillståndsprövning bör särskilt värnas om den 

samlade miljöbilden och ett bibehållande av bebyggelse exteriörernas 

ursprungliga karaktär. Vård och underhåll av byggnader bör ske med varsamhet 

och hänsynstagande till bebyggelsemiljöns och enskilda byggnaders 

kulturhistoriska kvaliteter. 

 
Kulturhistorisk byggnadsinventering utförd av Värmlands Museum 1975-78 

Byggnaden är utpekad i Hagfors kommuns kulturhistoriska byggnadsinventering 

som särskilt beaktansvärd byggnad. Där anges bl. a följande: Fastighet: Stg 636 

kv. Brage. Fastighetens namn: Löwgrensvillan. Typ: Bostadshus för två familjer. 

Blev byggt 1895-96 som ingenjörsbostad till Hagfors Järnverk. Kommentar: 

Huset är stort och spännande och verkar välskött. Pampigt. Renoverat 1976. 
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Beskrivning av närmiljön: Mycket stor gräsbeväxt trädgård. Tudelad av häck. 

Jättebjörk i norra delen. Vackert läge på en liten höjd med utsikt över bruket. 

 
Gällande detaljplan 

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

1994 för att tillvarata den beaktansvärda byggnaden som kommunal musikskola 

samtidigt som byggnaden försågs med skyddsbestämmelse (q) med förbud mot 

rivning. Planen vann laga kraft 1994. Genomförandetiden har gått ut. Planens 

syfte var bl. a att möjliggöra om- och tillbyggnad för att erhålla funktionella 

lokaler för musikskolan. I verandadelen mot norr skulle en hiss installeras och 

byggnadens mittparti mot väster skulle byggas ut för att tillskapa en lokal. Planen 

medger endast användning för skola (S) och byggrätt för högst två antal våningar. 

Runt byggnaden är marken belagd med prickmark (marken får inte bebyggas) och 

mot Dalavägen gäller utfartsförbud. Byggnaden omfattas av skyddsbestämmelse 

(q): Värdefull byggnad. Vid utvändiga underhållsarbeten skall utförande 

beträffande utseende och kvalitet väljas i överensstämmelse med orginalutförande 

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

 
Översiktsplan 

Kommunfullmäktige beslutade i § 87, 2019-09-30 att Hagfors kommuns 

översiktsplan 2000 är inaktuell och att en ny översiktsplan ska tas fram. Till grund 

för den nya översiktsplanen ligger Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 

och de nya bestämmelser som infördes 1 april 2020 i plan- och bygglagen 

samt anvisningar som Boverket avser ge ut 2021. 

Brage 10 är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet som 

omfattar dagvatten. Planförslaget innebär inte att andelen hårdgjord yta 

kommer öka avsevärt och bedöms inte påverka mängden dagvatten nämnvärt. 

Den ökade mängden dagvatten skulle kunna infiltreras lokalt på tomten. 

Fastigheten har anslutning till bredband/fibernät. Brage 10 har ett bra centralt läge 

i Hagfors centrala del invid länsväg 246 Dalavägen och länsväg 924 

Uddeholmsvägen och har närhet till Värmlandstrafiks busslinjer. 

 
Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad från 1998. 

Byggnaden ingår i en bebyggelsemiljö som benämns delområde 6 kvarteret 

Flygfältet, beläget söder om centrum, mellan Dalavägen och Uddeholmsvägen. 

Bebyggelsemiljön består huvudsakligen av två- och trevånings flerbostadshus 

från 1940-50-talen samt två av stadens mest traditionsrika äldre trähus från 1800- 

talet Gula villan och Triangelgården. Dessa är två av tre hus som pekats ut i den 

kulturhistoriska byggnadsinventeringen från 1975-78 (det tredje är rivet). Gula 

villan byggdes av Uddeholmsbolaget som två tjänstemannabostäder. Gula villan 

var rivningshotad i början av 1990-talet, men har 1994/95 byggts om till 

musikskola och är därmed långsiktigt räddad. Triangelgården har fungerat som 
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både postkontor och kommunkansli och scoutgård. Utvecklingsmöjligheter: Vid 

Gula villan och Triangelgården finns utrymme för någon mindre 

kompletteringsbebyggelse i kvarteret. Rekommendationer: Vid eventuell 

komplettering i kvarteret är det angeläget att följa upp stilen i de befintliga husen, 

och den luftiga och gröna miljön (ta vara på de stora vackra träden). 

 
Bostadsförsörjningsprogram 2017-2027 

I Hagfors kommuns bostadsförsörjningsprogram 2017-2027 anges bl. a att det 

råder balans mellan tillgång och efterfråga när det gäller hyreslägenheter i det 

kommunala beståndet. De flesta invånarna som valt att vara bosatta i Hagfors 

kommun antas vilja bo i egna hem, villor och bostadsrätter och liknande. Hagfors 

kommun har målsättningar att främst tillgodose det behov av hyreslägenheter som 

äldre och funktionshindrade har samt att inga kommunägda flerbostadshus ska stå 

tomma och oanvända. Hagforshem har rivit flerbostadshus som dömts ut på grund 

av tekniska och egenskapsmässiga orsaker eller för att det inte bedömts rimligt ur 

samhällsekonomisk synpunkt att behålla byggnader som inte har förutsättningar 

att uppfylla gällande lagstiftning och miljömål. Bostadsprogrammet uppmuntrar 

både offentliga och enskilda aktörer att uppdatera och renovera det befintliga 

bostads- och byggnadsbeståndet. I praktiken kan det t ex handla om att befintliga 

byggnader och boendemiljöer fräschas upp och tillgänglighetsanpassas samt att 

eventuell komplettering med ny modern teknik sker avseende uppvärmning, 

energi, vatten- och avlopp och internet m.m. Det har visat sig leda till ökad 

efterfråga och att prisbilden på fastigheter stiger generellt i kommunen. Generellt 

är möjligheterna goda att hitta en bostad hos privata hyresvärdar som alternativ 

till det kommunägda bolaget Hagforshem AB. 

 
Hagforsstrategin och de nationella miljömålen 

Hagforsstrategin innehåller 35 lokala miljömål som är vägledande. Hänvisning till 

dokumentet Hagforsstrategin: 

https://www.hagfors.se/download/18.63997c4316260facc41c9493/1522910849 

347/hagforsstrategin2017-2027_sv.pdf 

Planförslaget bidrar till att bygga upp och upprätthålla varumärket Hagfors tre 

kärnvärden - Gött liv, Framåtanda och Handlingskraft. Planförslaget berör Mål 1 

Befolkningsutvecklingen ska vara positiv. Mål 2 Medborgarnas upplevelse av 

Hagfors kommun som plats att leva och bo på ska öka och närma sig 

riksgenomsnittet. Mål 24 Alla hushåll och företag ska ha möjligheter till bredband 

om minst 100 Mbit/s, och Mål 32 Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag 

och grundvatten ska förbättras enligt Hav- och vattenmyndighetens direktiv. 

Planförslaget bidrar även till att uppfylla det nationella miljömålet om God 

bebyggd miljö (hänvisning till https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/) 

samt riksdagens mål om Hållbar stadsutveckling och Gestaltad livsmiljö. 
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Planen ska uppfylla krav på lämplighet enligt PBL 

Bestämmelserna i plan- och bygglagens kapitel 2 Allmänna och enskilda intressen 

ska tillämpas. Vissa bestämmelser är prövningsgrundande. Uppfyller inte planen 

kraven vid antagandet kan Länsstyrelsen överpröva beslutet vilket kan medföra 

att detaljplanen inte vinner laga kraft. 

Enligt Plan- och bygglagens kap 2 § 2, ska all planläggning ske så marken 

används för det eller de ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som medför 

god hushållning med mark- och vattenresurserna (enligt miljöbalkens kap 3 - 

Grundläggande bestämmelser om hushållning med mark- och vattenresurser). 

PBL kap 2 § 5 anger bl. a att marken (byggnaden och tomten) ska vara lämplig 

med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord-, berg- och vatten- 

förhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4. 

möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, 

samt 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

PBL kap 2 § 6a anger att bostadsbyggnader 1. ska lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 

människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och 2. utformas och placeras på 

den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att 

förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 

Länsstyrelserna anser att plan- och bygglagens bestämmelse i kap 2 § 6a ska vara 

utgångspunkten vid planering. Bestämmelsen har koppling till en förordning som 

ska följas Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader med de 

ändringar som trädde ikraft 1 juli 2017 (2017:359). Redan vid planläggningen 

tillämpar Länsstyrelsen förordningen för att bedöma om kravet på förebyggande 

av olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller är uppfyllt. 

Således ska kommunens visa att detaljplanen säkerställer att marken är lämpad för 

ändamålet och att placering och utformning av bebyggelsen görs så att 

olägenheter i fråga om omgivningsbuller förebyggs. 

PBL kap 2 § 6 anger att detaljplanen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset för en god helhetsverkan (det gäller även skyltar och ljusanordningar). 2. 

skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 

olyckshändelser. 3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa 

verkningarna av stridshandlingar. 4. behovet av hushållning med energi och 

vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden. 5. möjligheterna att hantera 

avfall. 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 7. möjligheter för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att använda området, och 

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. Bebyggelseområdets 

särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
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skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 

karaktärsdrag respekteras och tas tillvara (PBL 2010:900 lag 2014:477). 

PBL kap 2 § 10 anger att vid planläggning ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap 

miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap miljöbalken 

följas. I miljöbalken anges generella gränsvärden som inte får överskridas 

avseende buller, vibrationer, luft och vatten. 

 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Undersökningen om betydande miljöpåverkan har lett fram till slutsatsen att ett 

plangenomförande inte bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan att en 

strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. 

 
Lämplighet 

Planförslaget bedöms vara lämpligt i enlighet med PBL kap 2 §§ 2, 5, 6a och 10. 

Planförslagets nya användningar och plankartans utformning bedöms lämpliga 

och förenliga med bestämmelserna i PBL kap 2 § 6. 

 
Användning 

Befintlig byggnad och tomt bedöms vara ändamålsenliga och lämpliga för 

användningskombinationen (KB) d.v.s. både kontorsverksamhet (K) och bostäder 

för permanent boende (B). Planbestämmelse (B) för användningen bostäder, 

innebär bl. a att i en bostadslägenhet ska huvudsyftet alltid vara boende med 

varaktig karaktär, - det kan även vara gruppbostäder, träningsbostäder och 

liknande om boendet kräver ständig tillsyn av personal. Enstaka arbetsrum i en 

stor bostad kan tillåtas. 

Byggnaden är redan tillgänglighetsanpassad och utrustad med hiss och bedöms ha 

goda förutsättningar att byggas om till bostadslägenheter i lämpliga storlekar som 

ges lämplig utformning och får tillgång till gemensam uteplats. 

Bedömningen har gjorts att gällande bullerkrav kommer kunna uppfyllas. 

Bedömningen har gjorts att kontor (K) och bostäder (B) är användningar som 

kräver förhållandevis små förändringar och tillägg vilket är en förutsättning för att 

uppfylla kravet på att den särskilt beaktansvärda byggnaden som har särskilda 

kulturhistoriska och arkitektoniska värden fortsatt ska skyddas och bevaras. 

Byggnadens särskilda värden kommer att skyddas och får inte förvanskas. 

Rivning av byggnaden kommer vara förbjudet. Varsam ombyggnad respektive 

varsamma tillägg med komplementbyggnader kommer kunna genomföras på ett 

sätt så att både byggnadens och bebyggelsemiljöns befintliga karaktärsdrag 

respekteras och tillvaratas. Hänvisning till rubrik Skydds- och varsamhets- 

bestämmelser nedan). Därmed kan byggnaden skyddas och bevaras långsiktigt. 

 
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

mailto:kommun@hagfors.se


Sammanträdesdatum Sida 27/41 

Protokoll 2021-12-14 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 26305SE 

 

 

 

Därutöver ger kombinationen (KB) önskvärd flexibilitet att anpassa utrymmen 

med hänsyn till rådande efterfråga över tid. Fastighetsägaren kommer att kunna 

fortsätta bedriva kontorsverksamhet och att bygga om till bostadslägenheter. I 

lågkonjunktur kan t ex intäkter från eventuell uthyrning bidra till att trygga 

utgifter för drift, underhåll och vård av den särskilt värdefulla byggnaden. Det 

minskar också risken att byggnaden kommer stå oanvänd eller tom. 

 
Skydds- och varsamhetsbestämmelser 

Ett av planens syften är att skyddsbestämmelse (q) i gällande plan överförs till 

den nya planen. Ställningstagandet görs att Gula villans kulturvärde fortsatt ska 

skyddas. Vi anser att det är rimligt att det skydd som idag finns för Gula villan i 

gällande plan ska överföras till det nya planförslaget men motsvara den 

utformning som tillämpningen av dagens aktuella lagstiftning kräver. 

 En separat skyddsbestämmelse (q) om förbud mot förvanskning har införts 

med lydelsen: Byggnadens karaktär med avseende på volym, proportioner, 

indelning, material och materialbehandling, färgsättning samt 

detaljeringsgrad ska bevaras. 

 En separat bestämmelse (r1) om förbud mot rivning av byggnaden har införts 

med lydelsen: Byggnaden får inte rivas. 

 En separat varsamhetsbestämmelse (k) har införts med lydelsen: 

Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Underhåll och ändringar ska utföras 

varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden 

tas tillvara. Fasader ska vara av trä med liggande slät panel på de två nedre 

våningarna respektive stående panel på den övre våningen samt målas i en 

ljus och för byggnaden tidstypisk kulör. Taktäckning ska vara tvåkupigt 

lertegel. Fönster ska till form, material, indelning, proportioner och 

detaljutförande vara lika befintligt. 

För ställningstagandet finns stöd i en rad olika dokument: 

 Dels i utpekandet av Gula villan i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 

 Dels i bebyggelseinventeringen från 1978 där byggnaden utpekats som 

särskilt värdefull. 

 Dels i gällande plan från 1994, i vilken Gula villan redan idag omfattas av 

skyddsbestämmelse (q) som anger att byggnaden inte får rivas. Bestämmelsen 

motsvaras i dagens aktuella lagstiftning dels av bestämmelsen Förbud mot 

förvanskning (q) och dels av bestämmelsen Förbud mot rivning (r). 

 Dels i plan- och bygglagen som ska tillämpas vid planläggning och 

utformning av detaljplaner. 

- PBL kap 4 § 2 anger att: I en detaljplan får kommunen i fråga om 

byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för att följa 

kraven på varsamhet enligt 2 kap 6 § tredje stycket och 8 kap 17 och 18 

§§. Hänvisning till plankartan, varsamhetsbestämmelse (k). 
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- PBL kap 4 § 16 punkt 3 anger bl. a: I en detaljplan får kommunen 

bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk som 

avses i PBL kap 2 § 6 tredje stycket samt PBL kap 8 § 13. Hänvisning till 

plankartan, skyddsbestämmelse om förbud mot förvanskning (q). 

- PBL kap 4 § 16 punkt 4 anger bl. a: I en detaljplan får kommunen 

bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning 

enligt PBL kap 8 § 13, inte får rivas. Hänvisning till plankartan, 

bestämmelse om förbud mot rivning (r1). 

- PBL kap 2 § 6 anger bl. a att vid planläggning ska hänsyn tas till stads- 

och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 

för en god helhetsverkan. Vidare anges att vid planläggning ska 

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 

ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 

tillvaratas. 

- PBL kap 8 § 13 Förbud mot förvanskning anger bl. a: En byggnad som är 

särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

 Dels i Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad från 1998 som dock är 

inaktuell men anger att det finns utvecklingsmöjligheter vid Gula villan och 

Triangelgården för mindre kompletteringsbebyggelse samt att det är angeläget 

att följa upp stilen i de befintliga husen och miljön. 

Det bedöms inte föreligga grunder för ersättningsanspråk i och med att skydds- 

bestämmelse (q) som omfattar förbud mot rivning redan är införd i gällande plan. 

Hänvisning till PBL kap 5 §§ 26, 28 samt kap 14 §§ 7, 10, 12). Fastighetsägaren 

är genom köpet av Brage 10 införstådd med vad gällande plan innebär och är 

dessutom själv beställare till den nya planen och har så att säga redan i praktiken 

godkänt skyddsbestämmelserna (q) och (r1) och varsamhetsbestämmelse (k) då 

skyddet överförs från den gamla till nya planen. För att säkerställa att ett 

antagande av planen inte ger fastighetsägaren rätt till ersättning, kan ett tillägg i 

gällande avtal mellan Hagfors kommun och fastighetsägaren Brage 10 göras. 

 
Möjligheter att uppfylla gällande bullerkrav  

Brage 10 kommer inte att få användas för permanent boende om inte detaljplanen 

säkerställer att det är möjligt att bygga bort risker för störningar och olägenheter 

på grund av buller från trafik. Detaljplanen måste således säkerställa att det inom 

användningsområde (B) är möjligt att bygga om till bostadslägenheter med 

lämpliga storlekar och utformningar som uppfyller gällande bullerkrav. 

När en ny detaljplan tas fram kan man inte utgå från att befintlig byggnad står 

kvar i all framtid. Detaljplanen medger så att säga en byggrätt för en framtida 

byggnad och måste därför säkerställa det Förordning (2015:216) om trafikbuller 

vid bostadsbyggnader med de ändringar som trädde ikraft 1 juli 2017 (2017:359) 
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anger för nybyggnation. Vid ändrad användning och ombyggnad till bostäder 

gäller kravet att minst ett bostadsrum ska förläggas mot en fasadsida där 

ekvivalent ljudnivå 55 dB(A) ej överskrids/respektive maximal ljudnivå 70 dB(A) 

ej överskrids mellan klockan 22.00 - 06.00. Till varje bostadslägenhet ska höra en 

balkong, enskild uteplats eller gemensam uteplats där maximal ljudnivå 70 dB(A) 

ej får överskridas mellan klockan 06.00-22.00. 

Om bullernivåerna överskrids (i fasad, balkong, enskild uteplats eller gemensam 

uteplats) ska åtgärder kunna vidtas som reducerar störningar från trafikbuller. 

Exempel på åtgärder kan t ex vara att; 1) ändra hastigheter eller införa 

tidsreglering som begränsar bullret från trafiken eller 2) utforma detaljplanen med 

egenskapsområden och planbestämmelser som möjliggör att skydd mot störningar 

kan uppföras eller 3) anordna en gemensam uteplats i ett lämpligt läge och på ett 

sätt så maximal ljudnivå 70 dB(A) ej överskrids på uteplatsen. 

Det kan visa sig bli olämpligt att förse byggnadens balkonger med 

störningsskydd, framför allt om de utformas så skyddsbestämmelsernas syfte 

motverkas. Då kan det vara lämpligare att anordna en gemensam uteplats i 

lämpligt läge där bullerkraven kan uppfyllas utan eller med störningsskydd. 

Därför har vi i planen möjliggjort att en gemensam uteplats och störningsskydd 

kan anordnas inom korsmark där det inte upplevs negativt för stadsbilden. 

 En separat egenskapsbestämmelse om skydd mot störningar (m1) har införts 

(på plankartan inom korsmark) med lydelsen: Varje bostad ska ha en uteplats, 

gemensam eller privat, i anslutning till bostaden där 50 dB(A) ekvivalent och 

70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids. 

 
Övrig utformning (PBL kap 2 §§ 5 och 6) 

Med hänsyn till stadsbildens karaktär och tomtens begränsade geotekniska 

förutsättningar, har begränsningar av markens nyttjande införts i hela planområdet 

(undantaget befintlig byggrätt). Bedömningen görs att det inte krävs någon 

ytterligare geoteknisk utredning. 

Stadsbilden: Planen eftersträvar att bibehålla en stadsbild med sammanhållet 

helhetsuttryck och enhetlig karaktär, byggnadsstil, material och färgsättning. 

Bestämmelser om utformning (f) har införts inom korsmark. 

Geotekniska förutsättningar: Läget norr och öster om befintlig byggnad är det 

enda lämpliga för att uppföra komplementbyggnader eftersom marken här har 

bedömts ha den erforderliga stabilitet som krävs (PBL kap 2 § 5). 

 Egenskapsområdet med prickmark anger: Marken får inte förses med 

byggnadsverk. 

 Egenskapsområdet med korsmark anger: Marken får endast förses med 

komplementbyggnad. 

 Utnyttjandegraden (e) har bestämts: Största sammanlagda byggnadsarea för 

komplementbyggnader är 100 kvadratmeter. 
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 Inom redovisad byggrätt för bostadshus (B) har höjd på byggnadsverk 

bestämts. Egenskapsbestämmelse (h1) anger: Högsta nockhöjd är 10 meter 

över angivet nollplan. 

 Inom redovisad korsmark (för komplementbyggnad) har höjd på 

byggnadsverk bestämts. Egenskapsbestämmelse (h2) anger: Högsta nockhöjd 

på komplementbyggnad är 3 meter över angivet nollplan. 

 
HAGFORS KOMMUNS SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Överensstämmelse med gällande plan, plan- och bygglagen, översiktsplanen, 

program, strategier och miljömål 

Gällande plan från 1994 möjliggjorde att Gula villan kunde räddas undan ett hot 

om rivning och istället förses med ett långsiktigt skydd som omfattar förbud mot 

rivning. Så här i efterhand, drygt 30 år efter rivningshotet, kan man konstatera att 

gällande plan också haft stor betydelse för att stadsbilden kunnat bibehållas. 

Hagfors kommun gör en liknande bedömning idag. 

Det bedöms vara lämpligt att införa användning (KB) för kontor och bostäder. 

Byggnaden har goda förutsättningar att byggas om till bostadslägenheter som kan 

ges lämpliga storlekar och utformningar så att gällande bullerkrav uppfylls. 

Det är rimligt att överföra skyddsbestämmelse (q) i gällande plan till den nya 

planen, men med de motsvarigheter som aktuell lagstiftning kräver; d.v.s. en 

separat bestämmelse (q) om förbud mot förvanskning, en separat bestämmelse 

(r1) om förbud mot rivning samt en separat varsamhetsbestämmelse (k) som 

säkerställer att underhåll, ändringar och tillägg (t ex ombyggnader och 

komplementbyggnader och störningsskydd) kan göras varsamt så Gula villans 

karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

Rekommendationerna i Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad har följts. 

Stadsbildens sammanhållna helhetsuttryck och enhetliga karaktär i byggnadsstil, 

material och färgsättning bibehålls. Över hela planområdet (undantaget byggrätt 

KB) införs prickmark och korsmark som begränsar markens nyttjande. Planen 

medger endast byggrätt för komplementbyggnader inom korsmark. 

Planen bidrar till att stimulera centrummiljön och ge mer liv åt stadsmiljön. 

Kombinationen (KB) ger flexibla möjligheter att anpassa utrymmena med hänsyn 

till rådande efterfråga över tid. Fastighetsägaren kan fortsätta bedriva 

kontorsverksamhet och samtidigt bygga om till bostadslägenheter. Byggnaden har 

tidigare rymt två tjänstemannabostäder så det vore passande att återigen bli bostad 

om kontor inte längre skulle vara aktuellt. I och med att ett antal lägenheter för 

stadigvarande boende kan tillskapas möjliggörs inflyttning och omflyttning. I 

lågkonjunktur kan t ex intäkter från eventuell uthyrning bidra till att trygga 

utgifter för drift och underhåll av den särskilt värdefulla byggnaden. Det minskar 

risken att byggnaden kommer stå tom och oanvänd mitt i centrala Hagfors. 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med den inaktuella Hagfors översiktsplan 

2000 och Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998 samt intentionerna i 
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pågående översiktsplanearbete, det regionala kulturmiljöprogrammet Ditt 

Värmland 209 Hagfors, bebyggelseinventeringen från 1975-78 och Hagfors 

kommuns bostadsförsörjningsprogram 2017-2027. Planen bedöms ha fått en 

lämplig utformning som är förenlig med bestämmelserna i PBL kap 2 § 6, och är 

utformad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden och 

intresset av en god helhetsverkan. Behovet av framtida förändringar och tillägg 

kan tillgodoses. Ombyggnad och tillägg (komplementbyggnader) kan genomföras 

varsamt så befintliga karaktärsdrag respekteras och tas tillvara. 

Detaljplanen är ett litet men betydelsefullt steg på vägen mot att vända den 

negativa befolkningsutvecklingen i kommunen och bidrar till att uppfylla 

Hagforsstrategins mål 2 - Hagfors kommun som plats att bo och leva på samt mål 

1 - att befolkningsutvecklingen ska vara positiv. Planen bidrar även till att 

uppfylla de nationella miljömålen om God bebyggd miljö. Ett genomförande av 

planen innebär att ett av Hagfors äldsta och mest traditionsrika trähus med 

särskilda värden fortsatt kommer att skyddas och bevaras långsiktigt för 

kommande generationer. Det har bedömts vara viktigt för att stärka 

Hagforsbornas identitetskänsla och stolthet över bruksortsmiljön. 

 
Samrådsskedet 

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ska ge 

möjlighet till insyn och påverkan. Församråd med Länsstyrelsen hölls 2021-09-29 

då planens syfte, intentioner, avgränsning och undersökning om betydande 

miljöpåverkan stämdes av. Plan- och bygglagens kap 5 §§ 11-17, anger hur 

samråd ska gå till. Under samrådet prövas planförslagets lämplighet med hänsyn 

till gällande lagstiftning. Kommunen ska redovisa förslaget, skälen för förslaget, 

det planeringsunderlag som har betydelse och hur kommunen avser att handlägga 

förslaget. Samrådstiden ska vara minst tre veckor. Underrättelse om samråd 

skickas till berörda myndigheter och samrådskrets. Inbjudan till samråd skickas 

till företrädare för allmänheten enligt kommunens lista. Kungörelse om samråd 

annonseras i Veckobladet och på Hagfors kommuns hemsida www.hagfors.se 

samt på Stadshusets anslagstavla. Samrådshandlingarna läggs ut på hemsidan och 

sätts upp på Stadshuset. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse med de 

skriftligen inkomna yttrandena och Hagfors kommuns svar på hur synpunkterna 

bör beaktas samt förslag på hur planen bör bearbetas till granskningshandlingar. 

Tidigare beslut 

 Beslut om planbesked § 40, 2021-06-01. 

 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteskrivelse beslut om samråd 2021-12-07 (denna). 

2. Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2021-11-22. 

3. Planbeskrivning 2021-11-17. 
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4. Plankarta med grundkarta 2021-11-22. 

5. Fastighetsförteckning med utpekad samrådskrets 2021-11-25. 

Övriga dokument (kan begäras ut) 

1. Ditt Värmland 209 Hagfors (Länsstyrelsens regionalt kulturmiljöprogram). 

2. Trafiknätsanalys (med beslut Ks § 28 2000-03-14). 

3. Beslut Kommunfullmäktige § 87, 2019-09-30 (att ej aktualitetsförklara 

översiktsplan 2000). 

4. Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998. 

5. Bebyggelseinventeringen 1975-1978 (utdrag). 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna Undersökning om betydande 

miljöpåverkan upprättad 2021-11-22 i enlighet med plan- och bygglagen kap 5, § 

11a, samt att godkänna samrådshandlingar tillhörande Förslag till Detaljplan för 

Brage 10, Hagfors kommun, i enlighet med plan- och bygglagen kap 5, §§ 11-17 

(2010:900 t.o.m. SFS 2021:788) samt att samråd kan inledas. 

 
Beslutet skickas till: 

jan@nestas.se 

adam@klara.se 

miljo.bygg@hagfors.se 

hakan.finnkvist@hagfors.se 

louise.sjoholm@hagfors.se 

ricardo.archer@hagfors.se 

emil.florell@hagfors.se 

liisa.larsson@hagfors.se 

johannes.ainegren@hagfors.se 
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Dnr KS/2021:622 

 
§ 104 - Beslut om återtändning av gatubelysnings- 

stolpar 

Belysningsanläggningar har varit föremål för diskussion i många kommuner 

under många år och det råder olika inriktningar på hur man valt att arbeta med 

belysning på kommunala, statliga och enskilda vägar i landets olika kommuner. 

Inom Hagfors har det generellt varit viktigt att det ska finnas belysning där 

människor bor samt där det utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms tryggare 

med belysning än utan, t.ex. vid vissa korsningar och busshållplatser. Barn och 

ungas skolväg har även i arbetet med belysning ansetts vara prioriterad. 

Dock har man från period till period haft behov av att effektivisera med hänsyn 

till rådande ekonomiska förutsättningar och redan 2003 antogs riktlinjer av 

dåvarande tekniska utskottet där ambitionen var att glesa ut och minska antalet 

belysningspunkter. 

Sedan dess har ett flertal beslut om släckning och rasering fattats på såväl politiskt 

som tjänstemannanivå, i vissa fall saknas dokumentation helt. Många av de 

anläggningar som har släckts, särskilt vid statlig väg har raserats men i nuläget 

bedöms det finnas ca hundra stolpar kvar som omfattas av någon form av beslut 

om nedsläckning men där stolpen av olika anläggningar inte raserats. 

Inom ramen för driftbudget 2022 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 100 

000 kronor per år inom samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet i syfte att 

långsiktigt verka för att de stolpar som har släckts med fortfarande finns kvar ska 

kunna tändas upp på nytt. 

Vilka åtgärder som krävs för respektive anläggning är olika, för en del 

anläggningar är det en relativt liten insats att återtända de släckta 

belysningsstolparna medan andra anläggningar kräver mer planering och större 

investering. 

För att tillgodose önskemålet om att successivt tända upp de stolpar som 

fortfarande finns kvar föreslår avdelningen att samtliga tidigare beslut om 

nedsläckning av de berörda anläggningarna skall anses vara upphävt och att detta 

beslut om återtändning ersätter de besluten oavsett vart i organisationen de 

fattats. 

Vidare föreslås avdelningen att verksamheten får i uppdrag att planera och 

prioritera återtändningen så att det kan genomföras så smidigt som möjligt, till 

exempel i samband med andra projekt i området eller vid rondering. 

I det fall verksamheten har behov av investeringsmedel för att kunna verkställa en 

återtändning och det inte bedöms rymmas inom verksamhetens ordinarie 

underhållspott kommer behovet av åtgärden att lyftas upp inom ramen för 

kommunens investeringsbudget för det kommande år som då blir aktuellt. 
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Lista över anläggningar som berörs 

 
Adress/Gata 

Totalt 

antal stolpar 

Antal 

släckta 

Gustavsfors - väster om landsvägen 

Genomfart (TRV-väg) 

 
63 

 
9 

Tallhult 47 4 

 
Ämtbjörk 

 
37 

 
7 

Hornnäs 49 2 

 
Hara 

 
59 

 
14 

 
Byn 

 
46 

 
4 

Basterud 43 4 

 
Bergsäng 

 
117 

 
8 

Uddeholmsvägen 

Gökvägen 

Orrspelsvägen 

Hoggstervägen 

Hedvägen 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

11 

Graningevägen 

Kanalvägen 

Ringvägen 

Magasinvägen 

 

 

 

125 

 

 

 

12 

Björkbacken 54 2 

Stjärnsfors 28 5 

LV 246 (norr om rondellen) 29 29 

 
Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-12-08. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befintliga anläggningar som har släckts ned skall 

återtändas. Tidigare beslut om nedsläckning av dessa anläggningar skall med 

detta beslut anses vara upphävda från och med att detta beslut vinner laga kraft. 
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Vidare ges samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att löpande verkställa 

beslutet allt eftersom så medges inom verksamhetens ordinarie arbete med 

belysningsanläggningar. 

Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till: 

GVA-chef Emil Florell 

Driftledare Malin Skoog 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 
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Dnr KS/2021:20 

 
§ 105 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2021-12-14 

KS2021:5211, Granskningsutlåtande 2021-11-17, KS/2018:187, Sändlista 

KS2021:5212, PB Gustavagården Antagande 2021-11-17, KS/2018:187, Sändlista 

KS2021:5213, Underrättelse inför antagande, KS/2018:187, Sändlista 

KS2021:5214, Bilaga till granskningsutlåtande DP Gustavagården, KS/2018:187, 

Sändlista 

KS2021:5215, PK Gustavagården Antagande_2021-11-17 A3, KS/2018:187, Sändlista 

KS2021:5216, Underrättelse inför antagande av Förslag till detaljplan för 

GUSTAVAGÅRDEN (Geijersholm 1:9 och del av 1:37) i Hagfors kommun, 

KS/2018:187, Sändlista 

KS2021:5427, Begäran om information avseende kommunens arbete enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), KS/2018:290, MSB 

KS2021:5177, Yttranden Renovering av bro i Gustavsfors, KS/2019:522, Vänersborgs 

tingsrätt 

KS2021:5129, Aktbilaga 63 målnr 2762-20, KS/2020:351, Vänersborgs Tingsrätt, 

Miljödomstolen 

KS2021:5130, Aktbilaga 64 målnr 2762-20, KS/2020:351, Vänersborgs Tingsrätt, 

Miljödomstolen 

KS2021:5131, Aktbilaga 62 målnr 2762-20, KS/2020:351, Vänersborgs Tingsrätt, 

Miljödomstolen 

KS2021:5132, Aktbilaga 60 målnr 2762-20, KS/2020:351, Vänersborgs Tingsrätt, 

Miljödomstolen 

KS2021:5133, Aktbilaga 65 målnr 2762-20, KS/2020:351, Vänersborgs Tingsrätt, 

Miljödomstolen 

KS2021:5301, Vänersborgs TR M 2762-20 Aktbil 68, KS/2020:351, Vänersborgs 

Tingsrätt, Miljödomstolen 

KS2021:5403, Förhandlingsordning huvudförhandling 2021-11-30, Lilla Ullen, mål M 

2762-20, KS/2020:351, Vänersborgs tingsrätt 

KS2021:5404, Förhandlingsordning huvudförhandling 2021-12-01, Västra Görsjön och 

Östra Görsjön, KS/2020:353, Vänersborgs tingsrätt 

KS2021:5405, Fortums svar komplettering Västra och Östra Görsjön, M 1544-20, 

KS/2020:353, Vänersborgs tingsrätt 

KS2021:5154, Ärende: Svar på remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till 

åtgärdsprogram för regeringens prövning, KS/2020:530, Regeringskansliet 

KS2021:5156, M2021/00984 Ärende: Svar på remiss avseende Vattenmyndigheternas 

förslag till åtgärdsprogram för regeringens prövning - undertecknat, KS/2020:530, 

Regeringskansliet 

KS2021:5406, Anbud Naturskyltar, KS/2020:548, Sändlista 
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KS2021:5136, Aktbilaga 48 målnr 4259-20, KS/2020:561, Vänersborgs tingsrätt 

KS2021:5137, Aktbilaga 47 målnr 4259-20, KS/2020:561, Vänersborgs tingsrätt 

KS2021:5222, Bil 1 Undersökningar i Värmullen åren 2018-2021, KS/2021:104, 

Klarälvens Vattenråd 

KS2021:5223, Bil 6 Tåsan- ansökan om LOVA-medel, KS/2021:104, Klarälvens 

Vattenråd 

KS2021:5224, Bil 4 Redovisning av Fämtanprojektet till VR styrelse, KS/2021:104, 

Klarälvens Vattenråd 

KS2021:5225, Bil 5 Delrapportering Hyn Lst Dnr 501-4149-2021, KS/2021:104, 

Klarälvens Vattenråd 

KS2021:5226, Bil 2 begäran om förlängning Blysjöprojektet, KS/2021:104, Klarälvens 

Vattenråd 

KS2021:5227, Bil 3 Delrapportering Musån Lst Dnr 501-9691-2020, KS/2021:104, 

Klarälvens Vattenråd 

KS2021:5228, Kallelse styrelsemöte Klarälvens vattenråd 2021-11-29, KS/2021:104, 

Klarälvens Vattenråd 

KS2021:5217, Avtal avseende rapportering av uppgifter till avfallsregister, KS/2021:11, 

El-kretsen 

KS2021:5061, Adressändring Ä20211109-00541, KS/2021:17, Transportstyrelsen 

KS2021:5299, Tillstånd skyddsjakt Hagfors flygplats tom 20241231, KS/2021:17, 

Polisen, Bergslagen 

KS2021:5304, Beslut om flygprocedurer ESOH TSL 2021-3561, KS/2021:17, 

Transportstyrelsen 

KS2021:5305, Beslut TSL 2021-3561, KS/2021:17, Transportstyrelsen 

KS2021:5426, Beslut avseende begärd ersättning för infrastruktur CNS (kommunikation, 

navigation och övervakning) för tredje referensperioden (ersättningsår 2020-2024), 

KS/2021:17, Transportstyrelsen 

KS2021:5162, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej till vaccinationspass! 

KS/2021:232, personuppgift 

KS2021:5402, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej till vaccinationspass! 

KS/2021:232, personuppgift 

KS2021:5424, Hörsamma UNESCOs Deklaration från 2005 - nej till vaccinationspass! 

KS/2021:232, personuppgift 

KS2021:5060, Lekplatsbesiktning Nybovägen, Hagälven, Hagfors, KS/2021:3, Park- och 

Trädgårdskonsult 

KS2021:5062, Frågan till kommuner om risker och otrygghet vid busshållplatser, 

KS/2021:3, AFRY 

KS2021:5063, 2010 110 modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser 

på landsbygd, KS/2021:3, AFRY 

KS2021:5064, Fråga kring trafiksituationen vid Postvägen, Ekshärad, KS/2021:3, 

Euronics 
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KS2021:5157, Kallelse lantmäteriförrättning Omprövning av ledningsrätt för 

starkströmsledning Kalhyttan-Forshult, KS/2021:3, Lantmäteriet 

KS2021:5159, Kontrollrapport livsmedel - Vattenverket Gustavsfors, KS/2021:3, Miljö- 

och byggnämnden 

KS2021:5160, Kontrollrapport livsmedel - Sunnemo vattenverk, KS/2021:3, Miljö- och 

byggnämnden 

KS2021:5161, Beslut gårdsstöd 2021, KS/2021:3, Länsstyrelsen Värmland 

KS2021:5164, Den 8 juli 2021, KS/2021:3, Färingtofta Norra Ideell förening 

KS2021:5165, Vindkraftsföretag skadeståndsskyldigt för mänskligt lidande i Fransk 

domstol, KS/2021:3, Färingtofta Norra Ideell förening 

KS2021:5171, Önskemål om att kommunen ska förbättra tillfarten till fastigheten Hagfors 

Östra Skymnäs 1_49, KS/2021:3, personuppgift  

KS2021:5172, anslutningsväg3, KS/2021:3, personuppgift KS2021:5173, 

anslutningsväg1, KS/2021:3 personuppgift KS2021:5174, anslutningsväg2, KS/2021:3, 

personuppgift KS2021:5175, anslutningsväg4, KS/2021:3, personuppgift KS2021:5176, 

situationsplan med text, KS/2021:3, personuppgift 

KS2021:5178, Kontrollrapport livsmedel - Bellmansgårdens storkök, KS/2021:3, Miljö- 

och byggnämnden 

KS2021:5179, Ang. vattenavstängning på Björkbacken Uddeholm torsdag 18 november, 

KS/2021:3, personuppgift 

KS2021:5210, Anmälan om vattenverksamhet Lidsbron badplats, KS/2021:3, 

Länsstyrelsen Värmland 

KS2021:5218, Svar på önskemål om röjning längs Vanks/2021:3, personuppgift 

KS2021:5219, Avstängning vatten, Höje Solhem, KS/2021:3, personuppgift 

KS2021:5300, Önskemål om allmän dusch/bastu vid Uvån för vinterbadare, KS/2021:3, 

personuppgift 

KS2021:5306, Minnesanteckningar 16 nov 2021, Invasiva främmande arter (IAS), 

KS/2021:3, Miljösamverkan i Värmlands och Örebro län 

KS2021:5307, Kommunprofil inom folkhälsoområdet Hagfors 2021, KS/2021:3, Region 

Värmland 

KS2021:5308, Tillståndsansökan Uvanå badplats, KS/2021:3, Länsstyrelsen Värmland 

KS2021:5375, Inbjudan till Modellkoncept för jämställdhet 2022, KS/2021:3, SKR 

KS2021:5376, Uppmaning från Visita ang bokningar av bla julbord, KS/2021:3, Visita 

KS2021:5377, Information om arbete med tillgång på kemikalier för rening av 

dricksvatten och avloppsvatten, KS/2021:3, Livsmedelsverket 

KS2021:5378, Statistik utfärdade och betalda P-anmärkningar nov 2020-okt 2021, 

KS/2021:3, Transportstyrelsen 

KS2021:5379, Svar på Önskemål om bastu/dusch för utebadare, KS/2021:3, 

personuppgift  

KS2021:5380, Bekräftelse av anmälan vattenverksamhet, brygga vid Nedre Lid, 

Lidsbron, KS/2021:3, Länsstyrelsen Värmland 
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KS2021:5381, Bekräftelse av anmälan vattenverksamhet, brygga vid Uvån, Gatabadet, 

KS/2021:3, Länsstyrelsen Värmland 

KS2021:5382, Bekräftelse av anmälan vattenverksamhet, brygga vid Sundsjön, 

KS/2021:3, Länsstyrelsen Värmland 

KS2021:5383, Bekräftelse av anmälan vattenverksamhet, brygga vid Uvanå, KS/2021:3, 

Länsstyrelsen Värmland 

KS2021:5385, Bekräftelse mottagit regressfordran Ang skadenummer 32-5576-21 

Karléns väg, KS/2021:3, Länsförsäkringar 

KS2021:5407, Anläggningsåtgärd berörande Råda ga:1, Råda 1:168, KS/2021:3, 

Lantmäteriet 

KS2021:5438, Beslut förgröningsstöd 2021, 8105 Krks/2021:3, Länsstyrelsen Värmland 

KS2021:5439, Beslut slutbetalning kompensationsstöd, gårdsstöd 2021, KS/2021:3, 

Länsstyrelsen Värmland 

KS2021:5440, Intresseanmälan Bowlinghallen, KS/2021:3, personuppgift 

KS2021:5442, Svar enligt begäran avseende detaljplan för Cirkusplatsen Hagfors 

kommun, KS/2021:3, NWT 

KS2021:5446, Kallelse årsstämma 2021, KS/2021:3, Tömtevägens SFF 

KS2021:5479, Överblick av enkätfrågor PBTE 2021, KS/2021:3, Boverket 

KS2021:5480, Handledning till PBTE 2021, KS/2021:3, Boverket 

KS2021:5481, Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2021, KS/2021:3, Boverket 

KS2021:5163, Utökade aktivitetsmöjligheter - hoppbacke i Värmullsåsen, KS/2021:578, 

Värmlands skidförbund 

KS2021:5166, Inbjudan Förhandsinformation om remissförslag till smart 

specialiseringsstrategi för Värmland 29/11 och 6/12, KS/2021:579, Region Värmland 

KS2021:5182, Motion ang. tillgänglighet för dricksvatten i Hagfors kommun, 

KS/2021:580, Sverigedemokraterna Hagfors 

KS2021:5229, Presentation Stråkstudie GC-väg Uddeholm-Hagfors, KS/2021:585, Sweco 

KS2021:5230, Bilaga 2 - Planförutsättningar, KS/2021:585, Sweco 

KS2021:5231, Bilaga 1 - Geoteknik, KS/2021:585, Sweco 

KS2021:5232, Rapport Stråkstudie Gång- och cykelväg Uddeholm Hagfors, 

KS/2021:585, Sweco 

KS2021:5251, Ansökan om bidrag för renovering av toalett/skötrum, KS/2021:587, 

Föräldrakooperativet Bushuset 

KS2021:5303, Ansökan om bidrag till byte av ventilationsaggregat, KS/2021:590, 

Föräldrakooperativet Storken 

KS2021:5400, Missiv förslag till nationell plan remiss, KS/2021:604, Trafikverket 

KS2021:5401, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, 

KS/2021:604, Trafikverket 

KS2021:5408, Kommunens rapportering av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 

vatten, KS/2021:605, Vattenmyndigheterna 

KS2021:5409, Missiv återrapportering 2021-1730365163, KS/2021:605, 

Vattenmyndigheterna 
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KS2021:5410, Enkät i Word-format kommuner 2021-1935876843, KS/2021:605, 

Vattenmyndigheterna 

KS2021:5158, Orosanmälan för rasrisk Stjärnsforsvägen, Uddeholm, KS/2021:606, 

personuppgift  

KS2021:5444, Info om diarienummer, KS/2021:606, personuppgift  

KS2021:5441, MBL-protokoll, KS/2021:607, Kommunledningsutskottet 

KS2021:5425, Prioritera rätt - välj välfärden, KS/2021:608, personuppgift 

KS2021:5443, Skrivelse till kommunstyrelsen, KS/2021:608, personuppgift 

KS2021:5483, Skrivelse till kommunstyrelsen, KS/2021:608, personuppgift 

KS2021:5445, Aktförvaring av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - Grus och 

Makadam i Värmland AB bergtäkt på Östra Tönnet 1:172, KS/2021:609, Länsstyrelsen 

Örebro 

KS2021:5058, Protokoll efter utförd besiktning, Grinnemo 1:84, Kyrkhedens skola, 

KS/2021:95, Elektriska nämnden KS2021:5059, Besiktning slutförd, sporthallen 

Ekshärad, Grinnemo 1:188, KS/2021:95, Elektriska nämnden 

KS2021:5220, Protokoll efter utförd besiktning Hagfors 2:166, Valhall, KS/2021:95, 

Elektriska nämnden 

 
Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-11-08 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 
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Dnr 

 
§ 106 - Information 

Personalchef Felicia Weinberg informerade om 

 arbetet mot sjukskrivningar samt sjukstatistik januari-oktober 2021 

 

 
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm och GVA-chef Emil Florell informerade 

om 

 kommande beläggningsarbeten, nytt avtal från årsskiftet. 

 parkeringsytor i centrala Hagfors, personbilar, husbilar och tyngre fordon. 

 utbyggnad köket på ÄBC 

 ombyggnation Råda skola 

 ombyggnad Kyrkhedens skola 

 Stråkstudien gång- och cykelväg Hagfors-Uddeholm 

 

 
Kommunchef Richard Bjöörn informerade om: 

 coronaläget och de restriktioner kommunen nu följer 
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