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§ 43 - INFO: Utfallet av löneöversyn 2022 

Personalchef Felicia Weinberg informerade om löneöversynen både för 

budgeterade löneökningar samt riktade och extra satsningar. 
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Dnr KS/2022:179 

 
§ 44 - Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-april 2022 

Tusental kronor (tkr) Budget 
jan-april 

Redovisning 
jan-april 

Års- 
budget 

Års- 
prognos 

Kommunledningsutskott -39 457 -32 950 -119 999 -115 946 

 varav kommunlednings- 
avd. (KLA) 

-20 382 -12 586 -73 652 -68 799 

 varav samhällsbyggnads- 

 avd. (SBA) 

-19 075 -20 364 -46 347 -47 147 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA), 

januari-april 2022 

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 

Personalenheten -Den årliga redovisningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet har sammanställts och redovisats vid årets första Centralråd. En 

revidering av arbetsmiljöpolicyn är genomförd och antagen i politiken. En 

revidering av policy för representation och uppvaktningar har antagits och gäller 

fr.o.m. 1 mars. Riktlinjen för distansarbete är framtagen och gäller fr.o.m. 1 april. 

En revidering av samverkansavtalet är antaget av kommunstyrelsen och gäller 

fr.o.m. 17 januari. 

Medarbetarenkäten har genomförts under november och en sammanställning och 

redovisning av resultatet har gjorts, svarsfrekvensen låg på 89 %. 

Ett lönekartläggningssystem har upphandlats och används för att bl. a göra 

arbetsvärderingar och analyser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Samtliga fackförbund är nu färdig förhandlade och utbetalning av nya löner har 

gjorts under april månad för samtliga utom vårdförbundet samt som får sina nya 

lön utbetald under maj. 
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Utvecklingsenheten - Arbetet med projektplaneringen för införandet av ett 

intranät i kommunen har påbörjats. Plattformen har upphandlats och avtal har 

tecknats kring det. Tidsplanen är att ett intranät kan lanseras innan året är slut. 

Sedan kommer en stegvis utveckling att ske under kommande år. 

Kommunstyrelsens beslutade i mars om den fortsatta utvecklingen av våra cykel- 

och vandringsleder. Två nya vandringsleder, Åsenslingan och en rundslinga vid 

Värmlandsgården, ska uppgraderas så att de uppfyller kraven som s.k. 

Värmlandsleder. När det gäller fortsatt utveckling för cykelaktiviteter prioriteras 

området vid Värmullsåsen. 

Projektet kring obebodda hus är nu inne i den fasen där vi har kontakt med lokala 

föreningar och enskilda som har god kunskap om sina närområden. Därefter 

kommer direktkontakt att ske med personer som äger objekt som kan vara 

intressanta för att undersöka deras intresse. 

En årsplanering för årets kommande evenemang är framtagen och dialogen med 

andra berörda aktörer har påbörjats för att försöka utveckla aktiviteter 

tillsammans. En särskild diskussion har påbörjats kring Klarälvsloppet och 

möjligheten till utveckling framåt. 

Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen planeras den fortsatta 

centrumutvecklingen både utifrån vad ska göras konkret i närtid och hur vi formar 

en mer långsiktig vision för våra tätorter. Detta arbete ska också kommuniceras 

och ske i samverkan med andra berörda aktörer. 

Arbetet med beslutade åtgärder i Hagforsparken har också påbörjats. I första fasen 

planeras för ställplatser samt allmän uppstädning. En särskild återrapport utifrån 

tidigare givna uppdrag sker till kommunstyrelse i maj. 

 
Administrativa enheten - En planering för utbyte av kopiering/skrivarutrustning 

har påbörjats. En upphandling har genomförts och nuvarande avtal löper ut i april 

år 2022. Utbytet planeras att verkställas under september månad år 2022. 

Senareläggningen är föranledd av leveransproblem utifrån rådande världsläge 

kring pandemi och Ukrainakris. 

En översyn av den fysiska säkerheten i form av en alternativ uppkoppling mot 

internet vid skada på befintlig uppkoppling. En beställning har gjorts och leverans 

är planerad till 2022-06-27. 

Revidering av informationssäkerhetspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2021- 

12-21 och ska kompletteras med en översyn av befintliga riktlinjer för användare 

som kommer att tas upp i Centralrådet 2022-05-12 för vidare beredning i 

kommunstyrelsen. 

Förberedelser med möten och planering inför 2022-års val till riksdag, region och 

kommun har påbörjats och ett inledande arbete har påbörjats med bemanning av 

de funktioner som krävs för genomförandet. Administrativa enheten 

prognostiserar för en budget i balans för år 2022. 
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Ekonomienheten - Perioden har präglats av bokslutsarbete avseende 2021 samt 

av budgetarbete för 2023. På helår bedöms budget i balans. 

 
Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental kronor 
(tkr) 

Budget 
jan- 

april 

Redovisning 
jan-april 

Årsbudget Årsprognos 

Kommunfullmäktige och 
    

Kommunstyrelse 996 1 051 2 985 2 985 

Partistöd 123 0 371 371 

Revision 192 138 568 568 

Kommunledning och 
gemensam administration 

7 998 7 874 23 953 23 953 

Gemensamma verksamheter 
och 

    

Servicefunktioner 4 061 3 316 12 177 12 177 

Föreningsstöd och övrigt stöd 1 247 651 3 489 3 489 

Näringslivsutveckling inkl. EU- 
projekt 

766 563 2 290 2 290 

Information, marknadsföring, 
turism 

367 350 1 108 1 108 

Räddningstjänst 3 625 3 496 10 805 10 805 

Anslag för oförutsedda behov 7 0 249 249 

Jämförelsestörande kostnad 1 000 -4 853 3 000 -1 853 

Reserverat till löneökning 0 0 12 657 12 657 

Totalt 
kommunledningsavdelningen 

20 382 12 586 73 652 68 799 

Sammanfattning 

För perioden januari-april 2022 redovisar KLA 12 586 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 7 796 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

överskott mot budget på 4,9 mkr. Största orsaken till den positiva helårsprognosen 

samt det positiva utfallet för perioden är att kommunen blivit kompenserade för 

extra sjuklönekostnader om totalt 4,9 mkr för perioden december 2021 till och 

med mars 2022. Den från staten beslutade tidsperiod när staten skulle kompensera 

för extra höga sjuklönekostnader är därmed över. Något beslut om ytterligare 

förlängning av perioden finns inte. Kostnader för avskrivning och internränta är 
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fördelat under mars månad varför årsbudgeten ökade med 8,3 mkr och interna 

kostnader för lokaler samt städ fördelades ut under april vilket ytterligare ökade 

budgetramen med 2,7 mkr. 

Årsbudgetramen per 2022-04-30, för KLA är 73 652 tkr. Prognos för helår är 68 

799 tkr d.v.s. 4,9 mkr lägre nettokostnader än budgeterat. 

 
Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen (SBA) 

januari-april 2022 

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 

Fastighet - Verksamheten följer plan, men vi har fortsatt kostnader för moduler i 

Råda som ej är budgeterat, detta påverkar då resultatet negativt. Vi tampas även 

med höga elkostnader, samt kostnader som ej budgeterats, t.ex. skadegörelse och 

vakanta platser på äldreboende. Detta bidrar till ett negativt resultat för 

verksamheten. 

Tillbyggnad av Råda skola 4-6 har påbörjats. Projektet för ombyggnation av 

ÄBC, ny entré Biblioteket, lärcenter och utbyggnad av köket pågår och beräknas 

vara klart under sommaren 2022. Utredning av skollokaler på Kyrkhedens skola 

pågår och beräknas vara klar under sommaren 2022. Renovering samt 

tillgänglighetsanpassning på förskolan Prästkragen i Råda pågår. 

 
GVA - Trots svåra väderförhållanden har verksamheten klarat av att sköta 

vinterväghållningen enligt budget. På grund av vädret har verksamheten behövt 

jobba med vinterväghållning även i april, och övriga delar av verksamheten är 

därför något försenade. 

I april har årets säsongsarbetare påbörjat sina tjänster, och arbetet med att 

iordningställa lekplatser och utemiljöer har påbörjats. Arbetet med investering- 

och underhållsprojekt påbörjas under våren. 

Den nya taxan för grävning i allmän mark har gett en liten ekonomisk effekt på 

kort sikt, och kommer påverka verksamheten positivt långsiktigt. 

Inom GVA-verksamheten finns två vakanta tjänster som projektledare, varav en 

med inriktning mot gata. Dessa tjänster har verksamheten inte lyckats rekrytera. 

Detta medför större arbetsbelastning för alla medarbetare inom GVA. För att 

 
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 9/33 

Protokoll 2022-05-31 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 40094SE 

 

 

 

klara av drift och projekt under 2022 kommer verksamheten ta hjälp av konsulter 

i större utsträckning. 

 
Serviceenheten - Måltidsverksamheten ligger över budget. Saknas fakturor som 

gäller livsmedel och det är på livsmedelskontot som man ligger mest över budget, 

ca 230 tkr. Inför februari månad fick man aviserat prishöjningar på 

livsmedelsavtalet med i genomsnitt 9 %. Denna höjning börjar bli kännbar. På 

närproducerat nötkött och köttfärs så ligger ökningen på mellan 12 -15 %. 

Fr.o.m. maj månad kommer ytterligare prisökningar på livsmedel. Det har varit 

många sjuka under perioden och enbart sjuklönekostnaden uppgår till 142 tkr. 

Saknas även intäkter. I dagsläget ligger måltidsverksamhetens över budget med ca 

300 tkr. 

Även lokalvården ligger över budget. Har varit många sjuka och verksamheten 

har inte kunnat få tag på vikarier utan har köpt lokalvård istället. 

Sjuklönerna under perioden har varit 145 tkr och man ligger över på kontot köp 

av lokalvård med 163 tkr. Lokalvården ligger dagsläget över budget med ca 110 

tkr. 

 
Flyget - Verksamheten har en avvikelse på 260 tkr för perioden Jan-April 2022. 

Linjefarten flygs sedan 21 januari enligt ordinarie tidtabell, dock så är det inte 

bokat än på alla flighter vilket medför minskade intäkter flygplatsavgifter. 

Personalförändringar i flygplatsens ledningsfunktion kommer ske framöver vilket 

kan medföra fördyrade kostnader avseende konsulttjänster/myndighetsavgifter. 

Rekrytering av personal pågår. 

1 st beg. betesputs har köpts in under april för effektivare klippning av stråkytor 

runt rullbanan. Beslut från trafikverket har tagits och Hagfors Airport tilldelas 430 

tr. betalas ut prel. i maj-22. 

 
Miljö- och byggenheten - Verksamheten följer plan men är fortsatt 

underbemannade. På miljö- och hälsoskydd är verksamheten kraftigt 

underbemannade dels på grund av tjänstledighet där vikarie inte är tillsatt och dels 

då de två nyrekryterade miljö- och hälsoskyddsinspektörerna ännu inte börjat. 

Situationen kommer att vara fortsatt ansträngd när befintliga resurser även 

kommer ansvara för introduktion av de nya medarbetarna. 

Under perioden januari tom april har det till miljö- hälsoskydd och livsmedel 

inkommit 77 anmälningar och ansökningar samt 43 tillsynsärenden. Vidare 

har har 46 bygglovsansökningar och 14 anmälningar inkommit samt 2 

ansökningar om strandskyddsdispens. 

Ett arbete pågår också med att följa upp och avsluta äldre ej avslutade ärenden. 

Arbetet har hittills resulterat i 26 avslutade ärenden. 

Inom Alkohol och tobak har 3 inspektioner genomförts under perioden och utöver 

dessa har 7 ärenden eller anmälningar inkommit. 1 ärende med 13 st Inre tillsyn. 
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Verksamheten har 39 pågående klagomålsärenden. 

Den 1 augusti träder ännu en ny lag ikraft, Lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Kommunerna kommer i denna lagstiftning ha ansvar för handläggning för 

anmälan och för sedvanlig tillsyn. Idag omfattar miljö- och byggkontorets ansvar 

områdena alkohol, tobak, och receptfria läkemedel. Det nya ansvarsområdet om 

tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer väl ihop med miljö- byggkontoret 

befintliga ansvar och miljö- och byggnämnden kommer att göra en skrivelse till 

kommunfullmäktige och begära ansvaret att även inom detta område hantera 

anmälningar och tillsyn vilket bedöms kunna ske inom ramen för befintliga 

resurser. 

 
Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA - På VA-enheten finns en vakant tjänst som projektledare som lyckats kunnat 

rekryteras. Som en tillfällig lösning tar enheten hjälp av konsulter för att klara av 

drift och projekt. För att ersätta en pensionsavgång har enheten påbörjat 

rekrytering av en trainee-tjänst, där tanken är att en person ska få lära sig arbetet 

under ett år för att sedan erbjudas fast anställning. 

Under årets första månader har några projekt pågått, bl.a. nyläggning av 

råvattenledning till Ullens vattenverk, utbyte av vattenledning i Sunnemo och 

anslutningar i Mjönäs. VA-enheten har även arbetat med miljörapportering för 

reningsverk, framtagande av VA-plan, tillståndsansökan för vattenuttag, 

driftoptimering av Lappkärrs reningsverk samt löpande arbete med underhåll av 

VA-ledningar, pumpstationer och VA-verk. 

Inga större driftstörningar på ledningsnät eller VA-verk har inträffat under 2022. 

 
Avfall - Införande av källsortering av matavfall pågår. Verksamheten beräknar att 

alla villor för permanentboende ska kunna erbjudas källsortering av matavfall 

efter sommaren. Under hösten ska de första verksamheterna och flerfamiljshusen 

erbjudas källsortering av matavfall. 

Under året kommer enheten arbeta för att uppdatera sluttäckningsplanen för 

Holkesmossens samt att inventera renhållningsabonnemang och optimera 

körlistor för sophämtning och slamtömning. 

Ny upphandling av förbränning av kommunalt avfall har påbörjats. Nytt avtal ska 

gälla från årsskiftet. 

Arbete med ny avfallsplan och uppdaterade lokala föreskrifter pågår. Utställning 

av förslaget till renhållningsordning ska ställas ut i maj. 
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Ekonomiskt resultat 
 

Budget per 
jan-april 

Redov. jan- 
april 

Års- 
budget 

Prognos 
helår 

Verksamheter, tusental 
kronor 

    

Samhällsbyggnadschef 5 246 6 316 9 548 9 548 

 varav Flygplatsen 2 758 3 019 3 191 3 191 

Fastighetsförvaltning 3 919 5 515 11 378 12 178 

GVA-chef Avgift- och 
Skattefinansierat 

7 977 6 815 22 067 22 067 

 varav Avfall 219 166 0 0 

 varav VA 176 -370 0 0 

 varav Gata/Park 5 862 5 452 16 668 16 668 

Serviceenheten 405 522 272 272 

 varav Kost 258 260 201 201 

 varav Städ 147 262 71 71 

Miljö- och Byggenheten 1 528 1 196 3 082 3 082 

Totalt 
samhällsbyggnadsavd. 

19 075 20 364 46 347 47 147 

 
Sammanfattning 

Resultatet för perioden är cirka 1,3 Mkr över budget. Detta beror dels på ökade 

priser på livsmedel, drivmedel och material. På fastighetsenheten finns 

obudgeterade kostnader, t.ex. skadegörelse och modulhyra. Dessa fördyrningar 

kan komma att ha påverkan på verksamhetens resultat både på kort och långsikt. 

På grund av de oförutsägbara prisförändringarna som skett under våren och som 

med största sannolikhet kommer fortsätta är prognosen för året väldigt osäker. 

 
Förslag till åtgärder 

Med anledning av de fördyrningar som skett och som förväntas så kommer 

verksamheterna att behöva vara återhållsamma, i syfte att minimera ett negativt 

resultat. Några specifika åtgärder, inköp eller arbetsmoment som kan komma att 

bli berörda är ännu inte identifierade. 

 
Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-25. 
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Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:293 

 
§ 45 - Dokumenthanteringsplan för 

Räddningstjänsten 

En dokumenthanteringsplan ger myndigheten nödvändig kontroll och överblick 

över sina allmänna handlingar, den underlättar arkivfunktionens arbete och 

förbättrar allmänhetens och förvaltningens möjligheter att söka och ta del av 

information. I planen finns en översikt över myndighetens handlingar, hur de 

förvaras och om och när de får gallras samt när de ska överlämnas till 

arkivmyndigheten. 

Syftet med dokumenthanteringsplanen är att vara: 

● hjälpmedel vid gallring/rensning 

● hjälpmedel, bland annat vid återsökning av handlingar 

● styrmedel för myndigheten och förvaltningen 

● kontrollmedel för kommunarkivet (vid leverans och arkivering) 

Dokumenthanteringsplanen ska revideras regelbundet. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-05-25 

Förslag till dokumenthanteringsplan för Räddningstjänsten 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen dokumenthanteringsplan för 

Räddningstjänst. 

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Administrativa enheten 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS/2022:293 

 
§ 46 - Dokumenthanteringsplan för Säkerhetsskydd 

En dokumenthanteringsplan ger myndigheten nödvändig kontroll och överblick 

över sina allmänna handlingar, den underlättar arkivfunktionens arbete och 

förbättrar allmänhetens och förvaltningens möjligheter att söka och ta del av 

information. I planen finns en översikt över myndighetens handlingar, hur de 

förvaras och om och när de får gallras samt när de ska överlämnas till 

arkivmyndigheten. 

Syftet med dokumenthanteringsplanen är att vara: 

● hjälpmedel vid gallring/rensning 

● hjälpmedel, bland annat vid återsökning av handlingar 

● styrmedel för myndigheten och förvaltningen 

● kontrollmedel för kommunarkivet (vid leverans och arkivering) 

Dokumenthanteringsplanen ska revideras regelbundet. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-05-25 

Förslag till dokumenthanteringsplan för Säkerhetsskydd 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen dokumenthanteringsplan för 

Säkerhetsskydd 

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Administrativa enheten 
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Dnr KS/2022:265 

 
§ 47 - Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för 

torghandeln i Hagfors kommun 

De lokala ordningsföreskrifterna för Hagfors kommun har setts över i samband 

med att kunna öka antalet veckodagar som torghandel kan bedrivas. 

Tidigare var det torgdagar på torget utanför Coop endast onsdagar och lördagar. 

I detta förslag är det torgdagar onsdag, torsdag, fredag och lördag. 

 
Ordningsföreskrifterna har samråtts med Länsstyrelsen, polisen och Miljö- och 

Byggkontoret. 

 
Handlingar i ärendet 

Handläggarens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Förslag till Ordningsföreskrifter för torghandeln i Hagfors kommun 

De tidigare gällande ordningsföreskrifterna. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Hagfors 

kommun att gälla från och med 2022-07-01. 

 
Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen, gith.nilsson@lansstyrelsen.se 

GVA-chef emil.florell@hagfors.se 

Ingela.axelsson@hagfors.se 

Lars.satterberg@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:295 

 
§ 48 - Revidering av Riktlinjer för gatubelysning att 

gälla från 2022-09-01 

Gatubelysning nattetid 

Hagfors kommun har ca 4 500 stolpar med gatubelysning längs kommunala, 

statliga och enskilda vägar. Enligt Hagfors kommuns riktlinjer för gatubelysning 

ska gatubelysningen i kommunen vara släckt mellan 23.30 och 05.30. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har under 2021 genomfört ett byte av armaturer 

för gatubelysning i bostadsområdet Sund. I samband med detta byte gjordes ett 

försök där kommunens riktlinjer frångicks. Under vintersäsongen 2021/2022 har 

gatubelysningen i Sund varit tänd även nattetid, med något lägre effekt. I mars 

2022 skickades en enkät ut till boende i Sund, där de ombads svara på några 

frågor. Enligt denna undersökning ansåg samtliga svarande att förändringen var 

positiv. 30 av 31 svarande ansåg att tryggheten i området hade ökat. 

 
För att förbättra den upplevda tryggheten föreslås en ändring av kommunens 

riktlinjer, där gatubelysning nattetid möjliggörs i de områden som har 

energieffektiv gatubelysning. Det medför att gatubelysning nattetid kan införas i 

takt med att gatubelysningsarmaturer byts ut område för område. 

 
Nämnvärda nackdelar med tänd gatubelysning nattetid är att energiförbrukningen 

ökar samt att ljus kan påverka djurlivet negativt. Elförbrukning kommer öka 

jämfört med en släckt anläggning, men om förändringen endast görs i de områden 

där belysning är utbytt till energieffektiva armaturer kommer förändringen ändå 

inte medföra en ökning jämfört med dagens elförbrukning. 

 
Gatubelysning under sommarhalvåret 

Enligt Hagfors kommuns riktlinjer för gatubelysning ska kommunens 

gatubelysning vara släckt överallt utom i centrala Hagfors från 15 maj till 15 

augusti. För att förbättra den upplevda tryggheten föreslås en ändring av 

kommunens riktlinjer, där denna formulering plockas bort. Förändringen innebär 

att gatubelysning kommer att lysa under dygnets mörka timmar året runt. 

Förändringen kommer medföra en merkostnad i elförbrukning. Kostnadsökningen 

bedöms dock inte bli stor eftersom förändringen även medför en besparing i 

arbete, vid tändning och släckning av anläggningen. 

 
Handlingar i ärendet 

T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Förslag till reviderade riktlinjer för gatubelysning att gälla från och med 2022-09- 

01. 
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Tidigare gällande Riktlinjer för gatubelysningen. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra riktlinje för gatubelysning för att möjliggöra 

nattändning av gatubelysning samt ändra riktlinjer så att gatubelysning ska vara 

tänd enligt riktlinjerna även under sommarperioden. Ändringen ska gälla från 

2022-09-01. 

 
Beslutet skickas till: 

T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 

Ingela.axelsson@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:294 

 
§ 49 - Bidrag till lokalhållande föreningar 2022-2024 

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

lokalhållande föreningar. Kommunstyrelsen beviljade Ekshärads Folkets hus, 

Sunnemo Folkets hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors bygdegårdsförening 

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

Bidragets storlek beslutas inför varje nytt verksamhetsår. Hagfors kommun 

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

lokal ändras. I budget för 2022 finns 130 000 kronor att fördela och det finns 

därför behov av beslut gällande förlängning av tidigare beslut om bidrag till 

lokalhållande föreningar samt fördelning för 2022. 

 
Handlingar i ärendet 

Förening- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse 2022-05- 

31 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Ekshärads Folkets hus, Sunnemo Folkets hus, 

IOGT/NTO Råda och Gustavsfors bygdegårdsförening lokalbidrag såsom 

lokalhållande förening för åren 2022, 2023 och 2024. 

 

För 2022 beviljas bidrag med 

37 500 kronor till Ekshärads Folkets hus, 

37 500 kronor till Sunnemo Folkets hus, 

27 500 kronor till IOGT/NTO Råda och 

27 500 kronor till Gustavsfors bygdegårdsförening. 

 
Beslutet skickas till: 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 

Ekshärads Folkets hus 

Sunnemo Folkets hus 

IOGT/NTO Råda 

Gustavsfors bygdegårdsförening 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 19/33 

Protokoll 2022-05-31 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 40094SE 

 

 

 

Dnr KS/2022:297 

 
§ 50 - Ombudgetering medel från projekt Råda skola 

gymnastikhall (1045) till projekt renovering Sunnemo 

gymnastikhall 

Bakgrund och syfte 

Vid Råda skola pågår ett flertal projekt. För ombyggnation/renovering av 

gymnastikhall finns 1 165 tkr avsatta. I projektet ska bl.a. golv i gymnastikhallen 

och ytskikt i omklädningsrum bytas. 

 
Eftersom det finns flera andra pågående projekt vid Råda skola bedömer 

samhällsbyggnadsavdelningen att det inte är lämpligt att påbörja detta projekt nu, 

eftersom det skulle innebära att verksamheten får få ytor och lokaler att utnyttja 

under projekttiden. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att pengar avsatta för 

detta projekt ombudgeteras och används för motsvarande åtgärder vid 

gymnastikhall i Sunnemo. 

Gymnastikhallen i Sunnemo har behov av golvbyte och översyn av värmen. I 

omklädnings- och duschrum ska ytskikt bytas samt duschväggar alt. duschbås 

monteras. Befintliga städförråd behöver renoveras alternativt byggas om för 

dagens behov, kommer utredas på plats. I projektet kommer även 

tillgänglighetsanpassningar att göras, samt översyn av el- och rörinstallationer. 

Samtliga åtgärder bedöms i nuläget kunna genomföras 2022. 

 
Motsvarande åtgärder vid Råda gymnastikhall bedöms lämpliga att genomföra 

2024. Medel för detta bör ges i investeringsbudget. 

 
Handlingar i ärendet 

T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse 2022-05-25 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera investeringsmedel avsatta för Råda 

gymnastikhall (1045) till Sunnemo gymnastikhall, samt ger 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att planera för renoveringsåtgärder i 

Råda gymnastikhall 2024. 

 
Beslutet skickas till: 

T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 

Skolchef jenny.dahlin@hagfors.se 

Marie-louise.karlsson@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:298 

 
§ 51 - Beslut om tilläggsanslag av medel för 

anpassning av förskolan Prästkragen, Råda 

Bakgrund och syfte 

Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare ett projekt för anpassning av 

lokaler vid förskolan Prästkragen i Råda. I projektet har större ytor tillskapats och 

anpassats efter verksamhetens behov. Fönster och ytskikt har bytts efter behov. 

Under arbetet har Samhällsbyggnadsavdelningen konstaterat att det finns brister 

med taket som måste åtgärdas. Genom att åtgärda de upptäckta bristerna i 

samband med pågående arbete finns vissa samordningsvinster att göra. Bristerna 

anses nödvändiga att åtgärda inom de närmsta åren. 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömning är att inga större underhållsåtgärder 

återstår på prästkragen efter att taket är åtgärdat. 

 
Kostnaden bedöms uppgå till 700 000 kr. 

 
Handlingar i ärendet 

T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget om anpassningar inom förskolan 

Prästkragen om 700 000 kr. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag. 

 
Beslutet skickas till: 

T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 

Ekonom sofia.eriksson@hagfors.se 

Skolchef jenny.dahlin@hagfors.se 
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Dnr KS/2020:510 

 
§ 52 - Svar på Medborgarförslag om upprustning av 

Åsenslingan, Hagfors 

Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att rusta upp Åsenslingan. 

Förslaget har fått tillräckligt med röster för att tas upp för politisk hantering. 

Parallellt med medborgarförslaget har förvaltningen jobbat med att se över våra 

vandrings- och cykelleder. Bedömningen från förvaltningen ligger helt i linje med 

förslagsställaren och kommunstyrelsen beslutade därför att prioritera en 

upprustning av Åsenslingan under 2022. 

Genom detta kan vi konstatera att medborgarförslaget i praktiken redan bifallits 

 
Handlingar i ärendet 

Utvecklingsenhetens skrivelse 2022-05-25 

Förslagsställarens medborgarförslag 2020-10-19. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls. 

 
 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 

Driftledare malin.skoog@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:299 

 
§ 53 - Avsiktsförklaring mellan Hagfors kommun och 

Region Värmland 

Region Värmland och Hagfors kommun föreslås teckna en avsiktsförklaring där 

parterna avser att involvera sig i en utvecklingsprocess med ambitionen att forma 

en gemensam målbild för utvecklingen av parternas relaterade verksamheter såväl 

som utvecklingen av vårdcentralen (Samariten 1) i Hagfors kommun. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Avsiktsförklaring mellan Hagfors 

kommun och Region Värmland. 

 

Beslutet skickas till 

Biträdande regiondirektör Lars.christensen@regionvarmland.se 

Kommunchef richard.bjoorn@hagfors.se 

Kommunalråd jens.fischer@hagfors.se 
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Dnr KS/2020:351 

 
§ 54 - Mål nr M 2762-20 - Överklagande av dom i mål 

gällande utrivning av damm i Lilla Ullen, Hagfors 

kommun 

Hagfors kommun överklagar mark- och miljödomstolens dom avseende utrivning 

av regleringsdamm i Lilla Ullen, mål nr M 2762-20, från den 11 maj 2022. Med 

hänvisning till domskälen vill Hagfors kommun att mark- och 

miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd med beaktande av följande. 

Hagfors kommun har i tidigare yttranden varit positiv till att tillståndshavaren 

enligt 11 kap. 19§ MB ska ges tillstånd till utrivning i de fall sökanden vill avsluta 

sin vattenverksamhet. Domstolens prövning blir då att bedöma på vilket sätt 

utrivningen ska ske, och vilka villkor och skyddsåtgärder som ska vidtas, vilket är 

särskilt viktigt i detta fall. 

Den planerade utrivningen kommer att bedrivas inom inre skyddszon för Hagfors 

kommuns huvuddricksvattentäkt i Stora Ullen, där råvatten hämtas till 

befolkningen i Hagfors och Munkfors kommuner, samt del av Forshaga kommun. 

I den dom som vi nu vill ha prövad ges tillstånd till utrivning samtidigt som krav 

ställs på företaget. Domen reglerar att företaget, av säkerhetsskäl, och i synnerhet 

med beaktande av att arbetet bedrivs inom den inre skyddszonen för vattentäkten i 

Stora Ullen, ska kontrollera föroreningar i de schaktmassor som berörs av arbetet 

innan utrivningsarbetet inleds. De avfall som uppstår ska klassas enligt 

avfallsförordningen (2011:927) och transporteras till lämplig 

masshanteringsstation. 

Området vid den tidigare Ullshyttan vid Lilla Ullens utlopp finns upptaget i 

Länsstyrelsens förteckning över potentiellt förorenade områden som ”järn-, stål- 

och manufaktur”. Objektet har Riskklass 2, vilket innebär stor risk. Det potentiellt 

förorenade området är inte närmare avgränsat. 

Enligt kommunstyrelsen i Hagfors kommuns mening ska en detaljerad 

undersökning genomföras innan tillstånd och villkor för en utrivning ges. Det är 

av yttersta vikt att en sådan utredning beaktar alla risker som kan uppstå för 

nedströms liggande Stora Ullen och kommunens vattentäkt. En utlakning av 

miljöfarliga substanser, i schaktmassor och uppslammade bottensediment, i 

samband med utrivning av dammen kan få omfattande påverkan på kommunernas 

dricksvatten och på det sättet få omfattande negativ samhällspåverkan. 

Det är därför helt avgörande att undersökning och villkor för en utrivning 

genomförs och förankras med berörda, som Hagfors kommun, innan villkoren 

fastställs i mark- och miljödomstolens dom. 

Hagfors kommun delar Länsstyrelsens bedömning, och kommunstyrelsen anser 

därför att ytterligare undersökningar av eventuell miljöpåverkan vid utrivningen 

måste genomföras innan företaget får tillstånd och villkor för en utrivning av 
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dammen. Enligt domen får också Fortum tillstånd att enbart riva delar av 

dammen, vilket innebär att delar av anläggningen kommer att finnas kvar som en 

fornlämning. Mark- och miljööverdomstolen bör med tanke på framtida domar se 

på det faktum att såväl dammen som vattenmagasinet kan vara en del av ett 

fornminne. Dammen har ursprungligen anlagts för att ge vattenkraft till 

hyttdriften vid Ullshyttan. I området finns en delvis bevarad masugnspipa och 

järnhanteringen går 300 år tillbaka i tiden, men dammen vid Lilla Ullen har inte 

längre någon betydelse kopplat till järnhanteringen. Ur den synvinkeln är 

dammen, anläggningen, vattenmagasinet och den sjö som skapats en form av 

fornminne, och domstolen bör därför pröva om annan lagstiftning och främst 

kulturmiljölagen kan vara reglerande. 

Länsstyrelsen i Värmland har i liknande ärenden öppnat för en tolkning, där 

vattenverksamhet som varaktigt har upphört att användas för den eller de 

verksamheter för vilka den från början var avsedd kan betraktas som en 

fornlämning. 

Enligt Riksantikvarieämbetets vägledning för tillämpning av 

fornlämningsbegreppet enligt kulturmiljölagen (1988:950) gällande dammar är 

övergivningsrekvisitet uppfyllt om lämningen varaktigt har upphört för den eller 

de verksamheter för vilka den från början varit avsedd för. Vid en fortsatt 

prövning av en utrivning av dammen vid Lilla Ullen bör mark- och 

miljööverdomstolen pröva om den kan betraktas som en fornlämning enligt 2 kap. 

1§ kulturmiljölagen. 

Ett sätt att varaktigt bevara Lilla Ullen som en fornlämning kan enligt 

kommunstyrelsen i Hagfors kommun vara att reglera att utrivningen ska 

genomföras som en stensatt och sektionerad överfallsdamm med fritt strömmande 

vatten och bibehållen vattenyta i Lilla Ullen. En sådan lösning skulle enligt vår 

bedömning accepteras av såväl kommunen som berörda fastighetsägare och andra 

sakägare. Ansvarsfrågan över tid där Fortum tydligt frånsäger sig ansvaret för en 

sådan anläggning kan bli föremål för andra ansvarslösningar. 

En utrivning av dammen vid Lilla Ullen kan även påverka de unika stammarna av 

röding och öring i Stora Ullen. Där har länsstyrelsen krävt en stor 

miljökonsekvensbeskrivning, och kommunstyrelsen anser att den även ska 

omfatta Lilla Ullen, som en del i vattensystemet och arternas 

fortplantningsområden. Vi ser det som av mycket stor vikt att en utrivning inte 

påverkar vare sig kommunens råvattentäkt eller de unika fiskstammarna i Stora 

Ullen. 

Övergripande anser kommunstyrelsen i Hagfors kommun att det finns skäl att 

pröva domen för vägledning inför framtida bedömningar av liknande mål. Som 

skäl anser kommunen att mark- och miljödomstolen inte i tillräcklig grad beaktar 

de övergripande konsekvenser som utrivning av dammar innebär lokalt och 

regionalt. Mark- och miljödomstolen har att reglera hur en utrivning av dammar 

ska genomföras, men också att bedöma effekter och risker till följd av åtgärderna. 
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Att ensidigt se till konsekvenserna av åtgärder i enskilda dammar utan att ta 

hänsyn till åtgärdernas samlade påverkan på hela vattensystem kan få ödesdigra 

konsekvenser för människor, fastigheter, samhällsnyttiga funktioner och även 

säkerheten för människor och samhällen i tidigare reglerade vattensystem. 

Kommunstyrelsen i Hagfors kommun ser med oro på en uppkommen situation där 

ett stort antal dammar i kommunen under de åren närmaste kan rivas. Vi har 

därför tidigare överklagat vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 

vattendirektivet, för att Hagfors kommun bland annat anser att åtgärderna inte i 

tillräckligt hög grad tar hänsyn till lokal förankring, lokal kunskap, lokal 

genomförandekraft och acceptans. Ytterligare synpunkter är att 

åtgärdsprogrammet inte tagit hänsyn till avvägningar mot andra samhällsintressen 

eller använt de undantagsmöjligheter som finns. Relaterat till vår överklagan 

anser vi att detta även gäller i mark- och miljödomstolens bedömning och dom 

angående utrivningen av dammen i Lilla Ullen. 

 
Hagfors kommun har även yttrat sig över HoV-myndighetens remiss avseende 

bedömningen av KMV, kraftigt modifierade vatten, vilket vi anser har betydelse i 

den dom vi överklagar. 

Hagfors kommun vill här lyfta de ekonomiska och samhällspåverkande följderna 

med effekter för människor, fastighetsägare, turism, näringsverksamhet och 

samhället lokalt och regionalt. I de fall en åtgärd inte är motiverad eller har stor 

samhällspåverkan måste det finnas möjlighet att ompröva beslut och åtgärdsplan. 

De lokala effekterna, och inte bara de nationella målen, måste vägas in i 

bedömningen. 

Därför är det av vikt att i varje beslut om en utrivning av regleringsdamm för 

vattenkraft, också väga in åtgärdens påverkan på samhället på lokal, regional och 

nationell nivå. Att förstå och bedöma hur varje damm som ingår som en del i ett 

sammanflätat system av regleringsdammar tillsammans och enskilt påverkar 

människor i ett vidare begrepp. Här hävdar kommunstyrelsen att i stort sett allt 

vatten i Hagfors kommun är eller har varit reglerat och att effekterna av det under 

lång tid präglat både människor, kringliggande fastigheter och samhällen. Det 

gäller såväl i Hagfors kommun som i andra kommuner i Klarälvens lopp mot 

Vänern och vidare mot Göteborg och Västerhavet. Lilla Ullen är i det perspektivet 

att anse som del av ett kraftigt modifierat vatten. 

Kommunstyrelsen vill främst lyfta för samhället tydliga risker med en utrivning 

av dammar. Enskilt är varje vattenverksamhets påverkan på samhället begränsad, 

men tillsammans med andra dammar som också är föremål för beslut om 

utrivning kan vi stå inför en negativ kaskadeffekt med stor påverkan på i första 

hand Hagfors tätort, men också andra samhällen i vattensystemet där Karlstad har 

ett utsatt läge beläget i Klarälvens utlopp i Vänern. Här bör en fördjupad 

konsekvensanalys i form av en utökad och övergripande MKB se till planerade 

dammutrivningars gemensamma påverkan. Hagfors kommun oroas över det 
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faktum att möjligheten att bromsa vattenmassor vid stora flöden försvinner, och i 

ett förändrat klimat kan vi räkna med kraftiga skyfall och ökade 

nederbördsmängder där bedömningen i ett femtioårsperspektiv är orealistiskt och 

direkt missvisande. 

Hagfors tätort liksom många andra samhällen och fastigheter i Hagfors kommun 

är byggda efter att vattendragen reglerats, där dammarnas bromsande funktion har 

varit en förutsättning för adekvata sårbarhetsanalyser. Det innebär att en ny 

situation med fritt strömmande vatten i oreglerade vattensystem ofrånkomligt 

leder till helt nya riskbedömningar med förväntade översvämningar och risk för 

skador på samhällsviktiga funktioner. Vi saknar en samlad bild av de förväntade 

effekterna och anser att mark- och miljödomstolen inte beaktat de övergripande 

effekterna lokalt, regionalt och inte heller nationellt. 

I en tid då samhället, för att klara den gröna omställningen, behöver utnyttja all 

befintlig och reglerbar elproduktion förvånas Hagfors kommun över att ett företag 

med elproduktion som sin främsta verksamhet, frånsäger sig rätten att magasinera 

och utnyttja vattenkraften genom att riva dammar, istället för att utnyttja de 

vattendomar som finns. 

Hagfors kommun anser att våra myndigheter och domstolar i frågor om 

dammutrivningar behöver se och ta ett större samhällsansvar. I det fall domen för 

en utrivning av dammen i Lilla Ullen blir vägledande för fortsatta åtgärder, ska 

domen också prövas av mark- och miljööverdomstolen. 

 
Handlingar i ärendet 

Ordf. kommunstyrelsen samt vice ordförandes tjänsteskrivelse 2022-05-27. 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet ställer sig bakom yttrandet. 

 
 

Beslutet skickas till: 

mmd.vanersborg@dom.se 

Boo.westlund@hagfors.se 

Liisa.larsson@hagfors.se 

Emil.florell@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:20 

 
§ 55 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2022-05-31 

KS2022:2781,KS/2022:218,Vänersborgs tingsrätt, Yttrande M5238-21 yrkande 

om ersättning 

KS2022:2782,KS/2022:38,Elektriska nämnden, Bekräftelse utföra elbesiktning 

Borgmästaren 3, stadshuset 

KS2022:2785,KS/2022:3,Personuppgift Ang. sophämtning på fastigheten Torsby 

1:106, Lakheden 3103 

KS2022:2822,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Avseende förslag på omfördelning 

av kommuntal för mottagande av skyddsbehövande 

KS2022:2902,KS/2022:17,Hagfors flygplats, Statistik Linjefart TYF-HFS-ARN januari- 

aprill 2022 

KS2022:2903,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Analys brett riskperspektiv 2022- 

04-25 

KS2022:2904,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Analys av risker 2022-04-25 

KS2022:2905,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Inrapporterade fördelningstal 

220429 

KS2022:2906,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Presentation Länsstyrelsen 

krishanteringsrådet 220428 

KS2022:2907,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Minnesanteckningar regionala 

krishanteringsrådet 2022-04-28 

KS2022:2908,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Bilaga till förslag om fördelning på 

kommunnivå 

KS2022:2909,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, 22-04-28 MR V J9 Lägesbild 

Ukrainakriget 

KS2022:2910,KS/2022:186, Personuppgift, Svar ang. Öppettider badhus 

KS2022:2911,KS/2022:68,Trafikverket, Trafikplikter 2023-2027, flyglinjen Arlanda- 

Hagfors-Torsby fortsätter 2023-2027 

KS2022:2912,KS/2022:3,Förvaltningsrätten i Karlstad, Karlstad FR 1882-22 Aktbil 11 - 

förlängd svarstid överklagan LOU ismaskin Valhall KS2022:2913,KS/2022:239, 

Personuppgift, Medborgarförslag Basketplan vid ÄBC 

KS2022:2914,KS/2022:17,Trafikverket, Beslut tillfälligt driftstöd 2022 Hagfors flygplats, 

430 000 kr 

KS2022:2915,KS/2022:240,Region Värmland, Business Region Värmland - utseende av 

politisk representant i styrgruppen 

KS2022:2916,KS/2022:240,Region Värmland, Samverkansavtal Business Reg. Värmland 

KS2022:2917,KS/2022:3,Ahlstedt & Ahlstedt AB, Protokoll byggmöte 2022-01-28 

ombyggnad ÄBC 
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KS2022:2918,KS/2022:241,Revisionen, Revisionsrapport: Granskning av god ekonomisk 

hushållning och finansiella risker 

KS2022:2967,KS/2022:91,Kungörelse SuToHaMu - Utställning av förslag till ny 

Renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan för Sunne, Torsby, Hagfors 

och Munkfors kommuner. 

KS2022:2968,KS/2021:360,Sunne kommun, Yttrande Granskning FÖP Sunne tätort 

KS2022:2969,KS/2022:3,Regeringskansliet, Remiss: Förslag Förlängd och breddad 

ekobonus 

KS2022:2970,KS/2022:3,Regeringskansliet, Remissmissiv 

KS2022:2982,KS/2015:153,Lantmäteriet, Underrättelse - Ansökan om lagfart Råda 1:283, 

Råda rastplats 

KS2022:2983,KS/2022:220,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 19-20 

KS2022:2984,KS/2022:217,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 13 

KS2022:2985,KS/2022:218,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 16-17 

KS2022:2986,KS/2022:221,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 19-20 

KS2022:2987,KS/2021:317,Lantmäteriet, Underrättelse om avslutad förrättning, S21648 

Väg till Åsarnabadet 

KS2022:2988,KS/2022:3,Förvaltningsrätten i Karlstad, Karlstad FR 862-22 Slutligt beslut 

2022-05-02 överklagan Trofo Invest & Trading Company AB 

KS2022:2989,KS/2022:3,Oscar Properties, Svar ang. Meddelande angående BO OCH 

BYGGA, byggrätter Sörby 1:169 

KS2022:2991,KS/2021:360,Sunne kommun, Yttrande Granskning FÖP Sunne tätort 

KS2022:2992,KS/2020:248,Miljö- och byggnämnden, Bygglov för anläggande av 

parkeringsplats vid Blinkenbergsparken, Hagfors 2:161 

KS2022:2995,KS/2022:4,Miljö- och byggavdelningen, Kontroll livsmedel Häggården 

Råda 2:8 

KS2022:2997,KS/2022:3,Justitieombudsmannen, Begäran om kopia av handlingar 

KS2022:2998,KS/2022:3,Justitieombudsmannen, Kopia mail till Mattias Reidner 

KS2022:3013,KS/2022:242,Regeringskansliet, Remiss - Förlängd och breddad ekobonus 

KS2022:3014,KS/2022:242,Regeringskansliet, Remissmissiv 

KS2022:3015,KS/2022:242,Regeringskansliet, Förslag Förlängd och breddad ekobonus 

KS2022:3017,KS/2022:3,Lantmäteriet, Beslut avslutad förrättning Omprövning 

ledningsrätt samt bildande av ny ledningsrätt för elektronisk kommunikation, S21113 

KS2022:3019,KS/2022:219,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 18-19 

KS2022:3022,KS/2022:3,Länsförsäkringar, Ang. vattenskada Villavägen 3, Hagfors 

KS2022:3034,KS/2022:243, Personuppgift, Medborgarförslag upprättande av markavtal 

i Vågbacken för motionsslingor 

KS2022:3035,KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Aktuella läget 220428 Värmland 

KS2022:3074,KS/2022:3,Jordbruksverket, Beslut om projektstöd "Landsbygdsdrömmar" 

KS2022:3076,KS/2022:251, Personuppgift, Medborgarförslag - ta bort parkeringarna på 

Storgatan mellan Premix och Coop 
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KS2022:3077,KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om mätpunkter vid kärnteknisk 

olycka (19919814) 

KS2022:3078,KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Punkter skydd och 

information(20787106) 

KS2022:3079,KS/2022:252, Personuppgift, Medborgarförslag - Äldreboende i Mjönäs 

KS2022:3081,KS/2022:227,Mark- och Miljööverdomstolen, M12456-21 Hagfors 

kommun svar på föreläggande 1977-21 Buskendammen 

KS2022:3082,KS/2022:227,Mark- och Miljööverdomstolen, Formulär för säker epost till 

domstolen M12456-21 

KS2022:3089,KS/2022:36,Klarälvens Vattenvårdsförbund, Klarälven 2019-2021 

KS2022:3098,KS/2022:242,Regeringskansliet, Avstår från yttrande - Dnr I2022_00618 - 

Förlängd och breddad ekobonus 

KS2022:3109,KS/2022:261,Centern Hagfors, Motion - Åtgärder för en höjd 

krisberedskap 

KS2022:3112,KS/2022:262,Högsta domstolen, M-2792-20, HD T 8075-21 Slutligt beslut 

(ej särskilt uppsatt) 2022-05-09 

KS2022:3113,KS/2022:262,Högsta domstolen, M2792-20, Svea HR M 2792-20 Dom 

2021-11-30 avseende ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken till förnyelse av 

Malta kraftverk mm i Uvån i Hagfors kommun 

KS2022:3117,KS/2022:4,Miljö- och byggavdelningen, Avgift för uppföljande kontroll 

Sättragården, Reparatören 1 

KS2022:3120,KS/2022:3,Växtlust Värmland, Protokoll Årsmöte Växtlust 220427 

KS2022:3121,KS/2022:3,Växtlust Värmland, BIL 1-3 till Växtlusts årsmötesprotokoll 

220427 

KS2022:3122,KS/2022:263, Personuppgift, Medborgarförslag - Rusta upp badplatsen 

vid Gröcken, Hagfors 

KS2022:3124,KS/2022:3,Miljö- och byggnämnden, Startbesked tillbyggnad ÄBC, 

Hagfors 2:53 

KS2022:3131,KS/2022:3,Inea AB, Representant eller Ombud till årsstämma i Inera AB 

KS2022:3132,KS/2022:3,Inea AB, Kallelse årsstämma 2022 Inera AB 

KS2022:3135,KS/2021:270,Sändlista, Underrättelse om granskning DP Brage 10 

KS2022:3136,KS/2021:270,Sändlista, Planbeskrivning 

KS2022:3137,KS/2021:270,Sändlista, Sändlista granskning 

KS2022:3138,KS/2021:270,Sändlista, Beslut om granskning § 67 2024-04-11_med 

anslagsbevis 

KS2022:3139,KS/2021:270,Sändlista, Plankarta 

KS2022:3140,KS/2021:270,Sändlista, Samrådsredogörelse_Brage10 

KS2022:3141,KS/2021:270,Sändlista, Innehållsförteckning granskning 

KS2022:3142,KS/2022:266, Personuppgift, Medborgarförslag - Önskemål om farthinder 

på Melltorpsvägen, Uddeholm 

KS2022:3146,KS/2022:267,Socialdemokraterna, Motion - Utveckla Ekesberget 
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KS2022:3147,KS/2020:351,Vänersborgs tingsrätt, Vänersborgs TR M 2762-20 Dom 

2022-05-11, Utrivning damm Lilla Ullen 

KS2022:3167,KS/2022:3,Trafikverket, Belysning_ITALO1STW3412M-## 

KS2022:3168,KS/2022:3,Trafikverket, Beslut TRV 2022 39692 - Beslut om tillstånd 

TRV 2022/39692, väg 931, 932, 924, Hagfors kommun, Värmlands län 

KS2022:3169,KS/2022:3,Trafikverket, Villkor för trafik och skyddsanordningar TRV 

2022 39692 

KS2022:3170,KS/2022:3,Trafikverket, Belysning_Ljusberäkning_Väg 931 & 

932_Rapport02 

KS2022:3171,KS/2022:3,Trafikverket, Karta_Ledningsansökan armaturbyte Hagfors 

kommun 

KS2022:3172,KS/2022:3,Trafikverket, kopia_av_ansokan 

KS2022:3185,KS/2022:275,Region Värmland, Presentation handlingsplan för digital 

infrastruktur 

KS2022:3186,KS/2022:275,Region Värmland, Handlingsplan för digital infrastruktur - 

Remissutgåva 

KS2022:3187,KS/2022:275,Region Värmland, Remiss av Handlingsplan för digital 

infrastruktur 

KS2022:3189,KS/2020:261,Markus Söderman, enskild firma, Förslag på Åtgärder och 

rutiner på badhuset 

KS2022:3191,KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, 511-3346-2022 Yttrande - Förslag på 

ändrade föreskrifter Svartåns naturreservat 

KS2022:3192,KS/2022:17,Luftfartsverket, Avtal mellan Hagfors Airport och LFV om 

tillhandahållande av flygdata och flyginformation 

KS2022:3267,KS/2022:218,Vänersborgs Tingsrätt, Aktbilaga 18 

KS2022:3268,KS/2022:219,Vänersborgs Tingsrätt, Aktbilaga 21 

KS2022:3269,KS/2022:220,Vänersborgs Tingsrätt, Aktbilaga 21 

KS2022:3271,KS/2022:219,Vänersborgs Tingsrätt, Aktbilaga 20 

KS2022:3272,KS/2022:221,Vänersborgs Tingsrätt, Aktbilaga 21 

KS2022:3273,KS/2022:3,Justitieombudsmannen, Beslut avseende utlämnande av 

besiktningshandlingar skolgården ÄBC 

KS2022:3274,KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om lokal trafikföreskrift lv 246 

Uddeholmsrakan i samband med evenemang sommaren 2022 (20968241) 

KS2022:3275,KS/2022:286, Personuppgift, Medborgarförslag - Gång- och cykelväg från 

Råda till Råda flygplats 

KS2022:3276,KS/2022:3, Personuppgift, Önskemål om att turisttåget ska ha 

hållplatser utanför kommunens äldreboenden 

KS2022:3277,KS/2022:287, Personuppgift, Medborgarförslag - Vill att kommunen ska 

köpa in en innebandysarg att ha utomhus 

KS2022:3278,KS/2021:271, Personuppgift, Medborgarförslag - Önskemål om 

farthinder på Skålviksvägen, Hagfors 
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KS2022:3279,KS/2022:288,Havs- och Vattenmyndigheten, Remiss - Gällande vägledning 

för att definiera ekologisk potential 

KS2022:3280,KS/2022:288,Havs- och Vattenmyndigheten, Missiv vägledning definition 

av ekologisk potential 

KS2022:3281,KS/2022:288,Havs- och Vattenmyndigheten, Remiss - Fallstudie 2 - 

Vattendrag som påverkas av dränering (referensmetoden) 

KS2022:3282,KS/2022:288,Havs- och Vattenmyndigheten, Remiss - Åtgärdsbibliotek 

vattendrag, sjö och kust 

KS2022:3283,KS/2022:288,Havs- och Vattenmyndigheten, Remiss - Fallstudie 1 - 

Uppdämning av ett vattendrag (referensmetod och åtgärdsmetod) 

KS2022:3284,KS/2022:288,Havs- och Vattenmyndigheten, Formulär för synpunkter 

ekologisk potential 

KS2022:3286,KS/2022:3,Eltel Networks, Ang. Dikning Sundbäcken, Görsjövägen 

KS2022:3288,KS/2022:3, Personuppgift, Synpunkt - Duschväggar i gymnastiksalen i 

Ekshärad 

KS2022:3289,KS/2022:3, Personuppgift, Stor trafikökning på Grinnemovägen, 

Ekshärad när Klarälvsvägen/rv 62 renoveras 

KS2022:3290,KS/2022:3, Personuppgift, Svar ang. Lekplats i Geijersholm 

KS2022:3291,KS/2022:11,Remondis Sweden AB, 220509 Avtal Hagfors 22-23, 

omhändertagande av returträ 220601–230531 KS2022:3292,KS/2020:261, 

Personuppgift, Åtgärder och rutiner på badhuset 

KS2022:3293,KS/2021:270,Lantmäteriet, Yttrande DP Brage 10 

KS2022:3298,KS/2022:3,Anonym Anonym, STÄNG BADHUSET 

KS2022:3301,KS/2021:270,Värmlands Museum, Yttrande Ang granskningshandlingar 

gällande Dnr KS/2021:270 Brage 10 

KS2022:3302,KS/2021:270,Polisen, Bergslagen, Yttrande Förslag till Detaljplan för 

Brage 10 Hagfors 

KS2022:3303,KS/2021:270,Trafikverket, Yttrande DP Brage 10 

KS2022:3304,KS/2022:3, Personuppgift, Ang. Anspråk på en ny gränspunkt 

från Lantmäteriet 

KS2022:3338,KS/2022:289,Region Värmland, Mixtrafik och Bussklubben 

KS2022:3339,KS/2022:289,Region Värmland, Är din kommun intresserad av mixtrafik 

och Bussklubben 

KS2022:3344,KS/2022:3,Famna och Fremia ,Skrivelse från Famna och Fremia om IOP 

för mottagande av flyktingar från Ukraina 

KS2022:3345,KS/2022:3,Famna och Fremia, Exempelsamling-Idéburet-Offentligt- 

Partnerskap 

 
Handlingar i ärendet 

Handläggarens tjänsteskrivelse 2022-05-24. 
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Beslut 

Redovisningen godkänns. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 33/33 

Protokoll 2022-05-31 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 40094SE 

 

 

 

Dnr 

 
§ 56 - Information 

Kommunchef Richard Bjöörn informerade om att Migrationsverket ska besluta 

om tal för hur många personer från Ukraina kommunerna ska ta emot. 

MSB gjort utskick till kommunerna där de flaggar för att kommunerna måste 

arbeta mer med civilt försvar, bättre beredskapsarbete. Kommunerna måste också 

jobba mera med brottsförebyggande arbete. 

Utvecklingschef Lars Sätterberg informerade om enkät som går ut i kommunens 

alla aktiebolag. Rolig läsning för Hagfors kommun! Kommunen får 3,7 %, ökat 

från 3,4 % som vi hade förra året. Riket ligger på 3,4 %. 

Socialdemokraterna informerade om ett nämndinitiativ de kommer skicka in som 

ska tas upp på nästa kommunstyrelse avseende Dammrivningar – Hotet mot våra 

sjöar. 
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NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Jens Fischer 

SMS (+46703207395) 

e9caf34cb60d45c6b82aa7b048bdca16 

2022-05-31 16:20:48 +02:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Tomas Pettersson 

SMS (+46768430430) 

a88e191a9d92483d9448a09ed2b96d65 

2022-05-31 16:43:13 +02:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Ingela Axelsson 

SMS (+46706360662) 

ad6d38cabde344ecb3e3aa8af190d2cc 

2022-05-31 16:46:45 +02:00 

UNDERSKRIFTSSIDA 
 

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: 
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