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Dnr KS/2022:179 

 
§ 57 - Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-juli 2022 

Tusental kronor (tkr) Budget 
jan-juli 

Redovisning 

jan-juli 

Årsbudget Årsprognos 

Kommunledningsutskott -62 942 -61 332 -110 523 -106 788 

 varav kommunlednings- 
avdelning KLA 

-34 834 -26 985 -62 930 -56 695 

 varav samhällsbyggnads- 
avdelning SBA 

-28 108 -34 347 -47 593 -50 093 

 
Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen 
(KLA), januari-juli 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 

Ekonomienheten - Perioden juni-juli, och framförallt juli, har präglats av 

semester samt att hålla så hög servicenivå som möjligt gentemot verksamheterna 

utan att semestervikarier har använts. 

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

arbetsvärderingar och analyser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Samtliga fackförbund är nu färdig förhandlade nya löner har betalats ut. 

 
Utvecklingsenheten - Arbetet med införandet av ett intranät i kommunen har 

påbörjats. 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 har under första halvåret fokuserat på har kontakter 

med lokala föreningar och enskilda som har god kunskap om sina närområden. I 

början av hösten kommer direktkontakt att ske med personer som äger objekt som 

kan vara intressanta för att undersöka deras intresse. Något hus har också redan 

kommit ut till försäljning. Media har uppmärksammat projektet på ett positivt sätt. 

Klarälvsloppet som tidigare var en del i organisationen kring Svenska Rallyt 

övergick i samband med aktieförsäljningen till Uvån, som nu ingått ett samarbete 

med en externa partner inom eventbranschen. Inför årets arrangemang görs inga 

större förändringar men ambitionen är att vi sedan ska kunna utveckla 

arrangemanget/arrangemangen. 

Tillsammans med Uddeholmsladan genomfördes ett brett musikarrangemang 

helgen 30-31 juli. Kommunens huvudfokus var på barn- och familjedagen i 

Blinkenbergsparken, vilket var mycket välbesökt. 

Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen planeras den fortsatta 

centrumutvecklingen både utifrån vad som 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. 

Under maj månad genomfördes spontana företagsbesök i Ekshärad och Hagfors. 

Vi besökte ungefär 100 företag och den samlade bilden är att flertalet av våra 

företag går på högvarv och skulle kunna anställa fler om de fann rätt kompetens. 

Vid månadsskiftet presenterade också resultatet av årets enkät kring 

företagsklimat. Hagfors tar ytterligare ett steg upp och nu ligger vi tydligt över 

genomsnittet i riket. Arbetet med beslutade åtgärder i Hagforsparken har också 

påbörjats. Arbetet med de nya ställplatserna är nu i princip färdigställt. Övriga 

beslutade arbeten i parken kommer att påbörjas i augusti. 

 
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. 
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Senareläggningen är föranledd av leveransproblem utifrån rådande världsläge 

kring pandemi och Ukrainakris. 

En uppgradering av AV-utrustning i bokningsbara sammanträdesrum inom 

kommunens fastigheter har påbörjats. Uppgraderingen möjliggör genomförande 

av digitala möten i samtliga bokningsbara sammanträdesrum. 

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

internet vid skada på befintlig uppkoppling. En beställning och inkoppling av 

tjänsten har utförts och ska funktionstestas. 

Tillhörande riktlinjer för användare har reviderats och antogs av 

kommunstyrelsen 2022-06-13,§133. 

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

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

som krävs för genomförandet samt beställning av valmaterial. Förtidsröstningen 

påbörjas 2022-08-24. 

Ett arbete pågår med att uppdatera våra dokumumenthanteringsplaner för samtliga 

verksamheter. 

Administrativa enheten prognostiserar ett positivt resultat med 100 tkr. 

 
Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental kronor 

(tkr) 

Budget 

jan- 

juli 

Redov. 

jan- 

juli 

Års- 

budget 

Års- 

prognos 

Kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse 

1 754 1 827 3 009 2 985 

Partistöd 216 352 371 371 

Revision 332 181 568 568 

Kommunledning och gemensam 

administration 

14 239 13 689 24 554 24 089 

Gem. verksamheter och 

servicefunktioner 

7 124 5 956 12 228 12 102 

Föreningsstöd och övrigt stöd 2 118 1 644 3 530 3 290 

Näringslivsutveckling inkl. EU- 

projekt 

1 336 808 2 290 1 790 

Information, marknadsföring, 

turism 

649 685 1 114 1 404 

Räddningstjänst 6 359 6 697 10 935 10 831 

Anslag för oförutsedda behov 67 0 219 169 

Jämförelsestörande kostnad 1 000 -4 854 3 000 -1 854 
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Reserverat till löneökning -360 0 1 112 950 

Totalt 

kommunledningsavdelningen 

34 834 26 985 62 930 56 695 

 

Sammanfattning 

För perioden januari-juli 2022 redovisar KLA 26 985 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 7 849 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

överskott mot budget på 6,2 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. Löneökningspotten har under sommaren 

fördelats ut till verksamheterna varför den är 11,5 mkr lägre än föregående 

uppföljning. Kvar finns knappt 1,0 mkr vilken budgetmässigt är beräknad för att 

möta en ökning av delar av verksamheternas semesterlöneskuldsökning vilket 

kommer att fördelas till uppföljningen i augusti enligt plan. 

Årsbudgetramen per 2022-07-31, för KLA är 62 930 tkr. Prognos för helår är 56 

695 tkr d.v.s. 6,2 mkr lägre nettokostnader än budgeterat. 

 
Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen 

(SBA) januari-juli 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 

Gata och park - Trots svåra väderförhållanden har verksamheten klarat av att 

sköta vinterväghållningen enligt budget. På grund av vädret har verksamheten 

behövt jobba med vinterväghållning långt in på våren, och övriga delar av 

verksamheten är därför något försenade. 

Prisökningar på el, drivmedel och varor kommer påverka verksamhetens resultat. 

Exempel på aktivitet som fördyras är gräsklippning. 

Underhållsprojekt av kommunala gator pågår under sommarhalvåret. Sedan 

årsskiftet har kommunen ett nytt avtal för beläggningsarbeten. 
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Upphandling av maskintjänster transporter och material har påbörjats. De nya 

avtalen ska gälla från årsskiftet. 

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 

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

i större utsträckning. 

 
Fastighet - Verksamheten följer plan, men ligger över budget. Detta beror på 

flera faktorer. Verksamheten har fortsatt kostnader för moduler i Råda som ej är 

budgeterat. Höga elkostnader och hyresintäkter sim inte inkommit än påverkar 

också resultatet negativt. Sammantaget blir resultat negativt för verksamheten. 

Tillbyggnad av Råda skola 4-6 fortlöper och köket är klart. Projektet för 

ombyggnation av ÄBC, med ny entré till Biblioteket, lärcenter och utbyggnad av 

köket, pågår och beräknas vara klart inom kort. Utredning av skollokaler på 

Kyrkhedens skola pågår och beräknas vara klar under hösten 2022. Renovering 

samt tillgänglighetsanpassning på förskolan Prästkragen i Råda pågår. 

 
Service - Måltidsverksamheten ligger under budget både vad gäller personal och 

livsmedelskostnad. Under juli har flera enheter stängt vad gäller fritids och 

förskolor samt att många barn är lediga på övriga fritids och förskolor som är 

öppna. I och med det så tillagar man inte så många portioner och det behövs inte 

anställas några vikarier för ordinarie personal som har semester på de enheter som 

har stängt. Då köket vid ÄBC varit stängt under sommaren så har personalen där 

omplacerats under sommaren till Bellmansgårdens kök och till köket på Milans 

förskola. I och med att all mat till äldreomsorgen tillagats vid Bellmansgården så 

har man kunnat ha något lägre personalbemanning då man kunnat koncentrera 

tillagningen till ett kök. 

Milans förskola har tillagat till övriga förskolor och fritids när de varit öppna. 

Lokalvården ligger något under budget 

Saknas fakturor för fönsterputs och storstädning som köpts in under sommaren. 

 
Flygplatsen - Verksamheten följer budget för jan-juli 2022. Passagerarantalet för 

linjefarten har ökat lite varje vecka, men intäkterna för flygplatsavgifter samt 

passageraravgifter ligger fortfarande under budget. Fortfarande problem med 

rekrytering av personal intresset för tjänsterna har varit svalt och ingen av de 

utannonserade tjänsterna har tillsatts än. Nya annonsering av tjänsterna kommer 

ske i augusti. 

 
Miljö och Bygg - Verksamheten följer plan men är vilket tidigare redovisats 

fortsatt underbemannad. Introduktion av två nya medarbetare pågår. 
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Under perioden januari tom juli har det till miljö- hälsoskydd och livsmedel 

inkommit 104 anmälningar och 34 ansökningar samt 80 tillsynsärenden. Det finns 

utöver det 47 pågående klagomålsärenden. 

Vidare har 78 bygglovsansökningar, 25 anmälningar och 4 ansökningar om 

strandskyddsdispens inkommit samt 4 klagomålsärenden. 

Inom Alkohol och tobak har 7 inspektioner genomförts under perioden och utöver 

dessa har 30 ärenden eller anmälningar inkommit och 13 inre tillsynsärenden. 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten - Under året har VA-enheten genomfört eller påbörjat flera 

projekt, bl.a. nyläggning av råvattenledning till Ullens vattenverk, utbyte av 

vattenledning i Sunnemo, anslutningar i Mjönäs, ledningsutbyte vid Skullåsen och 

relining av vattenledning längs Klarälvsvägen i Ekshärad. 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. 

Resultatet för perioden januari - juli överskrider budget. En bidragande anledning 

till detta är kostnadsökningar för el, drivmedel, tjänster och varor. Under hösten 

kommer VA-enheten att arbeta för att ta fram ett förslag på uppdaterad VA-taxa. 

Några mindre driftstörningar på ledningsnät har inträffat under 2022. 

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

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

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

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

i större utsträckning. 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. 

 
Avfallsverksamheten - Införande av källsortering av matavfall pågår. 

Avfallsenheten beräknar att alla villor för permanentboende ska kunna erbjudas 

källsortering av matavfall under hösten, vilket är en försening jämfört med 

tidigare prognoser. Anledningen till förseningen är utställningen av nya kärl tagit 

längre tid än förväntat. Källsortering av matavfall hos verksamheter och 

flerfamiljshus planeras att erbjudas under 2023. 

Arbete för att uppdatera sluttäckningsplanen för Holkesmossens 

avfallsanläggning har påbörjats. Den ska resultera i en ny tidplan för deponins 

livslängd samt en beräkning av hur mycket pengar som årligen behöver avsättas 

för sluttäckning. 

Arbete med ny avfallsplan och uppdaterade lokala föreskrifter pågår. 
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Ekonomiskt resultat 
 Budget per 

jan-juli 

Redov. 

jan-juli 

Års- 

budget 

Prognos 

helår 

Verksamheter, tusental kronor 
    

Samhällsbyggnadschef 3 858 5 195 9 721 9 721 

varav Flygplatsen 470 311 3 278 3 278 

Fastighetsförvaltning 4 771 9 842 11 554 14 054 

GVA-chef Avgift- och 

Skattefinansierat 

17 231 18 518 22 256 22 256 

varav Avfall 2 478 2 865 0 0 

varav VA 2 383 3 368 0 0 

varav Gata/Park 9 400 9 427 16 762 16 762 

Serviceenheten 94 -492 895 895 

varav Kost 41 -361 575 575 

varav Städ 53 -131 320 320 

Miljö- och Byggenheten 2 154 1 284 3 167 3 167 

Totalt 

samhällsbyggnadsavd. 

28 108 34 347 47 593 50 093 

 
Sammanfattning 

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

priser på livsmedel, el, drivmedel och material. Den största avvikelsen är inom 

fastighetsenheten, där det finns obudgeterade kostnader för, t.ex. skadegörelse och 

modulhyra. På grund av de oförutsägbara prisförändringarna som skett under 

våren och som med största sannolikhet kommer fortsätta är prognosen för året 

osäker. 

 

Förslag till åtgärder 

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

verksamheterna att behöva vara restriktiva och återhållsamma med de åtgärder 

där det går i syfte att minimera ett negativt resultat på sikt. Några specifika 

åtgärder, inköp eller arbetsmoment som kan komma att bli berörda är ännu inte 

identifierade. 

 
Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-08-23. 
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Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS/2022:350 

 
§ 58 - Tilläggsanslag för utbyte och utökning av IT- 

utrustning för politiker 

I investeringsbudget för år 2023 har administrativa enheten erhållit ett anslag med 

252 000 kronor för inköp av IT-utrustning för politiker mot bakgrund av att 

nuvarande utrustning är föråldrad och behöver bytas ut. Därutöver ska 

kompletteringar genomföras med IT-utrustning till ersättare i kommunfullmäktige 

vilket innebär minskade kostnader för porto, kopiering samt att mindre arbetstid 

tas i anspråk genom att pappersutskick av handlingar kommer att upphöra. 

Därutöver kommer samtliga politiker att kunna kontaktas via tilldelade e- 

postadresser under hagfors.se. 

I samband med att vi går in i en ny mandatperiod ska nuvarande IT-utrustningen 

lämnas in för översyn och utlämning till de politiker som väljs in för att 

representera olika partier efter 2022-års val. För att effektivisera hanteringen rent 

logistiskt och därigenom minimera risken för störningar i samband med utskick 

och kontakter med ledamöter är det önskvärt att tidigarelägga investeringar i ny 

IT-utrustning till hösten år 2022. Om tilläggsanslag beviljas med 252 00 kronor 

stryks anslagna medel till motsvarande belopp i administrativa enhetens 

investeringsbudget för år 2023. I annat fall behöver den gamla IT-utrustningen 

delas ut till nya politiker för att återigen kallas in för utbyte till ny utrustning 

under januari månad år 2023. 

IT-utrustningens livslängd beräknas till en mandatperiod vilket innebär att nästa 

utbyte är aktuellt efter 2026-års val. Utrustningen kommer inte att erbjudas med 

installerade SIM-kort för mobilt bredband. 

 
Handlingar i ärendet 

Administrativa chefen, Johnny Lövgrens, tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag med 258 000 kronor till 

administrativa enheten för utbyte och utökning med IT-utrustning för politiker. 

Vidare beslutas att anslagna medel med 252 000 kronor stryks i administrativa 

enhetens investeringsbudget för år 2023. 

 
Beslutet skickas till: 

Administrativ chef johnny.lovgren@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:351 

 
§ 59 - Huvudöverenskommelse HÖK 22 med OFRs 

förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation träffade den 3 april 2022 Huvudöverenskommelse – HÖK 

22 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet). 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor 

enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. I den bifogade 

redogörelsen till cirkuläret finns nyheter och ändringar beskrivna vad avser 

förhandlingsprotokoll och bilagor förutom Allmänna bestämmelser. 

Inga förändringar har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) 20 i lydelse 2022-01- 

01. En särskild överenskommelse har också träffats mellan parterna om en 

Kompetenskommission. 

Nedan följer en redovisning i punktform av överenskommelsen samt i bilaga 1,3 

och 4. 

 

 Avtalet gäller perioden 2022-04-01–2024-03-31. Avtalet är inte 

uppsägningsbart i förtid.

 Löneavtalet är utan angivna nivåer för löneökningar med fortsatt fokus på 

lokal lönebildning.

 Målsättningen att prioritera särskilt yrkesskickliga för att öka möjligheten till 

lönekarriär inom yrket över tid består.

 Det införs en bestämmelse som reglerar att arbetsgivaren är skyldig att begära 

och genomföra en överläggning med arbetstagarorganisationen inför beslut 

om uttag av extra övertid och extra mertid.

 En skrivning tillförs om att arbetsgivaren, vid behov av att beordra övertid

eller mertid, ska eftersträva att fördela sådant arbete jämnt mellan 

arbetstagare med adekvat kompetens för att undvika för hög belastning på 

enskilda arbetstagare. 

 Det införs en bestämmelse där arbetstagare som fullgjort fler än 200 timmar

övertid och/eller mertid under ett kalenderår får en förhöjd ersättning för 

överskjutande timmar med 100 % av månadslönen delat i 165. Förhöjd 

ersättning gäller utöver ersättningar enligt AB § 20 mom. 4. 

 Det införs en bestämmelse om att arbetsgivaren ska göra övergripande

uppföljningar av viss arbetstidsförläggning. Det rör uttag av övertid och 

mertid, tillämpning av jour och beredskap, regelbunden förekomst av 

arbetspass över 10 timmar och regelbunden förekomst av förläggning av 

dygnsvila kortare än 11 timmar. 
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 Bestämmelsen om att en konsekvensanalys ska göras av effekter på 

verksamhet och arbetsmiljö innan tecknande av lokalt kollektivavtal om 

arbetstid,

 Det partsgemensamma arbetet om önskvärd lönestruktur fortsätter med fokus

på frågor om ökad lönespridning. 

 Det partsgemensamma arbetet avseende karriärmodeller fortsätter.

 Det partsgemensamma arbetet om att förebygga ohälsa utgår.

 
Centrala parter har kommit överens om att inrätta en Kompetenskommission med 

anledning av kompetensförsörjningsutmaningen inom hälso- och sjukvården. 

 
Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23. 

SKRs cirkulär 22:16 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner rekommendation av Sveriges Kommuner 

och Regioners styrelse och Sobona - kommunala företagens 

arbetsgivarorganisations styrelse att besluta med anledning av träffad 

överenskommelse, HÖK 22 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 

(Vårdförbundet). Samt att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt 

kollektivavtal LOK 22 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

 
Beslutet skickas till: 

personalenheten@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:275 

 
§ 60 - Remissvar regional handlingsplan för digital 

infrastruktur 

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 10 maj år 2022 att godkänna 

förslaget till remissutgåva av Handlingsplan för digital infrastruktur samt att 

skicka den på remiss till kommuner, nätägare, Post- och telestyrelsen, 

Länsstyrelsen Värmland, Region Värmlands övriga nämnder samt 

Regionstyrelsen. Till och med fredagen den 14 oktober år 2022 erbjuds alla lämna 

synpunkter på remissutgåvan av Handlingsplan för digital infrastruktur. Om det 

inte finns några synpunkter räcker det med ett svar som bekräftar denna 

ståndpunkt. 

Region Värmland har i bred samverkan tagit fram en handlingsplan för digital 

infrastruktur som sträcker sig till år 2030 med delmål framtagna till år 2025. 

Handlingsplanen ska bland annat: 

 Ta sin utgångspunkt i den marknadssituation som råder i Värmland och

beaktande av den nationella strategin samt gällande regionala bredbandsmål i 

Värmland. 

 Spegla länets kommuner, deras respektive förutsättningar och utmaningar

inom bredbandsområdet. 

 Knyta an till regionens utvecklingsplan, Värmlandsstrategin 2040.

 
Ett antal dialogmöten har genomförts där det funnits möjlighet att ställa frågor 

och diskutera innehållet i handlingsplanen. 

Handlingsplanens mål på lång sikt fram till år 2030 utgör följande: 

 Alla hushåll och företag ska ha tillgång till ändamålsenlig digital infrastruktur

 Tillgång till gigabit-anslutning

 Alla befolkade områden ska ha 5G-täckning

 
Följande delmål till år 2025 tas upp i handlingsplanen: 

 98 % av hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s i sin absoluta närhet, 

(följer regeringens målsättning).

 1,9 % bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, (följer regeringens målsättning).

 0,1 % bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025, (följer regeringens 

målsättning).

 90 % av alla hushåll och företag bör ha faktisk tillgång till 1 Gbit/s år 2025.

 Skillnaden mellan kommunerna, högst 10-15 procentenheter.

 Skillnaden mellan tätorter och landsbygder, högst 10 procentenheter.

 Fritidshusens anslutningsgrad, hälften av anslutningsgraden på 

landsbygderna.
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 Tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt 

befinner sig.

 Samtliga 68 tätorter i Värmland bör ha 5G-täckning för datatjänster på minst 

100 Mbit/s.

 

Förslag till remissvar 

Handlingsplanen tar fasta på de synpunkter och utmaningar som berörts vid de 

olika workshops som genomförts inför framtagandet av handlingsplanen. De mål 

som har tagits upp som följer regeringens målsättningar fram till år 2025 bedöms 

som rimliga att uppfylla. Det är dock en stor utmaning att uppnå 90 % 

anslutningsgrad fram till år 2025 mot bakgrund av den tröghet som finns på 

marknaden att förtäta på landsbygden utifrån de kommersiella villkor som sätts 

upp för att erhålla kostnadstäckning. Förutsättningarna bland kommunerna i länet 

skiljer sig åt där vissa har egna nätbolag och andra har samverkansavtal med 

marknadsaktörer. Utbyggnaden på landsbygden förutsätter medfinansiering via 

bidrag från stat och kommun samt viljan hos marknadens aktörer att investera och 

marknadsföra sina tjänster till hushåll som ligger längst ut i glesbebyggda 

områden. Vidare utgör det en stor utmaning att få slutanvändare att välja att 

ansluta sig och se nyttan med en bredbandsanslutning. För kommuner med 

mycket glesbygd, till vilket Hagfors kommun får räknas, är målet en stor 

utmaning som kan bli svårt att uppfylla till år 2025. För att uppnå de föreslagna 

målen förutsätts extern finansiering utöver regionala och kommunala medel samt 

en vilja hos marknaden att planera för nya utbyggnadsprojekt. Därutöver är det 

viktigt att det finns en god framförhållning som möjliggör att utbyggnadsprojekt 

kan implementeras i den kommunala budgetprocessen. 

 
Handlingar i ärendet 

Administrativ chefs tjänsteskrivelse 2022-07-15 

Region Värmland, remissutgåva Handlingsplan för digital infrastruktur, 2022-04- 

08, RUN/220140. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till remissvar avseende 

Handlingsplan för digital infrastruktur. 

 
Beslutet skickas till: 

Region Värmland, e-post diariet@regionvarmland.se 

Administrativ chef, johnny.lovgren@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:241 

 
§ 61 - Ang. revisionsrapport: Granskning av god 

ekonomisk hushållning och finansiella risker 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av god ekonomisk hushållning 

och kommunens långsiktiga finansiella planering, Syftet med granskningen har 

varit att bedöma om arbetet med att uppnå god ekonomisk hushållning bedrivs på 

ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med 

fokus på finansiella mål. Granskningen har även syftat till att kartlägga vilka 

finansiella risker som är förknippade med kommunens verksamhet och åtagande 

samt bedöma hur väl dessa risker är kända i kommunledningen. 

Rapportens sammanfattande bedömning är att kommunen till viss del har 

tillräcklig kontroll över den långsiktiga finansiella planeringen. Detta baserat på 

att kommunen har en budgetprocess som innehåller bra prognoser för befolkning, 

skatteintäkter och pensionsåtaganden. Revisionen lyfter som en risk att 

kommunen har stora framtida investeringar och att mål och planer kring 

verksamhet och lokaler bör förbättras och uppdateras. 

Vidare önskar revisionen kommentarer kring de rekommendationer som ges. 

 
Rekommendationerna är: 

 Ta fram boende- och lokalplaner för kommunala verksamheter och 

sammanställa dessa i en uppdaterad lokalresursplan.

 Driv igenom den planerade uppdateringen av kommunens underhållsplaner 

för fastigheter och anläggningar.

 Utöka investeringsbudgeten till 10 år.

 Se över utformningen av kommunens budgetdokument. Komplettera 

dokumentet med ytterligare information kring mål som har bärighet på god 

ekonomisk hushållning, information om omvärldsanalys, befolkningsprognos, 

skatte- och pensionsprognoser och andra antaganden som ligger till grund för 

budgeten.

 Utöka balansräkningsprognosen med en längre framskrivning.

 Se över och utveckla kommunens målstyrning utifrån begreppet god 

ekonomisk hushållning. Följ utvecklingen av den statliga utredning som är 

aktuell på området, utfallet av denna bör användas i förändringsarbetet.

 I så lång utsträckning som möjligt planera och föreslå mål utifrån hela

kommunkoncernen och inte endast kommunen. 

 
Svar: 

 Diskussion har startat upp bland kommunens tjänstemannaledning om hur de 

boende- och lokalplaner som finns kan aktualiseras och användas i den 

framtida planeringen.
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 Underhållsplaner för kommunens anläggningar och fastigheter är under 

utveckling.

 I det senaste budgetdokumentet, avseende 2023, har investeringsplaneringen 

förlängts till nio år bland annat med tanke på utredningen ”En god kommunal 

hushållning”.

 Kommunens budgetdokument omarbetas från tid till annan. Det finns både

resultatmål och finansieringsmål angivna vilka är beslutade i kommunens 

övergripande målkort. Vidare finns en befolkningsprognos och aktuell 

prognos kring skatteintäkter, generella bidrag samt senaste prognosen från 

kommunens pensionsförvaltare kring kostnader för pension. Däremot finns 

idag ingen specifik omvärldsanalys beskriven. Den omvärldsanalys som sker 

vävs in i de konsekvensbeskrivningar som förklarar varje föreslagen åtgärd i 

respektive verksamhet. 

 En framskrivning av balansräkningen sker utifrån de krav som idag finns. Blir

förslaget i utredningen ”En god kommunal hushållning” ett framtida krav 

kommer både balansräkning och resultaträkning att prognostiseras under tio 

år. Årets resultat påverkar balansräkningen så att enbart prognostisera 

balansräkningen på längre sikt är inte möjlig eller säger i alla fall ingenting. 

 En översyn av kommunens övergripande målkort pågår där kortet knyts mot

andra regionala måldokument såsom Värmlandsstrategin därefter kommer 

målkortet att brytas ner till Hagfors förhållanden. 

 Vad gäller de kommunala dotterbolagen så har deras mål varit positiva

resultat och den likviditet som skapats ska användas till att konsolidera 

balansräkningen med andra ord minska låneskulden. Några övriga 

gemensamma mål har inte bedömts möjliga eller nödvändiga. Man ska ha i 

åtanke att bolagen inte har andra funktioner än funktioner som direkt har med 

driften av respektive bolag att göra. Övriga funktioner såsom ekonomi och 

personalfunktioner sköts av de kommunala enheterna och ingår i de mål som 

finns där. 

 
Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons tjänsteskrivelse 2022-08-23 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser granskningen besvarad. 

 
Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Ledningsgruppen 

Ekonomienheten 
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Dnr KS/2022:352 

 
§ 62 - Beslut att förnya nyttjanderätt för jordvärme 

inom Råda 1:174 

1996-05-22 fattade tekniska nämnden i Hagfors kommun beslut om att upplåta 

del av Råda 1:174 för jordvärmeanläggning (TN 1996-05-22 § 83 Anhållan om 

att få lägga ned jordvärme i kommunal mark). 2001-12-04 fattade 

kommunstyrelsen ett likvärdigt beslut om att godkänna nyttjanderättsavtal för 

jordvärme inom fastigheten Råda 1:174 till förmån för fastigheten Råda 1:204 

(Dnr 386.2001, KS 2001-12-04 § 152 Godkännande av nyttjanderättsavtal för 

fastigheten Råda 1:174). 

Båda avtalen tidsbegränsades till 15 år och löpte ut 2011 respektive 2016. 

Ledningsägarna betalade en engångsavgift om 2000 kronor och skulle enligt 

avtalet avlägsnat sina respektive anläggning i samband med att avtalen löpte ut. 

 
Under 2022 uppmärksammades att anläggningarna inom Råda 1:174 fanns kvar 

då nuvarande arrendator av markområdet kört på och skadat ledning i samband 

med att åkern beretts. Då det inte funnits några gällande nyttjanderätter i 

fastigheten och inte heller någon anmälan eller begäran om förlängning av sådana 

nyttjanderätter i samband med att åkern arrenderades ut 2019 har varken Hagfors 

Kommun eller arrendatorn känt till att det fanns kvarvarande ledningar i 

markområdet. 

 
Ledningsägaren, till den jordvärmeanläggning som medgavs 2001 till förmån för 

fastigheten Råda 1:204, har i samband med incidenten haft en kontakt med 

Hagfors Kommun och ställt frågan om det finns möjlighet att få ha sin 

jordvärmeanläggning kvar. 

Då avtalet om jordvärme löpt ut och ledningssägaren enligt avtalet skulle ha 

avlägsnat sin anläggning har dock den nuvarande arrendatorn av åkermarken 

företräde till området. Det har dock bedömts vara möjligt för ledningsägaren att 

ha kvar sin anläggning förutsatt att hänsyn tas till den nuvarande arrendatorns 

verksamhet. Det innebär för ledningsägaren att ledningsägaren har ett ansvar att 

säkerställa att dennes anläggning ligger tillräckligt djupt för att inte utgöra ett 

hinder för brukande av åkermarken. 

Ledningsägaren är medveten om detta och behöver ha en dialog med nuvarande 

arrendator om eventuella arbeten som erfordras. 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att det befintliga avtalet om 

jordvärmeanläggning skall förklaras förnyat och förlängs med 10 år till och med 

2032-12-31 med följande tillägg 

 Upplåtelsen får under inga omständigheter utgöra ett hinder för brukande av

den åkermark där ledningarna är förlagda, hänsyn skall tas till att åkermarken 
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skall kunna brukas utan inskränkningar. Det är ledningsägarens ansvar att 

säkerställa att ledningarna är förlagda på ett tillfredsställande djup samt ej kan 

skadas eller utgöra hinder för brukande av åkermarken. 

 Allt ansvar för anläggningen är ledningsägarens, Ledningsägaren har inte rätt

att kräva ersättning av varken Hagfors Kommun eller arrendatorn för 

eventuella skador. Det är Ledningsägarens ansvar att säkerställa att 

anläggningen är placerad på ett sådant sätt och på ett sådant djup att den inte 

skadas eller påverkas förutsättningarna för att bruka jorden som åkermark. 

 Det är ledningssägarens ansvar att anmäla till Hagfors Kommun om denne

önskar att avtalet skall förlängas ytterligare. I det fall förlängning inte sker 

skall ledningssägaren avlägsna sin anläggning, om ledningsägaren inte 

avlägsnar sin anläggning senast 2031-12-31 har Hagfors Kommun rätt att 

vidta erforderliga åtgärder på dennes bekostnad. 

 Hagfors Kommun har rätt att med 12 månaders varsel, om så erfordras för att

nyttja marken för egen eller planenlig verksamhet kräva att anläggningen 

avlägsnas alternativt flyttas. Ledningsägaren har inte rätt till ersättning för 

eventuella kostnader i det fall Hagfors Kommun behöver ta markområdet i 

anspråk för egna eller planenliga ändamål. 

 
Vidare föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att engångsersättning om 2000 

kronor erläggs på nytt. Engångsersättning återbetalas inte om avtalet upphör i 

förtid. 

 
Handlingar i ärendet 

Beslut tekniska nämnden 1996-05-22 § 83 Anhållan om att få lägga ned 

jordvärme i kommunal mark. 

Beslut KS 2001-12-04 § 152 Godkännande av nyttjanderättsavtal för fastigheten 

Råda 1:174 

Kartbilaga Råda 1:174, Råda 1:204 samt Råda 1:205 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens förslag 

om att förnya och förlänga befintligt avtal om nyttjanderätt för jordvärme inom 

Råda 1:174 till förmån för fastigheten Råda 1:204 mot en ny engångsavgift på 

2000 kronor samt med följande tillägg till avtalet. 

 
1. Upplåtelsen får under inga omständigheter utgöra ett hinder för brukande av 

den åkermark där ledningarna är förlagda, hänsyn skall tas till att åkermarken 

skall kunna brukas utan inskränkningar. Det är ledningsägarens ansvar att 

säkerställa att ledningarna är förlagda på ett tillfredsställande djup samt ej kan 

skadas eller utgöra hinder för brukande av åkermarken. 
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2. Allt ansvar för anläggningen är ledningsägarens, Ledningsägaren har inte rätt 

att kräva ersättning av varken Hagfors Kommun eller arrendatorn för 

eventuella skador. Det är Ledningsägarens ansvar att säkerställa att 

anläggningen är placerad på ett sådant sätt och på ett sådant djup att den inte 

skadas eller påverkas förutsättningarna för att bruka jorden som åkermark. 

3. Det är ledningssägarens ansvar att anmäla till Hagfors Kommun om denne 

önskar att avtalet skall förlängas ytterligare. I det fall förlängning inte sker 

skall ledningssägaren avlägsna sin anläggning, om ledningsägaren inte 

avlägsnar sin anläggning senast 2031-12-31 har Hagfors Kommun rätt att 

vidta erforderliga åtgärder på dennes bekostnad. 

4. Hagfors Kommun har rätt att med 12 månaders varsel, om så erfordras för att 

nyttja marken för egen eller planenlig verksamhet kräva att anläggningen 

avlägsnas alternativt flyttas. Ledningsägaren har inte rätt till ersättning för 

eventuella kostnader i det fall Hagfors Kommun behöver ta markområdet i 

anspråk för egna eller planenliga ändamål. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge i samhällsbyggnadschef i uppdrag, att om 

det bedöms möjligt, godkänna förlängning av övriga likvärdiga nyttjanderätter 

inom området på samma villkor som i detta beslut, i det fall ytterligare 

ledningsägare inkommer med förfrågan. 

 
Beslutet skickas till: 

Ledningsägare Bo Linder, Sörgårdsvägen 27, 683 93 Råda 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

TF Samhällsbyggnadschef Emil Florell 

Arrendator Anders Söderlindh, Östra Hedetorp Rönningen 1, 68394 Lakene 

GIS-ingenjör Ricardo Archer 
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Dnr KS/2022:55 

 
§ 63 - Vägledning för utveckling av publik 

laddinfrastruktur 

Vägledning för utveckling av publik laddinfrastruktur i Hagfors kommun har 

tagits fram med syftet att underlätta utvecklingen av publik laddinfrastruktur för 

personbilar i Hagfors kommun. Vägledningen ska vara ett hjälpmedel för att 

förenkla arbetet med att utöka antalet laddstationer och samtidigt se till att arbetet 

sker strategiskt, samordnat, genomtänkt och långsiktigt. 

 
Hagfors kommun vill i denna vägledning visa på strategiskt lämpliga platser där 

kommunal mark kan upplåtas för aktörer som vill etablera laddstationer för 

personbilar. Platserna har valts utifrån ställen som värderats ha större allmän nytta 

och som kan uppfylla näringslivets och besöksnäringens behov. Vägledningen är 

även tänkt att ge praktisk information för den aktör som önskar etablera 

laddstationer för att förenkla förfarandet och få stationerna att i möjligaste mån bli 

så tillgänglighetsanpassade och användarvänliga som möjligt. 

 
Kommuner inte har något formellt ansvar i utbyggnaden av laddinfrastruktur men 

samtidigt är det viktigt att kommunen arbetar långsiktigt för att nå en hållbar 

utveckling samt för att leverera den service som besökare och invånare eftersöker. 

För att kunna uppnå Sveriges mål om att vara klimatneutrala år 2045 är 

transportsektorn ett viktigt område att arbeta med. 2020 stod inrikestransporterna i 

Sverige för drygt 30 % av de totala växthusgasutsläppen. Transporterna står även 

för en avgörande del av utsläppen regionalt och lokalt i de värmländska 

kommunerna. Klimatneutral el är tillsammans med andra fossilfria 

fordonsbränslen en viktig lösning för att vi ska kunna uppnå en fossilfri 

fordonsflotta. För att det ska bli möjligt behövs en utbyggnad av infrastruktur för 

tankstationer av dessa bränslen. 

 
En etablering av laddinfrastruktur går väl i hand med Hagforsstrategin om att 

uppnå en hållbar utveckling för kommunen genom att möjliggöra en grön 

omställning för att på sikt bli en god grön kommun. Det skulle kunna bidra till att 

nå det satta målet om klimatneutralitet till år 2030. 

Arbetet med att ta fram denna vägledning har skett i samarbete med Forshaga och 

Munkfors kommuner. 

 
Handlingar i ärendet 

Naturvårds- och miljöhandläggare Liisa Larssons tjänsteskrivelse 2022-08-23. 

Vägledning för utveckling av publik laddinfrastruktur i Hagfors kommun 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vägledning för utveckling av publik 

laddinfrastruktur i Hagfors kommun. 

 
Beslutet skickas till: 

Naturvårds- och miljöhandläggare Liisa.larsson@hagfors.se 

T.f. samhällsbyggnadschef Emil.florell@hagfors.se 
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Dnr KS/2021:270 

 
§ 64 - Beslut att anta förslag till Detaljplan för Brage 

10, Hagfors kommun, Värmlands län 

Hagfors kommun har, på uppdrag av den privata fastighetsägaren till Brage 10 

(Dalavägen 5 i Hagfors), upprättat antagandehandlingar daterade 2022-06-16 

gällande “Förslag till DETALJPLAN FÖR BRAGE 10 i Hagfors, Hagfors 

kommun, Värmlands län. Beställarens konsult har varit Klara arkitekter AB. 

 
Planen har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 

2010:900 (med ändringar t.o.m. SFS 2021:788). 

 
Sammanfattning av planens syfte, innebörd och konsekvenser 

Planområdet är ca 5 300 kvadratmeter. Fastigheten Brage 10 är privatägd. 

Hagfors kommun äger markområdena närmast runt fastigheten. Planförslaget 

avser att ersätta gällande detaljplan (1783-P94/4) från 1994, som enbart medger 

användning för skola (S). Idag bedrivs kontorsverksamhet i byggnaden vilket 

varit möjligt tack vare tidsbegränsade bygglov och därför har fastighetsägaren 

ansökt om och fått planbesked för att ta fram och pröva ett nytt förslag till 

detaljplan med ändrad användning som möjliggör kontorsverksamhet (K) samt 

bostäder (B). 

 
Gällande plan är från 1994. Byggnaden omfattas av en skyddsbestämmelse (9) 

vars syfte är att ge den värdefulla byggnaden ett långsiktigt skydd som inkluderar 

förbud mot rivning. Intentionerna att ge den värdefulla byggnaden ett långsiktigt 

skydd har överförts till den nya planen. Byggnaden förses med en separat 

bestämmelse om förbud mot rivning (rl) och en separat varsamhetsbestämmelse 

(kl) som medger varsam ombyggnad. För att värna om byggnadens och 

bebyggelsemiljöns karaktär införs utformningsbestämmelse (fi) - balkong får inte 

finnas respektive (f2) som reglerar att fasadmaterial ska vara av trä och målas i en 

ljus traditionell oljefärskulör alternativt i faluröd kulör. 

 
Med undantag av kvartersmark med användningsområde KB (motsvarande 

befintlig byggnad) införs begränsningar av markens utnyttjande. Dels införs en 

bestämmelse med prickmark som anger var marken inte får förses med 

byggnadsverk. Dels införs markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar (u-stråk) och dels införs bestämmelse med korsmark som anger 

var komplementbyggnader får uppföras. Huv8udbyggnadens högsta nockhöjd är 

satt till 10 meter och komplementbyggnaders högsta nockhöjd är satt till 3 meter. 
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Befintlig byggnad är belägen nära länsväg 246 (Dalavägen) i öster och 

Uddeholmsvägen i väster. För att byggnaden ska få lov att användas för 

bostadsändamål måste lagstiftningen följas. I Förordning (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader, finns bestämmelser om riktvärden för buller 

utomhus från spår- och vägtrafik vid bostadsbyggnader. 

 

För att bedöma planområdets utsatthet för trafikbuller har konsulten gjort en 

trafikbullerberäkning där hänsyn tagits till trafikbuller från Dalavägen (länsväg 

246) öster om planområdet och Uddeholmsvägen väster om planområdet. 

Bullerberäkningen är baserad på den senast utförda trafikmätningen från 2017. 

Bedömningen har gjorts att bullerberäkningsprogrammets landsbygdsinställning 

bäst överensstämmer med bebyggelsestrukturen i omgivningen. 

 Dalavägen omfattas av hastighetsbegränsning 50 km/h. Avståndet mellan

Dalavägens mitt och byggnads fasad är ca 30 meter. Enligt bullerberäkningen 

klaras riktvärdet vid fasad med 7 dBA (år 2022) och med 6 dBA (år 2040). 

 Uddeholmsvägen omfattas av hastighetsbegränsning 30 km/h. Närmaste

avstånd mellan byggnads fasad och Uddeholmsvägens mitt är ca 50 meter. 

Enligt bullerberäkningen klaras samtliga riktvärden vid fasad mot väster. 

Därav kan en gemensam uteplats anordnas inom den västra delen av 

planområdet utan krav på anordningar för bullerskydd. Om bostäder 

ska finnas så ska minst en uteplats finnas i ett läge där riktvärdet för buller 

inte överskrids. Därför införs en bestämmelse om skydd mot störningar (ml). 

 
Kombinationen av användningsbestämmelserna KB (för kontor och bostäder) 

syftar till att göra planen mer långsiktigt flexibel vilket kan bidra till att minska 

risken för att byggnaden kommer stå tom Om kontorsverksamhet inte längre 

skulle vara aktuell medger planen användning för bostäder som då kan prövas 

genom ansökan om bygglov. 

 
Planen är förenlig med Ditt Värmland kulturmiljö 209 Hagfors och Fördjupad 

översiktsplan för Hagfors stad (FÖP) som bl. a anger rekommendationer om att 

bibehålla stadsbildens sammanhållna helhetsuttryck och enhetliga karaktär i 

byggnadsstil, material och färgsättning. 

Ett genomförande av planen är lämpligt och överensstämmer med Ditt Värmland 

kulturmiljö 209 Hagfors, Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad 1998 och 

intentionerna i översiktsplanen, Bostadsförsörjningsprogram (2017-2027) samt 

Hagforsstrategin. 

 
Hagforsstrategin går ut på att stärka Hagfors så kallade sju styrkor, bl. a Kulturens 

arv och Modigt fôlk som ingår i det prioriterade området Livsmiljö åt alla. Planen 

bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd miljö samt lokala 

miljömål i Hagforsstrategin, bl. a mål 1. Befolkningsutvecklingen ska vara 
 

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 26/42 

Protokoll 2022-08-30 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 46837SE 

 

 

 

positiv, mål 2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva 

och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet samt mål 24. Alla hushåll och 

företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100Mbit/s. 

 
När den antagna detaljplanen har vunnit laga kraft ersätter den plan (1783-P94/4) 

från 1994. 

 
Handlingar i ärendet 

Planhandlingar till antagande: 

Planarkitekt Annika Ekbloms tjänsteskrivelse 2022-08-23 

Besvärshänvisning tillhörande beslut att anta detaljplanen. 

Granskningsutlåtande med bilaga daterad 2022-06-16. 

Planbeskrivning, antagandehandling 2022-06-16. 

Plankarta, antagandehandling 2022-06-16 (med grundkarta). 

 
Tidigare beslutade planhandlingar:  

Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2021-11-22, beslutad i 

KLU § 103, 2021-12-14. 

Fastighetsförteckning upprättad 2021-11-25 (omfattas av GDPR), beslutad i KLU 

§ 103, 2021-12-14. 

Samrådsredogörelse upprättad 2022-03-07, beslutad i KS § 67, 2022-04-11. 

 
Tidigare beslut:  

Beslut om granskning KS § 67, 2022-04-11. 

Beslut om samråd KLU § 103, 2021-12-14. 

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

 
Övriga dokument: 

Hagfors kommuns översiktsplan 2000 och Fördjupad översiktsplan för Hagfors 

stad 1998. 

Hagfors kommuns Trafiknätsanalys beslutad i KS § 28, 2000-03-14. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2022-06-16, i 

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

DETALJPLAN FÖR BRAGE 10, Hagfors kommun, Värmlands län, daterad 

2022-06-16 i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen samt att upphäva 

motsvarande område i gällande detaljplan. 
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Beslutet skickas till: 

Beställare - Edifice Hagfors AB: jan@nestas.se 

Konsult Klara arkitekter AB: axel@klara.se och adam@klara.se 

Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se 

Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se 

Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se 

Räddningstjänsten: hakan.finnkvist@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se 

Tf. samhällsbyggnadschef: emil.florell@hagfors.se 

GIS-ingenjör: ricardo.archer@hagfors.se 

Vattenförvaltare: johannes.ainegren@hagfors.se 

Naturvårdshandläggare: liisa.larsson@hagfors.se 

Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:228 

 
§ 65 - Svar på Medborgarförslag - Ge & ta-container på 

Holkesmossen 

Återbruk är viktigt för minska vår miljöpåverkan. Hagfors kommun jobbar 

långsiktigt för att förbättra avfallshanteringen och för att öka möjligheten att 

återvinna och återbruka avfall. Det finns idag möjlighet att lämna viss kläder och 

elektronik till återbruk, och vid tidigare tillfällen har det funnits möjligheten att 

lämna möbler m.m. till återbruk. Både den insamling som finns idag och som 

funnits tidigare har skett i samarbete med företag eller organisationer som 

ansvarat för försäljning och omhändertagande av avfall. 

 
Den modell som föreslås i medborgarförslaget bygger på att den praktiska 

hanteringen av avfall ska skötas av återvinningscentralens besökare. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ser risker med den modell som beskrivs i 

medborgarförslaget. För att ha ett fungerande återbruk anser Hagfors kommun att 

det behövs en utomstående organisation eller företag som, via avtal, tar ansvar för 

hanteringen. I avtal ska ansvar för insamlat, uthämtat och kvarlämnat material 

framgå. Om avtal inte finns kan Hagfors kommun vara ansvarig för hanteringen 

av avfall och av de produkter som hämtas på återvinningscentralen. 

 
Hagfors kommun är öppna för att förbättra möjligheten till återbruk på 

återvinningscentraler, men inte enligt den modell som beskrivs i 

medborgarförslaget. Om insamling av återbruk ska bli aktuellt på kommunens 

återvinningscentraler ska det finnas ett samarbete med företag eller organisation 

som tar ansvar för hanteringen. 

 
Handlingar i ärendet 

Tf. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse 2022-08-23. 

Medborgarförslag 2022-04-23 

 
Beslut 

Medborgarförslaget återremitteras till samhällsbyggnadsavdelningen för 

ytterligare utredning. 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 
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Dnr KS/2022:20 

 
§ 66 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2022-08-30 

KS/2017:211,KS2022:3697, Personuppgift, Finns det hopp för hängbron 

KS/2017:211,KS2022:4372, Stratab och Senniusik ,Sundbron - möte med konsulter 

KS/2017:211,KS2022:4373, Stratab och Senniusik ,PM Utlåtande 181122 

KS/2017:211,KS2022:4374, Stratab och Senniusik ,Åtgärdsvalsstudie Sundsbron 

KS/2017:211,KS2022:4375, Stratab och Senniusik ,Rapport 1783-2-1 

KS/2019:194,KS2022:3702, Riksbyggen ekonomisk förening, Oasfalterad GC-väg 

KS/2019:194,KS2022:4078, Riksbyggen ekonomisk förening, Plantering av träd - Info 

KS/2019:483,KS2022:3696, Skanova, Svar på SAMRÅD av förslag till DETALJPLAN f 

utvidgning av skolomr ÄBC 

KS/2019:483,KS2022:3703, Polisen, Bergslagen, Yttrande Detaljplan för Norra Gärdet 

ÄBC 

KS/2019:483,KS2022:3771, Värmlands Museum, Yttrande Samråd gällande ert Dnr 

KS2019:483 Detaljplan Teknikhuset 

KS/2019:483,KS2022:3822, Personuppgift, Synpunkter Detaljplan Teknikhuset 

KS/2019:483,KS2022:3961, Postnord, Remissvar DP Skolområdet ÄBC, Norra Gärdet 

KS/2019:483,KS2022:4062, Ellevio, samrådsyttrande 

KS/2019:483,KS2022:4099, Trafikverket, Yttrande förslag till DP Norra Gärdet, 

Teknikhus 

KS/2019:483,KS2022:4204, Lantmäteriet, Samrådsyttrande detaljplan Teknikhuset 

KS/2019:483,KS2022:4207, Armis Fastigheter AB, Yttrande samråd Norra Gärdet 

KS/2019:483,KS2022:4214, Personuppgift, Synpunkter DP Teknikhuset 

KS/2019:483,KS2022:4327, Länsstyrelsen Värmland, D64 Samrådsyttrande över 

detaljplan för Skolområdet ÄBC, Hagfors kommun (21509925) 

KS/2019:483,KS2022:3583, Sändlista, Tidigare beslut om planuppdrag KLU § 79 

20191001 

KS/2019:483,KS2022:3584, Sändlista, Undersökning om BMP DP för utvidgning av 

skolområdet ÄBC inom Norra Gärdet_2021-09-30 rev 

KS/2019:483,KS2022:3585, Sändlista, Fastighetsförteckning för samråd 20220524 GDPR 

KS/2019:483,KS2022:3586, Sändlista, PK DP för utvidgning av ÄBC Norra 

Gärdet_2022-04-12-A1-L 

KS/2019:483,KS2022:3587, Sändlista, PK DP för utvidgning av ÄBC Norra 

Gärdet_2022-04-12-A1-L (1) 

KS/2019:483,KS2022:3588, Sändlista, PB DP för utvidgning av skolområdet ÄBC, Norra 

gärdet_2022-04-12 

KS/2019:483,KS2022:3589, Sändlista, Underrättelse om samråd 

KS/2019:483,KS2022:3590, Sändlista, Sändlista samråd 1-29 juni 2022 

KS/2019:483,KS2022:3591, Sändlista, Innehållsförteckning samrådshandlingar 

 
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 30/42 

Protokoll 2022-08-30 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 46837SE 

 

 

 

KS/2019:522,KS2022:3873, Vänersborgs Tingsrätt, M 1203-21 Underrättelse kungörelse 

huvudförhandling Bro över Framsjöns utlopp, Gustavsfors 

KS/2019:522,KS2022:4418, Vänersborg tingsrätt, Ärendet avslutat hos Vänersborgs 

tingsrätt, Bro över Framsjöns utlopp, Gustavsfors 

KS/2019:663,KS2022:3500, Region Värmland, Mixtrafik och Bussklubben 

KS/2019:663,KS2022:3501, Region Värmland, Är din kommun intresserad av mixtrafik 

och Bussklubben_ 

KS/2020:248,KS2022:3532, Sweco, Förslag till utformning av Norrings väg, Hagfors 

KS/2020:530,KS2022:3836, Regeringskansliet, Beslut: Vattenmyndigheternas förslag till 

åtgärdsprogram för vatten 2021-2027, M2022/00906 

KS/2020:561,KS2022:4139, Vänersborgs TR M 4259-20 Dom 2022-06-23 - Utrivning 

damm vid utloppet av Östra Harasjön och tillhörande anläggningar i Harabäcken, i 

vattendraget Grundans avrinningsområde 

KS/2020:561,KS2022:4323, Dom mål nr M 4259-20 

KS/2020:561,KS2022:4515, Vänersborg tingsrätt, Uppdrag som aktförvarare upphör, mål 

nr M4259-20 Utrivning damm Östra Harasjön 

KS/2021:270,KS2022:3579, Ellevio, Granskningsyttrande detaljplan Brage 10 

KS/2021:270,KS2022:3921, Länsstyrelsen Värmland, Granskningsyttrande över 

detaljplan för Brage, Hagfors kommun (21171565) 

KS/2021:270,KS2022:4421, Kommunledningsutskottet, Detaljplan för Brage 10 plankarta 

antagande 

KS/2021:270,KS2022:4422, Kommunledningsutskottet, Granskningsutlåtande 2022-06- 

16 

KS/2021:270,KS2022:4423, Kommunledningsutskottet, Besvärshänvisning 

KS/2021:270,KS2022:4424, Kommunledningsutskottet, Tjänsteskrivelse antagande av DP 

Brage 10 

KS/2021:270,KS2022:4425, Kommunledningsutskottet, Detaljplan för Brage 10 

planbeskrivning antagande 

KS/2021:270,KS2022:4071, Sändlista, Detaljplan för Brage 10 plankarta antagande 

KS/2021:270,KS2022:4072, Sändlista, Granskningsutlåtande 2022-06-16 

KS/2021:270,KS2022:4073, Sändlista, Besvärshänvisning 

KS/2021:270,KS2022:4074, Sändlista, Detaljplan för Brage 10 planbeskrivning antagande 

KS/2021:317,KS2022:4063, Lantmäteriet, Lantmäteriakt Anläggningsförrättning 

bildandet av gemensamhetsanläggning väg till Åsarnabadet 

KS/2021:327,KS2022:4033, Länsstyrelsen Värmland, Analys och förslag på 

miljöanpassningar för prövningsgrupp Lung- Bjurbäcksälven 2022-06-20 

KS/2021:327,KS2022:4034, Länsstyrelsen Värmland, Sammanfattande redovisning av 

samverkansprocessen för prövningsgrupp Lung- Bjurbäcksälven 2022-06-20 

KS/2021:327,KS2022:4061, Länsstyrelsen Värmland, Beslut avsluta samverkansprocess 

Lung- Bjurbäcksälven_531-1483-2021 (1) 

KS/2021:605,KS2022:4208, Vattenmyndigheterna, Återrapportering 2021 
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KS/2021:605,KS2022:4209, Vattenmyndigheterna, Missiv Vattenmyndigheternas 

återrapportering 2021 

KS/2022:1,KS2022:4453, Personuppgift, Önskar svar på hur planen för 

internetförbindelse ser ut i de södra delarna av Hagfors kommun 

KS/2022:132,KS2022:4343, Länsstyrelsen Värmland, Beslut enligt miljöbalken för 

upprustning av vandringsleden Åsenslingan, bifall med villkor (21453756) 

KS/2022:136,KS2022:3908, Personuppgift, ANG. medborgarförslag Öka återbruket på 

återvinningscentralerna 

KS/2022:137,KS2022:3909, Personuppgift, Ang. medborgarförslag Gör kommunens 

årsredovisning lättare att förstå 

KS/2022:143,KS2022:3648, Jenny Dahlin, Svar synpunkt klagomål avseende duschbås 

Kyrkhedens skola 

KS/2022:143,KS2022:4151, Svar klagomål - Synpunkt avseende tillsynsansvar av barn på 

fristående förskolan Målargården 

KS/2022:154,KS2022:4283, Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd - 

Liberalerna 

KS/2022:161,KS2022:4465, Personuppgift, Medborgarförslag - Markerade gång- och 

cykelvägar 

KS/2022:17,KS2022:3423, Säkerhetsarbete/bevisning för ny ledningsfunktion Safety 

Manager AGA, Hagfors Airport. 

KS/2022:17,KS2022:3462, Transportstyrelsen, TSL 2022-3427, Godkännande av 

program för kompetenssäkring, Hagfors flygplats 

KS/2022:17,KS2022:3580, Hagfors flygplats, Passagerarstatistik, Linjefart januari- 

maj2022 

KS/2022:17,KS2022:4068, Transportstyrelsen, TSL 2020-7015 Hagfors kostnadsunderlag 

till reviderad PP RP3 juli 2022 

KS/2022:17,KS2022:4198, Transportstyrelsen, Certifikat 

KS/2022:17,KS2022:4199, Transportstyrelsen, Certifikat annex 1 

KS/2022:17,KS2022:4200, Transportstyrelsen, TSL 2022-3664 Beslut ny SM 

KS/2022:17,KS2022:4201, Transportstyrelsen, Beslut förändrad ledningsfunktion 

TSL2022-3664 

KS/2022:17,KS2022:4202, Transportstyrelsen, Certifikat annex 3 

KS/2022:17,KS2022:4203, Transportstyrelsen, Certifikat annex 2 

KS/2022:17,KS2022:4476, Länsstyrelsen Värmland, Beslut om försiktighetsåtgärder 

Dikesrensning Hagfors flygplats 

KS/2022:17,KS2022:4080, Transportstyrelsen, RISKANALYS-HFS-2022-6 Vikarierande 

Maintenance Manager 

KS/2022:17,KS2022:4081, Transportstyrelsen, Säkerhetsbevisning VIK 

KS/2022:17,KS2022:4082, Transportstyrelsen, CV Lars O 

KS/2022:17,KS2022:4083, Transportstyrelsen, Förändrad ledningsfunktion MM 2022 06 

20 
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KS/2022:17,KS2022:4353, Hagfors flygplats, Statistik Linjefart TYF-HFS-ARN, januari- 

juni 2022 

KS/2022:180,KS2022:3577, Länsstyrelsen Värmland, Beskrivning till länstal för 2017 

KS/2022:180,KS2022:3578, Länsstyrelsen Värmland, Information om kommuntal för 

personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet 

KS/2022:180,KS2022:4326, Migrationsverket, Migrationsverkets beslut bevilja initiala 

boenden 

KS/2022:180,KS2022:4536, Länsstyrelsen Värmland, Syfte och agenda för möte med 

Regionala krishanteringsrådets möte 220901 

KS/2022:180,KS2022:4551, Länsstyrelsen Värmland, Information om förslag på länstal 

för mottagande av nyanlända och preliminära andelar för mottagande av ensamkommande 

barn 2023 

KS/2022:180,KS2022:4552, Länsstyrelsen Värmland, Bilaga 3 Svarsmall beredning av 

andelstal för mottagande av ensamkommande barn och kommuntal för anvisade 

nyanlända år 2023 

KS/2022:180,KS2022:4553, Länsstyrelsen Värmland, Information om preliminära andelar 

för mottagande av asylsökande ensamkommande barn 2023 

KS/2022:180,KS2022:4554, Länsstyrelsen Värmland, Information om förslag på länstal 

för anvisade nyanlända år 2023 

KS/2022:180,KS2022:4555, Länsstyrelsen Värmland, Lägesbild cybersäkerhet - omgång 

2 

KS/2022:180,KS2022:4556,Länsstyrelsen Värmland, Missiv till kommunerna lägesbild 

cybersäkerhet 2 

KS/2022:180,KS2022:4557,Länsstyrelsen Värmland, Bilaga - Regeringsuppdrag 

KS/2022:180,KS2022:4558,Länsstyrelsen Värmland, Bilaga - Frågor till kommunerna del 

2 

KS/2022:181,KS2022:4197, Friskvården i Värmland, Årsmöte Friskvården i Värmland 

2022 

KS/2022:184,KS2022:4466, Personuppgift Medborgarförslag Sänka hastigheten på 

Uddeholmsvägen 

KS/2022:193,KS2022:3931, Länsstyrelsen, Beslut avslag på ersättning för att stärka och 

utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter §37a 

KS/2022:217,KS2022:3536, Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 14 

KS/2022:218,KS2022:3463, Personuppgift, Angående Östra Gällsjön M 5238-21 

KS/2022:218,KS2022:3468, Personuppgift Yttrande mål M5238-21 till Vänersborg 

Tingrätt KS/2022:218,KS2022:3538, Vänersborgs tingsrätt, Aktbilagor 19-22 

KS/2022:220,KS2022:4359, Vänersborg tingsrätt, Aktbilagor 23-26, Sunnemo 

kvarndamm i Hyttälven, M 1986-21 

KS/2022:221,KS2022:3537, Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 22 

KS/2022:221,KS2022:4358, Vänersborg tingsrätt, Aktbilagor 24-27, Hyttdammen M 

1978-21 
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KS/2022:251,KS2022:4502, Personuppgift, Svar efter röstning på Medborgarförslag om 

farlig parkering mellan Premix och Coop 

KS/2022:266,KS2022:4501, Personuppgift, Svar efter röstning på Medborgarförslag om 

farthinder på Melltorpsvägen, Uddeholm 

KS/2022:286,KS2022:4572, Personuppgift, Svar Medborgarförslag om Cykelväg Råda 

till flygplatsen 

KS/2022:287,KS2022:4573, Personuppgift, Svar på Medborgarförslag 

Innebandyplan 

KS/2022:288,KS2022:3904, Havs- och Vattenmyndigheten, Yttrande Remiss 01821-2022 

Vägledning för att definiera ekologisk potential, avstår 

KS/2022:289,KS2022:4480, Region Värmland, Intresseanmälan Bussklubben och 

mixtrafik 

KS/2022:291,KS2022:3378, Personuppgift, Medborgarförslag - Ge ut en 

kommuntidning 

KS/2022:292,KS2022:3379, Personuppgift, Medborgarförslag - Återbrukscontainer på 

Holkesmossen 

KS/2022:292,KS2022:4376, Personuppgift, ANG. medborgarförslag 

återvinningscontainer vid Holkesmossen 

KS/2022:299,KS2022:4322, Avsiktsförklaring Hagfors kommun och Region Värmland 

KS/2022:3,KS2022:3464, Skogsstyrelsen, Biotopskyddsområde Norra Loffstrand 1:150, 

1:156, 1:161 och 1:63 

KS/2022:3,KS2022:3465, Personuppgift, Önskemål om uppmärkt vandringstavla 

vid sporthallen, Ekshärad 

KS/2022:3,KS2022:3530, SMHI, Kommunens rapportering av klimatanpassningsarbete i 

SMHIs system KLIRA 

KS/2022:3,KS2022:3547, Gröna mobilister, Gröna kommuner på väg 2022 

KS/2022:3,KS2022:3581, Personuppgift, Fråga om skogen i Hagälven 

KS/2022:3,KS2022:3592, Gröna mobilister, Gröna kommuner på väg 2022 

KS/2022:3,KS2022:3699, Personuppgift, Önskemål om namnbyte på adress 

KS/2022:3,KS2022:3700, Personuppgift, Sten sticker ut över vägytan - enskild väg 

KS/2022:3,KS2022:3701, Personuppgift, Felanmälan Norevägen, Ekshärad i dåligt 

skick KS/2022:3,KS2022:3718, SGU, Info om Arbeten vid Örbäcken 

KS/2022:3,KS2022:3719, Personuppgift, ANG. Grusvägen mellan Hagälven och 

Uddeholm, Stjärnsforsvägen 

KS/2022:3,KS2022:3755, Personuppgift x, Förfrågan om köp av rivningshus på 

Hagforsvägen KS/2022:3,KS2022:3757, Trafikverket, Trafikverkets föreskrifter om 

bärighetsklasser i Värmlands län 2022:15 

KS/2022:3,KS2022:3762,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Förskolan 

Myran, Grinnemo 1:84 

KS/2022:3,KS2022:3763,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Förskolan 

Solrosen, Sunnemo 1:41 
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KS/2022:3,KS2022:3764,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Förskolan 

Prästkragen, Råda 1:145 

KS/2022:3,KS2022:3765,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Förskolan 

Milan, Maskinisten 6 

KS/2022:3,KS2022:3766,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Förskolan 

Treklövern, Rektorn 2 

KS/2022:3,KS2022:3778, SGU, Arbeten vid Örbäcken 

KS/2022:3,KS2022:3790, Personuppgift, Fråga o svar om Sundbron 

KS/2022:3,KS2022:3791, Torsby kommun, Summering av planerarträffen våren 2022, 

vindkraftsplanering 

KS/2022:3,KS2022:3792, Torsby kommun, Länsstyrelsens presentation på planerarträff 

Torsby 

KS/2022:3,KS2022:3823, Personuppgift, Önskemål om gräsklippning av 

grönområde mellan Enbärsvägen 7B och 9B 

KS/2022:3,KS2022:3837, Personuppgift, Önskemål om upprustning 

av båtiläggningsplatsen i Uddeholm 

KS/2022:3,KS2022:3838,Region Värmland, Ny resvaneundersökning 2023 

KS/2022:3,KS2022:3872,Värmlands läns Kalkningsförbund, Båtkalkning i Hagfors 

kommun v 24 

KS/2022:3,KS2022:3922,Transportstyrelsen, Information prisjustering gällande blankett 

för utfärdande av felparkeringsavgift 

KS/2022:3,KS2022:3923, Personuppgift, Fråga om skylt på förfallen vattenkvarn norr 

om Sunnemo 

KS/2022:3,KS2022:3939, Trafikverket, Tillstånd att utföra ledningsarbeten inom 

vägområde - Gatubelysning byte armaturer väg 931, 932 

KS/2022:3,KS2022:3941, TMR, Samråd om insamlingssystem enligt gällande 

förordningar om producentansvar för förpackningar 

KS/2022:3,KS2022:3942, Transportstyrelsen, Statistik utfärdade p-anmärkningar juni 

2021 - maj 2022 

KS/2022:3,KS2022:3960, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Årlig rapport 

Npof 2021 

KS/2022:3,KS2022:4023, Personuppgift, Synpunkt - Snygga upp NKLJ-banan mellan 

Geijersholm och Filipstad 

KS/2022:3,KS2022:4024, Ellevio, Protokoll myndighetsdialog Hagfors kommun 

20220602 avseende att Uddeholm AB vill klimatanpassa produktionen genom att byta till 

el 

KS/2022:3,KS2022:4040, Svensk skadereglering, Fråga om Skada 56064 - skadad 

fiberkabel, Gustavsfors, Aven 1 

KS/2022:3,KS2022:4041, Värmlands läns Kalkningsförbund, Båtkalkning v 25, Hagfors 

kommun 

KS/2022:3,KS2022:4067, Personuppgift, NATO-älskare får stå för kostnader! 
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KS/2022:3,KS2022:4075, Personuppgift, Ang. Avtal för hygienutrymmen och 

parkering, Rådastrand 

KS/2022:3,KS2022:4076, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Köket 

ÄBC, Hagfors 2:53 

KS/2022:3,KS2022:4079, Lennart Lefverström, B 2915-22 Yttrande M 4727-20 

Värmland Enterprise AB, VA-avgifter Stationsvägen, Uddeholm 

KS/2022:3,KS2022:4100, Länsstyrelsen Värmland, Värmlands Evenemangskalender 

2022 - överblick över de större evenemang som ordnas i Värmland samt att underlätta 

bl.a. planering av personal inom hälso- och sjukvård. 

KS/2022:3,KS2022:4205, Personuppgift, Fiskestopp i Mellantjärn 

KS/2022:3,KS2022:4206, Länsstyrelsen Värmland, Beslut om tillstånd(21376461) 

Avverkning på fastigheten Södra Mossberg 1:127 intill Natura-2000-området Grundan 

KS/2022:3,KS2022:4328, Personuppgift, Fråga angående Stora Ensos 

naturvårdsbränning 2022-06-27 

KS/2022:3,KS2022:4329, Personuppgift ANG. grävning av vattenledning Tömte 

Sunnemo, jordvärme 

KS/2022:3,KS2022:4333, Personuppgift, Önskemål om hundrastgård i Hagfors 

KS/2022:3,KS2022:4334, Personuppgift, Önskemål om hundrastgård i Hagfors 

KS/2022:3,KS2022:4335, Personuppgift, Önskemål om hundrastgård i Hagfors 

KS/2022:3,KS2022:4336, Länsstyrelsen Värmland, Regional bostadsmarknadsanalys 

Värmlands län 2022 

KS/2022:3,KS2022:4337, Energirådgivare Forshaga, Hagfors, Kil, Munkfors, Sunne och 

Torsby, Halvårsredovisning Hagfors jan-juni 2022 

KS/2022:3,KS2022:4342, Personuppgift x, Problem med kanadagäss vid 

Sundsjöns badplats 

KS/2022:3,KS2022:4345, Personuppgift, Ang. avtal för hygienutrymmen och 

parkering, Rådastrands badplats 

KS/2022:3,KS2022:4346, Vattenfall, Ang. grävning för gatubelysning i Gustavsfors 

KS/2022:3,KS2022:4348, Svevia AB, Rekommendation kostnadsändringar 

KS/2022:3,KS2022:4349, Svevia AB, Ang. indexreglering månadsvis, 

beläggningsarbeten 

KS/2022:3,KS2022:4350, Länsstyrelsen Värmland, Uppdatering av Värmlands 

Evenemangskalender 2022 

KS/2022:3,KS2022:4351, Länsstyrelsen Värmland, Värmlands Evenemangskalender 

2022 

KS/2022:3,KS2022:4352, Länsförsäkringar, Ang. vattenskada 32-5739-21, PRO 1175570, 

Villavägen 3, Hagfors 

KS/2022:3,KS2022:4354, Personuppgift, Felanmmälan Gröcken badplats, saknas skylt 

dykning förbjuden 

KS/2022:3,KS2022:4355, Länsstyrelsen Värmland, Beslut om lokal trafikföreskrift 

(21383466) - Riksväg 62 i Höje, infarten mot Vafallet 

 
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

mailto:hedelishes@gmail.com
mailto:kommun@hagfors.se


Sammanträdesdatum Sida 36/42 

Protokoll 2022-08-30 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 46837SE 

 

 

 

KS/2022:3,KS2022:4356, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - 

Lappkärrs avloppsreningsverk, Lappkärr 1 

KS/2022:3,KS2022:4357, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - 

Badplatserna Rådastrand, Gatabadet, Lidsbron, Åsarnabadet 

KS/2022:3,KS2022:4369, Ornäsbjörk, Ornäsbjörken i Hagfors kommun 

KS/2022:3,KS2022:4370, Personuppgift, Fråga om köp av mark, del av Hagfors 2:161, i 

anslutning till Teknikern 1 

KS/2022:3,KS2022:4371, Personuppgift x, Svar ang. kanadagäss vid Sundsjöns 

badplats 

KS/2022:3,KS2022:4391, Personuppgift, Önskemål om hundlatrin Stjärnsforsvägen, 

Uddeholm 

KS/2022:3,KS2022:4400, Personuppgift, Svar ang. förfrågan om köp av mark i 

anslutning till Teknikern 1 HAGFORS 

KS/2022:3,KS2022:4402, Ahlstedt & Ahlstedt AB, Byggmötesprotokoll 4 - Anpassningar 

ÄBC 

KS/2022:3,KS2022:4403, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - 

Markreservoar Råda 

KS/2022:3,KS2022:4406, Personuppgift, Ang. att sopbilar spolas rent på 

Kyrkogårdsvägen med fiskmåsar som följd 

KS/2022:3,KS2022:4407, Personuppgift, Info - Vattenföreningen By-Lundby stängt av 

kund 

KS/2022:3,KS2022:4408, Personuppgift, Fråga om hur det går med 

discgolfbana i Ekshärad 

KS/2022:3,KS2022:4409, Värmlands Tingsrätt, K-I Larsson Entreprenad, 

Mötesanteckningar 2019-08-27 (1) 

KS/2022:3,KS2022:4410, Värmlands Tingsrätt, Underlag, fakturering av vite K-I Larsson 

entreprenad, slaghacka (2) 

KS/2022:3,KS2022:4411, Värmlands Tingsrätt, Svar ang. bestridande av vite 

KS/2022:3,KS2022:4412, Värmlands Tingsrätt, Begäran om yttrande Värmlands TR T 

3377-22 Aktbil 5 - KI Larsson entreprenad - fått förlängning 

KS/2022:3,KS2022:4413, Värmlandsschakt, Ang. glömt att stänga grind på Lillåsen 

KS/2022:3,KS2022:4414, Personuppgift, Ang. träd i Österrike, Gustavsfors 

KS/2022:3,KS2022:4415, Vattenfall, Ang. Skada 56064 - Gustavsfors 

KS/2022:3,KS2022:4426, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - 

Gröckens badplats 

KS/2022:3,KS2022:4427, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn badplatserna Sörby, Risfallet 

(Gustavsfors) Uvanå och Uddeholmsbadet 

KS/2022:3,KS2022:4429, Personuppgift, Hinder och möjligheter i landsbygdsplanering 

i Värmland 

KS/2022:3,KS2022:4430, Personuppgift, Fråga om morgonsim i badhuset 

KS/2022:3,KS2022:4431, Värmland Hotel, Fråga om vattenansamling på gräsmatta 
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KS/2022:3,KS2022:4432, Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning måndag 

den 1 augusti samt båtkalkning vecka 31 

KS/2022:3,KS2022:4434, Personuppgift, Svar ang. rengörning sopbilar på 

Kyrkogårdsvägen 

KS/2022:3,KS2022:4435, Anonym Anonym, Fråga om hur kontakta kommunchefen 

KS/2022:3,KS2022:4436, Polisen, Bergslagen, Info om Värna Grängens tillställning 

2022-07-30 

KS/2022:3,KS2022:4437, Personuppgift, Önskemål om hundlatrin på Stjärnsforsvägen, 

Uddeholm 

KS/2022:3,KS2022:4438, Personuppgift, Önskemål om cirkulationsplats i 

Sjögrändskorset 

KS/2022:3,KS2022:4442, Personuppgift, Önskemål att kommunen ska rusta upp 

Rådasjöns FVO båtiläggningsplats i Uddeholm 

KS/2022:3,KS2022:4445, Personuppgift, Femta generationens (5G) riktade 

energistrålningsutsläpp i samband med kontaminerade nanometala covid-19-vacciner med 

grafitjärnoxitantenner 

KS/2022:3,KS2022:4446, Personuppgift, Önskemål om klippning av vägkanterna längs 

GC-vägen upp mot Geijersholm 

KS/2022:3,KS2022:4447, Detektiven x, LÄS NOGA 

KS/2022:3,KS2022:4452, Småföretagarnas riksförbund, Svåra förutsättningar för 

småföretagare i Hagfors 

KS/2022:3,KS2022:4469, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn strandbad - Sundsjöns 

badplats 

KS/2022:3,KS2022:4470, Markus Söderman, enskild firma, Fråga om öppettider badhuset 

KS/2022:3,KS2022:4481, Kristinehamns kommun, 20220603 Utvärdering anbud 

plockanalys 

KS/2022:3,KS2022:4487, Personuppgift, ANG. gräsklippning och parkering 

på grönområdet Päronet, Filaren, Hagfors 

KS/2022:3,KS2022:4493, Personuppgift, Önskemål om discgolfbana i Ekshärad 

KS/2022:3,KS2022:4500, Telia, Underrättelse om överlåtelse av avtal om arrende till 

Telia Towers Sweden AB, gäller Grinnemo 1:187 

KS/2022:3,KS2022:4506, Anonym Anonym, Svar att sätta upp en till papperskorg i 

Blinkenbergsparken 

KS/2022:3,KS2022:4507, Personuppgift, Problem med fiskare och hundar på 

Rådastrand KS/2022:3, 

KS2022:4508, Personuppgift, Geijersholm, västra del17-X-299 

KS/2022:3,KS2022:4509, Personuppgift, geijersholm 1 16 

KS/2022:3,KS2022:4510, Personuppgift, geijersholm 1 116 

KS/2022:3,KS2022:4511, Personuppgift, Fråga om lediga tomter i 

Geijersholm KS/2022:3,KS2022:4512, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn 

strandbad - Lemundtjärn, Edebäck KS/2022:3,KS2022:4534, 

Personuppgift, Önskemål om tänd gatubelysning nattetid 
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KS/2022:3,KS2022:4559, Personuppgift, Önskemål om "Blåa parkbänkar" i 

Gustavsfors 

KS/2022:3,KS2022:4562, Personuppgift Svar ang. tänd gatubelysning nattetid 

KS/2022:3,KS2022:4564, Personuppgift, Projektrapport inventering jättebalsamin 

2022 på Hagfors kommuns mark 2022 

KS/2022:3,KS2022:4565, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Årets val - Offra inte 

landsbygden för en opålitlig energikälla 

KS/2022:3,KS2022:4570, Svenskt Vatten, Stöd till Ukraina - Officiell förfrågan från 

Regeringen 

KS/2022:3,KS2022:4571, Personuppgift, Ang. Grävning av vattenledning Tömte 

Sunnemo jordvärme 

KS/2022:3,KS2022:3531, SMHI, Svar på kommunfrågor i Klira 

KS/2022:3,KS2022:3958, Rådastrands camping, Påpekande om gällande Avtal för 

hygienutrymmen och parkering vid Rådastrand 

KS/2022:3,KS2022:3959, Ecpairtech, Information om parkeringar på längs 

Bryggarevägen 

KS/2022:3,KS2022:4027, SMP/Länsstyrelsen, Miljörapport Lappkärrs 

avloppsreningsverk ED 1783 005 ver 2 2022-06-17 

KS/2022:3,KS2022:4070, Ingvar x, Svar Öppen brunn på fastigheten Knappåsen Fridhem 

KS/2022:3,KS2022:4344, Personuppgift, Ang. dåligt träd i Österrike, Gustavsfors 

KS/2022:3,KS2022:4347, Westander, Svar på enkät till alla kommuner om 

vindkraftplanering 

KS/2022:3,KS2022:4468, Personuppgift, Ang. önskemål om cirkulationsplats i 

Sjögrändskorset 

KS/2022:3,KS2022:4471, Personuppgift, Ang. morgonbad i badhuset 

KS/2022:3,KS2022:4489, Personuppgift, Svar synpunkt Hagforsparken 

KS/2022:3,KS2022:4490, Personuppgift, Svar synpunkt Hagforsparken 

KS/2022:3,KS2022:4491, Personuppgift, Svar synpunkt vandringstavla Ekshärad 

KS/2022:3,KS2022:4492, Personuppgift, Svar ang. klippning av vägkanter GC- 

vägen mot Geijersholm 

KS/2022:3,KS2022:4505, Personuppgift Svar ang. hundlatriner i Dalen 

KS/2022:3,KS2022:4516, Personuppgift, Svar ang. fråga om bredband till Mangstorp 

KS/2022:3,KS2022:4535, Rådastrands camping, Ang. problem med hundar och fiskare på 

Rådastrands badplats 

KS/2022:305,KS2022:3524, Länsstyrelsen Dalarnas län, Regional vattenförsörjningsplan 

Dalarnas län - samrådsversion maj 2022 

KS/2022:305,KS2022:3525, Länsstyrelsen Dalarnas län, Missiv och sändlista 

KS/2022:305,KS2022:3903, Länsstyrelsen Dalarnas län, Yttrande 2322-2022 Regional 

vattenförsörjningsplan för Dalarna 2022, avstår 

KS/2022:311,KS2022:3698, Personuppgift Medborgarförslag - Asfaltering av 

banvallen mellan Geijersholm och mot Filipstad 

KS/2022:311,KS2022:4324, Medborgarförslag-Asfaltera banvallen mot Filipstad 
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KS/2022:314,KS2022:3770, Länsstyrelsen Värmland, Beredning av andelstal för 

mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för mottagande av anvisade 

nyanlända år 2023 

KS/2022:315,KS2022:3772, Växtlust Värmland, Nya/utökade leaderområdet Leader 7- 

sam Värmland har prioriterats och sökt budget beviljats 

KS/2022:315,KS2022:3773, Växtlust Värmland, BESLUT Fördelning av medel till LAG 

inom Leader 2023-2027 

KS/2022:315,KS2022:3774, Växtlust Värmland, BILAGA 2 Fördelningsnycklar och 

viktning som använts vid budgetfördelning 

KS/2022:315,KS2022:3775, Växtlust Värmland, BILAGA 3 Urvalskommitténs beslut om 

poängsättning av lokala utvecklingsstrategier 

KS/2022:315,KS2022:3776, Växtlust Värmland, FPMB/12/25 Medfinansieringsintyg 

2023-2027 

KS/2022:315,KS2022:3777, Växtlust Värmland, BILAGA 1 Fördelning av medel till 

LAG inom Leader 2023-2027 

KS/2022:317,KS2022:3788, Personuppgift, Medborgarförslag - Önskemål om toalett 

på Torget i Hagfors 

KS/2022:321,KS2022:3875, Sunnemo Folkets Husförening, Ansökan om 90 000 kr i 

bidrag för upprustning av tak och golv i Sunnemo Folkets Hus 

KS/2022:325,KS2022:4020, Regeringskansliet, Remissmissiv - Ds 2022 11 Arlanda 

flygplats - en plan för framtiden 

KS/2022:325,KS2022:4021, Regeringskansliet, Ds 2022 11 Arlanda flygplats– en plan för 

framtiden 

KS/2022:325,KS2022:4504, Regeringskansliet, Avstår från yttrande I2022/01350 Svar 

Remiss Arlanda flygplats - en plan för framtiden 

KS/2022:326,KS2022:4035, Värmlands läns Kalkningsförbund, Avgift till Värmlands 

läns kalkningsförbund 2023 

KS/2022:326,KS2022:4416, Kommunstyrelsen, Avgift till Värmlands läns 

kalkningsförbund 2023 

KS/2022:327,KS2022:3940, Personuppgift, Önskemål om fler hundlatriner i Sättra 

KS/2022:327,KS2022:4325, Medborgarförslag Hundlatriner-220707-20ROSTA27-CA10 

KS/2022:328,KS2022:4060, Region Värmland, Täckningskrav i kommande auktion i 900 

MHz-bandet - regional prioritering 

KS/2022:329,KS2022:4210, Regeringskansliet, Om prövning och omprövning - en del av 

den gröna omställningen, SOU 2022_33 

KS/2022:329,KS2022:4211, Regeringskansliet, Remittering av SOU 2022:33 - Om 

prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SVARSDATUM 31 

OKTOBER 2022) 

KS/2022:334,KS2022:4339, MSB, Regeringsuppdrag skyddade utrymmen 

KS/2022:335,KS2022:4340, Region Värmland, Regionala serviceprogrammet 2022-2030, 

remissversion 
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KS/2022:335,KS2022:4341, Region Värmland, Missiv Remiss för Regionalt 

Serviceprogram 2022-2030 

KS/2022:336,KS2022:4361, Havs- och Vattenmyndigheten, Bilaga 2 Förlängd tidsfrist 

med skälet naturliga förhållanden 

KS/2022:336,KS2022:4362, Havs- och Vattenmyndigheten, Bilaga 3 Kriterier kulturmiljö 

KMV och MSK 

KS/2022:336,KS2022:4363, Havs- och Vattenmyndigheten, Vägledning om förlängd 

tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 

KS/2022:336,KS2022:4364, Havs- och Vattenmyndigheten, Formulär för synpunkter 

Undantag 

KS/2022:336,KS2022:4365, Havs- och Vattenmyndigheten, Bilaga 1 Orimliga kostnader 

KS/2022:336,KS2022:4366, Havs- och Vattenmyndigheten, Missiv remiss vägledning om 

förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 

KS/2022:337,KS2022:4368, Regeringskansliet, Remiss av Trafikverkets redovisning av 

regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

KS/2022:337,KS2022:4503, Regeringskansliet, Avstår från yttrande I2022/01472 

Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång av 

kollektivtrafikens biljetter 

KS/2022:34,KS2022:3526, Värmlands läns Kalkningsförbund, VLK- presidiemöte 

20220315 

KS/2022:34,KS2022:3527, Värmlands läns Kalkningsförbund, VLK - presidiemöte 

20220412 

KS/2022:34,KS2022:3528, Värmlands läns Kalkningsförbund, VLK - presidiemöte 

20220401 

KS/2022:34,KS2022:3924, Värmlands läns Kalkningsförbund, Årsmötesprotokoll med 

underlag 2022-04-26 

KS/2022:34,KS2022:4064, Värmlands läns Kalkningsförbund, Revisionsberättelse 

påskriven 

KS/2022:34,KS2022:4065, Värmlands läns Kalkningsförbund, Årsredovisning Värmlands 

läns Kalkningsförbund 2021 

KS/2022:34,KS2022:4448, Värmlands läns Kalkningsförbund, Båtkalkning vecka 32 

Hagfors kommun 

KS/2022:34,KS2022:4514, Värmlands läns Kalkningsförbund, Presidieprotokoll 2220614 

KS/2022:34,KS2022:4566, Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning söndag 

den 21 augusti 

KS/2022:34,KS2022:4567, Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning lördag 

den 20 augusti 

KS/2022:34,KS2022:4568, Värmlands läns Kalkningsförbund, Helikopterkalkning 

måndag den 22 augusti 

KS/2022:342,KS2022:4451, Personuppgift, Medborgarförslag - Skapa städgrupper 

inom hemtjänsten 

KS/2022:89,KS2022:4533, Torsby kommun, KS förslag Miljöbedömning avfallsplan 
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KS/2022:91,KS2022:3529, Länsstyrelsen Värmland, Yttrande avseende 

renhållningsordning för Hagfors kommun 

KS/2022:91,KS2022:4532, Torsby kommun, KS förslag Ny renhållningsordning för 

utställning 

 
Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-08-22 

 
Beslut 

Rapporten godkänns. 
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Dnr 

 
§ 67 - Information 

Utvecklingschef Lars Sätterberg informerade om Framtidsveckan, vecka 43. Alla 

kommunens skolelever kommer att beröras, kommer vara fokus på teknik. 

Kommunchef Richard Bjöörn informerade om Ukrainafrågan – antalet 

kommunen ska ta emot är 38 flyktingar, 24 st är anvisade plats i Hagfors. 

Covidläget i kommunen – på väg in i dos 5 för de som är 65 år och äldre, påbörjas 

på torsdag. 

Säkerhetsfrågor blir en allt större fråga. Se på hur kommunen ska arbeta med 

detta. 

Mixtrafik – ett projekt Region Värmland driver, att allmänheten kan åka med 

skolskjutsarna. Har testats i Grums och Fagerås, bra utfall. Hagfors kommun har 

anmält intresse av att delta. Erbjudande om detta kommer till kommunen. 
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NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Jens Fischer 

SMS (+46703207395) 

af9a2df590f747f7bfbc4160fada4709 

2022-08-30 17:25:39 +02:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Tomas Pettersson 

SMS (+46768430430) 

e4a6083deb1742f3b70af269e03be8cd 

2022-08-31 05:34:50 +02:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Ingela Axelsson 

SMS (+46706360662) 

c73d03b1962a40a8906929368826d81f 

2022-08-31 08:07:44 +02:00 

UNDERSKRIFTSSIDA 
 

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: 
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